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Před několika dny i mecenáši. Vzdělanějším lidem, například
jsme podivným způ- právníkům, stačilo tenkrát pouze upozornit
sobem oslavili 26. vý- na vlastní nepostradatelnost a – šup, byli
ročí podivuhodných také za vodou! A co v té revoluční době dělali
událostí z listopadu lékaři? S naivním altruismem čekali. Na co?
1989. Zlomov ých Na to, až tato země, v níž lidem utahovali
dní, u kterých si ani opasky ti, kteří zatím sami bezostyšně mlasmy pamětníci a přímí kali, zbohatne. Čekali, a snad opravdu i věřili
účastníci nejsme jistí, tomu, že dříve či později někdo moudrý uzná,
zda šlo o revoluci, převrat, spiknutí či poklid- že by si také lékaři za svoji práci zasloužili
nou výměnu moci politické za vliv ekonomic- dostávat lépe zaplaceno. Svatá prostoto.
V revolučním čase před čtvrtstoletím by
ký. A pak se v tom mají vyznat naše děti.
Ať tak či onak, od té doby uplynulo čtvrt bývalo stačilo, kdyby společensky uznávané
století, vyrostla nová generace, mnohé se špičky mezi lékaři projevily trochu více prozměnilo, avšak zároveň nemálo věcí zůstalo zíravosti a slušně, leč asertivně lidu této země
nepochopitelně stejných. Dovolím si malé oznámily, že za pár šupů, vajíček a pytlík podsrovnání. První republice, kterou jedni ne- řadné kávy již doktoři sloužit nebudou. Tenkriticky obdivují a jiní stejně vehementně krát stačilo jen trochu odvahy a více sebeúcty.
haní, vyměřily dějiny pouhých dvacet let A my jsme dnes mohli řešit úplně jiné probléživota. Pochybuji však,
my. Svoji historickou šanci
Vyjednávat se dá pouze lékařský stav promeškal.
že její rozpad koncem
třicátých let si někdo
Do zdravotnictví dnes
o parametrických
ze současníků dovolil
proudí více peněz, medicíúpravách, kvalitativní na poskočila na světovou
vysvětlovat dědictvím
změny si musíme
Ra kousko-U herska.
úroveň, většina lékařů
To my dnes sice žijeme
však zůstala chudá. Spovybojovat.
v demokratické společlečnost, která si rychle
nosti již o dobrých pět let déle, avšak přesto zvykla na to, že vše dobré a hodnotné je zárádi podléháme pokušení vysvětlovat chyby roveň drahé, byla a je zatím stále více utvra nedostatky okolo nás spíše dědictvím komu- zována v přesvědčení, že ve zdravotnictví je
nistického režimu než vlastním selháváním. tomu naopak. A čím déle tento stav trvá, tím
Příkladem naší naprosté neschopnosti obtížněji bude možné ho změnit.
budiž to, jak rezignovaně již dvacet šest let
Lékařská komora samozřejmě hájí propřijímáme vykořisťování inteligence, které fesní zájmy svých členů a snaží se pro lékaře
nastolil režim, jemuž můj tatínek říkával prosazovat změny k lepšímu. Když už nemá„vzpoura blbců“. Buďsi, blbci se jednoho me sílu na revoluci, nezbývá nám než kráčet
dne vzbouřili a nastolili vlastní pořádek pod pozvolnou evoluční cestou. Tři kroky kupřeheslem o stejnosti žaludků. Pokud to byli du a dva dozadu, někdy však jen dva krůčky
opravdu blbci, a já ctím otce svého, a tedy dopředu, a dozadu naopak kroky tři, jindy
o jeho slovech nepochybuji, jaké označení si nezbývá než zalehnout do zákopů. Zdloupak zasloužíme my – inteligenti, kteří jsme havá jednání, přesvědčování, argumentace,
si ani za šestadvacet let nedokázali prosadit vyvracení politických či novinářských lží… to
nápravu?
vše je náplní práce funkcionářů lékařských
Revoluční změny se jak známo nejsnáze organizací.
Tu a tam se sice něco podaří, ale ke spoprosazují v revoluční době. Po Listopadu se
vytvářel nový společenský pořádek, tvořila kojenosti máme daleko. Většina lékařů si
se nová hierarchie hodnot, jednotliví lidé stěžuje, nadává, část se snaží spasit útěkem.
i celé profesní skupiny hledali své budoucí Pracující lékaři stárnou a je nás stále méně.
místo na společenském žebříčku. Vznika- Jak dlouho to ještě vydržíme? Podfinancoly nové elity a bohužel i „elity“. Šmelináři, vané zdravotnictví přestává být schopno
veksláci a s nimi spřátelení fízlové a estébáci plnit očekávání našich pacientů.
privatizovali, tedy dělali ve velkém totéž, co –
Krize se prohlubuje a zároveň stoupá
prováděno v drobném rozsahu – dříve soudy pravděpodobnost úspěchu v případném boji
kvalifikovaly jako trestný čin rozkrádání za prosazení skutečně zásadních změn. Blíží
majetku v socialistickém vlastnictví. Dnes se naše druhá šance a my nemáme právo ji
jsou z řady z nich ctihodní podnikatelé, ba znovu promarnit.
Milan Kubek
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XXIX. SJEZD ČLK

Milan Kubek byl potřetí zvolen
prezidentem komory
Do třetího pětiletého funkčního období byl na XXIX. sjezdu zvolen prezidentem České lékařské komory
opět Milan Kubek. Na jednání, které proběhlo 21. a 22. listopadu 2015 v brněnském hotelu Voroněž,
přesvědčivým způsobem obhájil svůj program a svou pozici, kterou drží od roku 2006: z 342 odevzdaných
hlasovacích lístků bylo jeho jméno na 265. Zvoleno bylo také nové představenstvo komory, v němž
zasedne pět nových členů.
Na pražském sjezdu před rokem odhlasovali delegáti změnu stanov, která pro všechny volené funkce v komoře zrušila omezení
umožňující kandidovat pouze dvakrát po
sobě. Všichni tak dostali stejnou šanci. Podmínky se vyrovnaly, neboť již před časem bylo
toto omezení zrušeno pro členy čestných rad
a revizních komisí. Diskuse před rokem byla
bouřlivá a odpůrci změny označovali novelu
volebního řádu ČLK za „lex Kubek“. Změna
stanov se týkala všech funkcí, tedy i členů
představenstva a prezidenta komory. A Milan
Kubek také na loňském sjezdu otevřeně slíbil,
že pokud delegáti toto omezení zruší, bude na
funkci prezidenta znovu kandidovat.
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V období před letošním sjezdem se neobjevil žádný protikandidát, takže se čekalo,
zda se někdo odhodlá a vyzve současného
prezidenta přímo na sjezdu. Bylo to sice méně
pravděpodobné, ale nikoli nemožné. Nakonec
se tak nestalo a volba proběhla v poklidné atmosféře. K tomu, aby byl Milan Kubek zvolen
už v prvním kole, potřeboval získat nadpolo-

viční většinu hlasů všech 392 oprávněných
delegátů, tedy 197. Tuto hranici hravě překročil, když pro něho z 342 přítomných delegátů
hlasovalo 265. Lékařská obec tak dala jasně
najevo, že jeho programu důvěřuje. Dosažených 77,5 procenta je všeobecně považováno
za velmi silný mandát. Opozice, která se při
minulé volbě před pěti lety i v průběhu několika dalších sjezdů hlasitě ozývala, tentokrát téměř mlčela. Je pravděpodobné, že její velkou
část přesvědčilo vedení komory o správnosti
svých kroků, a že se tudíž přiklonila na jeho
stranu. Evidentně se nenašel ani schopný
alternativní program, ani osobnost, která
by se mohla Kubkovi rovnocenně postavit.
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Pět nových tváří v představenstvu

„Milan Kubek dokázal za deset let svého
působení vystoupit ze stínu svého předchůdce Davida Ratha svým osobitým stylem. Je
urputný, prosazuje v podstatě totéž co Rath,
ale umí se dohodnout (viz dohody s ředitelem VZP), vystupuje na veřejnosti „střízlivě“
a naučil se velice zdatně pracovat s médii,“
napsal ve zprávě z jednání sjezdu na serveru
Zdravotnický deník jeho šéfredaktor Tomáš
Cikrt, bývalý tiskový mluvčí někdejšího ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, v té době
jeden z nejvlivnějších Kubkových oponentů.

Ani při volbě představenstva České lékařské komory se neudála žádná velká překvapení. Členové představenstva, kteří měli zájem
pracovat i nadále, v mandátové volbě většinou
znovu dostali důvěru delegátů ze svého kraje.
Představenstvo čítá 18 členů, z toho pět
členů je nových. Za Prahu byli zvoleni Miloš
Voleman, Pavel Kubíček a Ludmila Říhová,
za Středočeský kraj Dita Mlynářová, za Jihočeský kraj Ota Mach, za Jihomoravský kraj
Svatopluk Dobeš a Zdeněk Monhart, za Karlovarský kraj Josef Trnka, za Královéhradecký
kraj David Doležal, za Liberecký kraj Ivana
Vraná, za Moravskoslezský kraj Martin Sedláček a Eva Dostalíková, za Olomoucký kraj Petr
Němeček, za Pardubický kraj Tomáš Tomek,
za Plzeňský kraj František Musil, za Ústecký
kraj Alena Dernerová, za Vysočinu Pavel Vávra a za Zlínský kraj Marcela Henčlová.

Němečkův ostrý střet
s ministrem financí

Z pozvaných hostí, mezi nimiž byli předseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Rostislav Vyzula, předseda zdravotního
výboru Senátu Jan Žaloudík, ředitel VZP
Zdeněk Kabátek, předseda SZP a ředitel OZP
Ladislav Friedrich a náměstci ministra zdra-

votnictví pánové Vymazal a Philipp, nejvíce
zaujal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Řekl, že i když se některé jeho názory
neshodují s názory vedení lékařské komory,
dialog mezi nimi probíhá na korektní úrovni.
„Některé organizace mi vyčítají, že komoře
naslouchám až příliš. Ale já si to nemyslím,“
řekl ministr a dodal, že u něho mají představitelé ČLK dveře stále otevřené.
Němeček připomněl vládou opakované
zvýšení platby za státní pojištěnce a poprvé po
deseti letech i zvýšení ceny práce zdravotníků
o 10 procent. „Víc peněz jsme dát nemohli,“
tvrdil Němeček a přímo za bitvu označil vyjednávání o zdrojích pro navýšení platů zdravotníků. „Pro mě osobně to představuje vždy
velmi ostrý střet s ministrem financí Babišem.
Není jednoduché prosadit názor, že zdravotnictví tyto zdroje potřebuje. Česká republika
je zdravotnictví dluží. Slyšíme pořád stejné
argumenty: zdravotnictví je neefektivní, je
netransparentní a všichni kradou. Myslím,
že je to zástupný důvod, aby se finance nemusely přidat. Stačí přitom položit na stůl čísla:
Česká republika dává na zdravotnictví, které
má v řadě parametrů špičkovou evropskou
úroveň a předbíhá i systémy velmi bohatých
zemí, pouhých 7,5 % HDP, tak kde je ta černá díra? Zdravotnictví není o nic větší černá

MUDr. Marcela Henčlová, MUDr. Alena Dernerová, MUDr. Eva Dostalíková, MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Ivana Vraná,
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová (zleva)
MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., MUDr. Pavel Vávra, MUDr. David Doležal, MUDr. Martin Sedláček, MUDr. Miloš Voleman,
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., MUDr. Svatopluk Dobeš, MUDr. Milan Kubek, MUDr. Petr Němeček, MUDr. Tomáš Tomek,
MUDr. Ota Mach, MUDr. František Musil, MUDr. Pavel Kubíček, MUDr. Josef Trnka (zleva)
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XXIX. SJEZD ČLK

díra než jiná odvětví. Je třeba se začít bavit
o tom, že jestli tato země chce udržet kvalitu
zdravotnictví, budou se muset peníze přidat.
Jestli to bude přes státní pojištěnce, nebo
nějakou jinou formou, to je druhá věc, ale
zdravotnictví nemůže dlouhodobě fungovat
jako perpetuum mobile.“
Ministr Němeček poděkoval ČLK za podporu při úsilí o navýšení peněz do zdravotnictví, ale řekl, že v budoucnu očekává její
ještě silnější hlas. „V roce 2016 máme klíčový
úkol, prosadit mnohem větší navýšení, a tam
bude třeba upřít pozornost a síly a ozvat se,“
řekl ministr.

Komora chce změny v zákonech

Ministr Němeček na sjezdu informoval,
že zákon o postgraduálním vzdělávání je ve
vládě. „Splňuje to, co jsem od něj očekával,“
řekl. „Komora je však v návrzích na snižování počtu základních specializačních oborů
a zkracování povinné předatestační přípravy
radikálnější, tomu rozumím.“
Na jiné dva zákony, s jejichž stavem není
komora spokojená, poukázal Milan Kubek.
V prvním případě se jedná o splnění slibu,
že smlouvy na dobu neurčitou mezi lékaři
a pojišťovnami budou zakotveny v zákoně.
„Máme sice dohody s pojišťovnami, ale zákon
je zákon,“ řekl Kubek. Ministr Němeček na
to reagoval prohlášením, že zákon č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, by měl
jít ještě jednou do konce roku do Sněmovny.
„Tam to vyřešíme,“ slíbil ministr.
Komora rovněž požaduje změny v zákoně č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách.
Kubek připomněl, že návrhy komory ministr
Němeček odsouhlasil už loni. Následně je sice
trošku osekalo meziresortní připomínkové
řízení, které skončilo ale již v prosinci 2014.
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Za celý rok však ministerstvo návrh novely zákona nepředložilo do parlamentu. „Co s tímto
zákonem bude?“ zajímalo Kubka. „Jedná se
například o přístup komory do zdravotnické
dokumentace při projednávání stížností, ale
i o zrušení celé řady povinností nesmyslně
buzerujících soukromé lékaře.“

Co s čínskou medicínou,
DRG a Homolkou?

Ministr Němeček se zúčastnil jednání
sjezdu jen několik hodin před odletem do Číny.
Toho využil jeden z delegátů, předseda SAS
Zorjan Jojko, k otázce, jaký má názor na čínskou medicínu a na hrazení čínské medicíny
ze zdravotního pojištění. „Nemyslím si, že by
měla být hrazena ze zdravotního pojištění,“
reagoval Němeček. „Pro mě je to primárně
doplňková paliativní metoda u některých
bolestivých stavů a podobně, tak jako jiné rehabilitační metody. Nemám pocit, že může
v čemkoli nahradit standardní medicínu.“
Delegáti sjezdu se také zajímali o projekt
zvaný „DRG – restart“ a o to, kolik to bude
stát. Cílem projektu je podle slov ministra
Němečka vybudování dlouhodobé datové,
informační a personální základny pro optimalizaci a průběžnou kultivaci systému úhrad
lůžkové péče. Podle ministerstva zdravotnictví má zajistit, aby zhruba 120 miliard korun,
které dají ročně zdravotní pojišťovny nemocnicím, bylo lépe využito. „Pro pacienta to bude
znamenat to, že jeho léčba bude zaplacena
tak, aby nebyl nikde nemocnicemi odmítán
s tím, že od pojišťovny nedostane dostatečně
zaplaceno. A zároveň to bude znamenat to, že
v každé nemocnici bude léčba postupovat podle stejného standardu a bude stejně hrazen,“
řekl již dříve k projektu Němeček.
Na sjezdu se ministr vyjádřil takto: „Po-

kud se na systému DRG neshodne zdravotnická obec a nevezme ho za svůj, žádná politická
garnitura neprosadí, aby fungoval. Pokud
někomu bude vyhovovat, aby do toho potom
hodil vidle, tak to udělá. Celkovou sumu, kolik
to bude stát, vám neřeknu, naše představa je,
že základ by měl být hotov v roce 2017, aby
se v roce 2018 podle toho dalo reálně platit.
Chtěl bych poprosit vás, kterých se to týká, ať
nám s DRG pomůžete, protože jinak se budeme v nemocniční sféře pořád točit dokola.“
Stále otevřená je budoucnost pražské Nemocnice na Homolce, která má podle finanční
správy zaplatit tři miliardy korun do státního
rozpočtu a další tři miliardy jako penále, celkem tedy šest miliard, protože nakupovala
přes dceřiné společnosti, což je nezákonné.
„Věřím, že finanční správa dostane rozum
a nebude řešit finanční bilanci České republiky na úkor nemocnic,“ řekl Němeček. „Neznám podnik, který by dostal takovou sankci.
To tady chceme říci, že nejhorší, co v této
zemi je, je Nemocnice na Homolce? Pro mě
je to neakceptovatelné, ale jestli to takto bude
finanční správa dělat, pak je třeba pacientům
vyřídit, aby se léčili na finanční správě. Nic
jiného s tím neumím dělat, protože to není
v mé kompetenci a ty peníze nemám.“

Ministr také není
s ministerstvem spokojen

Vzhledem k Němečkově nedostatku času
připravil Kubek místo zdlouhavé diskuse s delegáty pro ministra zdravotnictví anketu, při
níž se zástupci lékařů odpověďmi na několik
otázek vyjádřili k hlavním požadavkům lékařské komory. Podle očekávání velká většina
zúčastněných delegátů pomocí hlasovacího
zařízení tyto požadavky podpořila.
Závěrečná otázka zněla: Jste spokojen
s prací Ministerstva zdravotnictví? Reakce
delegátů: 127 přítomných lékařů hlasovalo
NE, pouze 69 odpovědělo ANO.
Ministr řekl, že takový průzkum sice neočekával, ale že za něj děkuje a že ani rozložení odpovědí na tuto otázku nevnímá jako
jednoznačné odsouzení toho, co ministerstvo
dělá. „Já bych také hlasoval, že ještě pořád
nejsem spokojen. Snažím se, aby věci šly mnohem rychleji a lépe, ale ne vždy se nám to daří.
Věřte, že do toho dávám celé srdce a všechno
co mohu, ale ne vždy to funguje.“

Co požadují lékaři

Brněnský sjezd se mimo jiné usnesl, že trvá
na tom, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR
navyšovalo cenu práce nositele výkonu každý rok o 10 %. Lékaři odmítají nadále na úkor
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svých příjmů dotovat české zdravotnictví.
Komora upozorňuje, že i při splnění této podmínky dojde k dorovnání ceny práce lékaře na
reálnou úroveň nejdříve za 15 let. Pravidelná
valorizace ceny práce lékaře je základní podmínkou pro zvyšování platů a mezd lékařů,
bez kterého není možno zastavit odchody
lékařů do zahraničí. Podfinancované české
zdravotnictví již není schopno poskytovat
občanům tak kvalitní, dostupnou a bezpečnou
zdravotní péči, na kterou jsou zvyklí.
ČLK požaduje sjednocení způsobu odměňování lékařů pracujících v nemocnicích, a to
buď závazností tarifních platových tabulek
pro všechny poskytovatele lůžkových zdravotních služeb, kteří mají smlouvy s pojišťovnami, nebo vytvořením speciální tarifní
tabulky pro lékaře a zdravotníky. Požaduje přijetí příslušné novely zákoníku práce.
ČLK bude dále prosazovat samostatný zákon
o odměňování lékařů, který zaručí důstojnou
odměnu za práci a její pravidelnou valorizaci.
Požaduje dodržování zákoníku práce, neboť
přepracovaní lékaři se častěji mohou dopouštět chyb, které ohrožují bezpečnost pacientů.
Lékařská komora požaduje přeměnu seznamu zdravotních výkonů v reálný ceník
podle skutečných nákladů poskytovatelů
zdravotních služeb a umožňující jim tvorbu
přiměřeného zisku. Tento ceník musí být závazný pro všechny zdravotní pojišťovny, které
musí všem poskytovatelům zdravotních služeb platit za identické výkony stejné částky.
Autonomii lékaře při rozhodování v odborných medicínských otázkách považuje
komora za základní podmínku bezpečnosti
pacientů, a proto bude nadále usilovat o zachování této autonomie a bojovat proti všem
pokusům tuto autonomii omezovat.

Co se nám v uplynulém roce podařilo

Co ČLK prosadila nebo k čemu alespoň aktivně přispěla
 výšení ceny práce lékaře v Seznamu zdravotních výkonů od ledna 2016
Z
o 10 %.
n Smlouvy na dobu neurčitou s většinou zdravotních pojišťoven již mohou
soukromí lékaři podepisovat.
n Byly obnoveny důležité dohody s VZP.
n ✓ Faktické prominutí regulací za rok 2014
n ✓ Bonifikace ve výši cca 1 % úhrady pro držitele Diplomu celoživotního
vzdělávání ČLK
n ✓ Úhradový dodatek pro rok 2015 je pro soukromé lékaře lepší než text
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
n Zlepšení textu úhradové vyhlášky pro rok 2016.
n ✓ O úhradových dodatcích jednáme s pojišťovnami.
n Zvýšení platby za státní pojištěnce.
n Opětovné zvýšení tarifních platů zdravotníků o 5 %.
n
Od září 2015 existuje možnost prodeje praxí fyzických osob, tedy bez
nutnosti převodu na obchodní společnost.
n Profesní komora je od ledna 2015 účastníkem meziresortního připomínkového řízení.
n Ministerstvem vnitra původně navrhované provádění elektronické kontroly
v registru zbraní nebude pro lékaře povinné.
n Studium na lékařských fakultách se nebude zkracovat.
n Pražská deklarace prezidentů lékařských komor a asociací je krokem k posílení spolupráce na evropské úrovni.
n Pokračuje další rozvoj celoživotního vzdělávání ČLK.
n ČLK funguje jako úřad a je ekonomicky stabilní, přestože se členské příspěvky pět let nezvyšovaly.
n

ČLK podporuje právo pacientů na svobodnou volbu lékaře.
Jejím cílem je prosadit tzv. bezesmluvní vztahy mezi zdravotními pojišťovnami
a zdravotnickými zařízeními. Pokud budou
smlouvy nadále existovat, požaduje komora
pro soukromé lékaře smlouvy na dobu neur-

čitou. Regulátorem trhu na úseku zdravotních služeb musí být pacient a jeho svobodná
volba, nikoli úředník zdravotní pojišťovny.
Komora 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. Přesun jakýchkoli
kompetencí na méně kvalifikované odborníky
zvyšuje riziko poklesu kvality a bezpečnosti
zdravotní péče o pacienty.
Sjezd podpořil změny ve specializačním
vzdělávání lékařů, které v novele zákona č.
95/2004 Sb. prosazuje představenstvo ČLK.
Jde zejména o snížení počtu specializačních
oborů a o jejich rozdělení na obory základní
a nástavbové, o zkrácení doby specializační
přípravy a o její realistickou náplň. Zlepšení
dostupnosti vzdělávání pro mladé lékaře přesunem co největší jeho části do regionálních
nemocnic a ambulancí. ČLK zároveň požaduje zvýšení finanční podpory státu, která
musí směřovat za vzdělávajícím se lékařem.
Sjezd vyzval vládu ČR, aby urgentně řešila
problém personální devastace nemocnic.
Redakce
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Usnesení XXIX. sjezdu delegátů ČLK

konaného ve dnech 21.–22. listopadu 2015 v Brně
Část I. Zápis

• včetně informace o činnosti právní kanceláře ČLK,
• včetně informace o činnosti oddělení
vzdělávání.

1. Sjezd je otevřený.
2. Sjezd zvolil:
Mandátovou komisi ve složení:
MUDr. Monhart, MUDr. Přikryl,
MUDr. Šindler
Předsedou byl zvolen: MUDr. Přikryl
Návrhovou komisi ve složení:
MUDr. Kubíček, MUDr. Sedláček, MUDr. Voleman, MUDr. Neugebauer, MUDr. Šimeček
Předsedou byl zvolen: MUDr. Neugebauer
Volební komisi ve složení:
MUDr. Stehlíková, MUDr. Vedralová, MUDr.
Wicherek, MUDr. Vejvarová, MUDr. Dort
Předsedou byl zvolen: MUDr. Wicherek
Pracovní předsednictvo ve složení:
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Ota
Mach, MUDr. Musil, MUDr. Říhová, MUDr.
Vodochodský, MUDr. Vraná, MUDr. Babinec,
MUDr. Nečas, MUDr. Okáč, MUDr. Bergl
Zpráva mandátové komise: z 394 delegátů
přítomno 320 delegátů.

9. S
 jezd schválil účetní uzávěrku hospodaření ČLK za rok 2014 (příloha č. 3).
10. S
 jezd schválil zprávu o plnění rozpočtu
a hospodaření za první pololetí roku 2015
(příloha č. 3).
 jezd vyslechl a vzal na vědomí rozpočto11. S
vé opatření k rozpočtu na druhé pololetí
roku 2015 (příloha č. 3).
12. S
 jezd schválil výši členských příspěvků pro
rok 2016 v nezměněné výši bez navýšení.
Výše členských příspěvků na rok 2016
Skupina

5. S
 jezd schválil zprávu o činnosti Vědecké
rady ČLK, kterou přednesl předseda VR
ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
6. S
 jezd schválil zprávu Revizní komise ČLK,
kterou přednesla předsedkyně RK ČLK
MUDr. Jana Vedralová (příloha č. 1).

Příspěvky
(v Kč)

1.

soukromí + vedoucí lékaři

2930

2.

zaměstnanci
+ ostatní lékaři

2140

3. a

absolventi neplatící

3. b

absolventi platící

950

0

4.

nepracující důchodci

470

5.

nedohledatelní

0

6.

mateřská dovolená

0

7.

pozdní vstup

10 000

3. Program jednání:
Rozdělit usnesení na dvě části (Zápis
a Usnesení).

7.

4. S
 jezd schválil zprávu o činnosti přednesenou prezidentem MUDr. Milanem
Kubkem

 jezd schválil zprávu Čestné rady ČLK,
S
kterou přednesl předseda ČR ČLK prof.
MUDr. Richard Škába, CSc. (příloha č. 2).

13. S
 jezd schválil výdajovou položku 300 000
Kč jako podporu pro společnost Lékaři
bez hranic.

8.

 jezd vzal na vědomí zprávu auditora
S
(příloha č. 3).

 jezd schválil návrh rozpočtu ČLK pro
14. S
rok 2016.
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15. S
 jezd vyslechl zprávu zástupkyně společnosti Kooperativa.

Zpráva mandátové komise: z 394 delegátů
přítomno 348 delegátů.

23. S
 jezd vyslechl vystoupení Ing. Zdeňka
Kabátka, generálního ředitele VZP Ing.
Ladislava Friedricha, CSc., předsedy SZP,
a Ing. Ladislava Friedricha, CSc., předsedy
SZP, na téma Úhradová vyhláška.

 jezd zvolil prezidenta MUDr. Milana
16. S
Kubka v 1. kole.
•V
 ydáno 348 volebních lístků.
•O
 devzdáno 342 lístků.
• 1 lístek neplatný.
•7
 6 hlasů bez uvedení jména
kandidáta.
•2
 65 hlasů pro MUDr. Milana Kubka.

24. S
 jezd vyslechl zprávu MUDr. Milana Kubka; vystoupení prof. MUDr. Rostislava
Vyzuly, předsedy zdravotního výboru PS,
a vystoupení prof. MUDr. Jana Žaloudíka,
předsedy zdravotního výboru Senátu, na
téma Regulace ve zdravotnictví.

17. S
 jezd zvolil mandátový způsob volby členů představenstva.
 jezd schválil návrh novely SP č. 8 a SP
18. S
č. 20 tak, jak byly přijaté představenstvem
ČLK (příloha č. 4).
 jezd schválil návrh novely SP č. 4 DŘ
19. S
ČLK doporučený představenstvem ČLK
(příloha č. 5).
 jezd vyslechl zprávu zástupkyně společ20. S
nosti Lékaři bez hranic.
 jezd vyslechl vystoupení ministra zdra21. S
votnictví MUDr. Svatopluka Němečka.
 jezd zvolil představenstvo ČLK v tomto
22. S
složení:

 jezd vyslechl zprávu MUDr. Zdeňka
25. S
Mrozka, Ph.D., na téma Vzdělávání lékařů
(novela zákona č. 95/2004 Sb.).
 jezd vyslechl zprávu MUDr. Evy Kli26. S
movičové na téma Cena práce nositelů
výkonů.
 jezd vyslechl zprávu MUDr. Miloše Vole27. S
mana na téma Pracovní podmínky lékařů.
28. S
 jezd vyslechl zprávu MUDr. Milana
Kubka na téma Problémy českého zdravotnictví.
29. S
 jezd vyslechl zprávu JUDr. Jana Macha
na téma Právní postavení lékaře v ČR.
 jezd vyslechl zprávu MUDr. Martina
30. S
Engela na téma Mistrovství světa ve fotbale lékařů.

Složení představenstva ČLK
Kraj
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Počet mandátů

Zvolení členové
představenstva

Náhradníci

Praha

3

MUDr. Miloš Voleman
MUDr. Pavel Kubíček
MUDr. Ludmila Říhová

MUDr. Svojmil Petránek

Středočeský kraj

1

MUDr. Dita Mlynářová

MUDr. Martin Švestka
MUDr. Petr Kubarič

Jihočeský kraj

1

MUDr. Ota Mach

Jihomoravský kraj

2

MUDr. Svatopluk Dobeš
MUDr. Zdeněk Monhart

Karlovarský kraj

1

MUDr. Josef Trnka

Královéhradecký kraj

1

MUDr. David Doležal

MUDr. Jan Vodochodský

Liberecký kraj

1

MUDr. Ivana Vraná

MUDr. Jan Mečl

Moravskoslezský kraj

2

MUDr. Martin Sedláček
MUDr. Eva Dostalíková

Olomoucký kraj

1

MUDr. Petr Němeček

Pardubický kraj

1

MUDr. Tomáš Tomek

Plzeňský kraj

1

MUDr. František Musil

Ústecký kraj

1

MUDr. Alena Dernerová

Vysočina

1

MUDr. Pavel Vávra

Zlínský kraj

1

MUDr. Marcela Henčlová

MUDr. Kateřina Ningerová

MUDr. Petr Konečný

Část II. Usnesení
1.

 jezd požaduje, aby MZ navyšovalo cenu
S
práce nositele výkonu každý rok o 10 %.

 ékaři odmítají nadále na úkor svých
2. L
příjmů dotovat zdravotnictví v ČR. ČLK
požaduje pravidelné zvyšování ceny práce
lékaře minimálně o 10 % každý rok. ČLK
upozorňuje, že i při splnění této podmínky
dojde k dorovnání ceny práce lékaře na reálnou úroveň nejdříve za 15 let. Pravidelná
valorizace ceny práce lékaře je základní
podmínkou pro zvyšování platů a mezd
lékařů, bez kterého není možno zastavit
odchody lékařů z ČR do zahraničí.
 LK upozorňuje, že podfinancované čes3. Č
ké zdravotnictví již není schopno poskytovat občanům tak kvalitní, dostupnou
a bezpečnou zdravotní péči, na kterou
jsou zvyklí. ČLK proto požaduje další
zvýšení platby pojistného za tzv. státní
pojištěnce a schválení zákonné úpravy,
která zajistí pravidelnou valorizaci této
platby v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy v ČR. ČLK požaduje zvýšení minimálního pojistného pro OSVČ, zavedení
tzv. zdravotní daně na tabákové výrobky
a na alkohol. ČLK požaduje zvýšení plateb na zdravotnictví ze státního rozpočtu
a z regionálních rozpočtů.
 LK požaduje sjednocení způsobu odmě4. Č
ňování lékařů pracujících v nemocnicích,
a to buď závazností tarifních platových
tabulek pro všechny poskytovatele lůžkových zdravotních služeb, kteří mají
smlouvy s pojišťovnami, nebo vytvořením speciální tarifní tabulky pro lékaře a zdravotníky. ČLK požaduje přijetí
příslušné novely zákoníku práce. ČLK
bude dále prosazovat samostatný zákon
o odměňování lékařů, který zaručí důstojnou odměnu za práci a její pravidelnou
valorizaci, podobně jako je tomu u soudců
a státních zástupců. Jen tak lze zabránit
odchodu lékařů do zahraničí.
5. Č
 LK požaduje dodržování zákoníku práce
a upozorňuje na skutečnost, že přepracovaní lékaři se častěji mohou dopouštět
chyb, které ohrožují bezpečnost pacientů.
6. Č
 LK požaduje přeměnu seznamu zdravotních výkonů v reálný ceník zohledňující skutečné náklady poskytovatelů
zdravotních služeb a umožňující jim
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vazná nápravná opatření pro poskytovatele zdravotních služeb a právo účastnit se
kontrol prováděných orgány státní správy
u poskytovatelů zdravotních služeb.
 LK požaduje přijetí nového zákona
15. Č
o znalcích, který stanoví v samostatné
části pravidla jmenování a odpovědnosti
znalců ve zdravotnictví. Znalce posuzující
práci lékařů by měla odborně garantovat
profesní komora, včetně možnosti iniciovat jejich odpovědnost za chybné znalecké posudky a odvolání z funkce znalce.

tvorbu přiměřeného zisku. Tento ceník
musí být závazný pro všechny zdravotní
pojišťovny, které musí všem poskytovatelům zdravotních služeb platit za identické
výkony stejné částky.
7.

 LK prosazuje, aby v rámci tzv. úhraČ
dových vyhlášek bylo upuštěno od ryze
matematických regulací objemu poskytnutých zdravotních služeb, předepisování
léčivých přípravků a vyžádané péče. ČLK
odmítá, aby zdravotní pojišťovny nadále regulovaly spotřebu zdravotní péče
prostřednictvím lékařů a poskytovatelů
zdravotních služeb. Zdravotní pojišťovny
musí regulovat spotřebu zdravotní péče
na straně svých klientů – pojištěnců. ČLK
v zájmu bezpečnosti pacientů trvá na tom,
že dodržování postupu lege artis musí mít
vždy ve smyslu nálezu Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 19/13 přednost před regulačními limity.

8. A
 utonomii lékaře při rozhodování v odborných medicínských otázkách považuje
ČLK za základní podmínku bezpečnosti pacientů. ČLK bude i nadále usilovat
o zachování této autonomie a bude bojovat proti všem pokusům tuto autonomii
omezovat.
9. Č
 LK podporuje právo pacientů na svobodnou volbu lékaře. Z toho důvodu
požaduje, aby zdravotní pojišťovny alespoň částečně proplácely zdravotní péči
poskytnutou svým klientům na základě
jejich svobodné volby nesmluvním poskytovatelům a aby byly povinny hradit
svým klientům těmito poskytovateli předepsané léky a zdravotní pomůcky i těmito poskytovateli indikovanou
péči.
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10. Č
 LK prosazuje jako cílový stav tzv. bezesmluvní vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními,
kdy povinnost zdravotní pojišťovny plně
uhradit provedené služby vzniká automaticky tím, že klient této pojišťovny si
svobodně vybere určitého poskytovatele
zdravotních služeb. Pokud budou i nadále existovat smlouvy mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb,
pak ČLK požaduje pro soukromé lékaře
smlouvy na dobu neurčitou. Regulátorem
trhu na úseku zdravotních služeb musí
být pacient a jeho svobodná volba, nikoli
úředník zdravotní pojišťovny.

16. S
 jezd ČLK podporuje změny ve specializačním vzdělávání lékařů, které v novele
zákona č. 95/2004 Sb. prosazuje představenstvo ČLK. Jde zejména o snížení počtu
specializačních oborů a o jejich rozdělení
na obory základní a nástavbové, o zkrácení doby specializační přípravy a o její
realistickou náplň. Zlepšení dostupnosti
vzdělávání pro mladé lékaře přesunem co
největší jeho části do regionálních nemocnic a ambulancí. ČLK zároveň požaduje
zvýšení finanční podpory státu, která musí
směřovat za vzdělávajícím se lékařem.
17. Č
 LK kategoricky trvá na zachování systému primářských licencí vydávaných
Českou lékařskou komorou.

 LK nesouhlasí s přesuny kompetencí
11. Č
z lékařů na jiné zdravotníky, pokud tyto
změny nejsou motivovány prospěchem
pacienta a odbornými důvody, ale snahou ušetřit peníze na pacientech. Jakýkoli přesun kompetencí musí být vždy
spojen s přesunem odpovědnosti. ČLK
připomíná, že lékaři jsou nejvíce kvalifikovanými zdravotnickými odborníky a že
přesun jakýchkoli kompetencí na méně
kvalifikované odborníky zvyšuje riziko
poklesu kvality a bezpečnosti zdravotní
péče o pacienty.

 LK není spokojena s prací Ministerstva
18. Č
zdravotnictví.

12. Č
 LK odmítá provádění externích auditů
kvality u poskytovatelů ambulantních
zdravotních služeb.

 jezd ČLK vyzývá členy akreditačních
21. S
komisí, aby vytvořili takovou náplň oborů
specializačního vzdělávání, která bude
reálně splnitelná. Nerealistické požadavky na absolventy lékařských fakult jsou
jednou z příčin jejich odchodu z českého
zdravotnictví. Nedostatek kvalifikovaných lékařů úroveň českého zdravotnictví
bude jen snižovat.

13. Č
 LK požaduje přijetí takové legislativní
úpravy, která navrátí lékařské komoře
právo posuzovat personální vybavení
poskytovatelů zdravotních služeb.
 LK prosazuje oprávnění zdravotnických
14. Č
profesních komor stanovit v rámci disciplinárního řízení se svými členy také zá-

 jezd ukládá představenstvu a prezi19. S
dentovi ČLK zasadit se o zjednodušení
elektronické komunikace se zdravotními
pojišťovnami.
 jezd ukládá představenstvu a preziden20. S
tovi ČLK zasazovat se o to, aby odškodňování komplikací vzniklých s povinným
očkováním bylo povinností státu, který
toto očkování nařizuje.

22. S
 jezd ČLK vyzývá vládu ČR, aby urgentně řešila problém personální devastace
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nemocnic. Ta pokročila tak daleko, že
řada oddělení již není schopna poskytovat řádnou péči z důvodu nedostatku lékařů a sester. Problém finančního
ohodnocení i problém specializačního
vzdělávání je třeba řešit urychleně, nikoli
v horizontu let.
 jezd ČLK vyzývá ministra financí, který
23. S
opakovaně tvrdí, že se ve zdravotnictví
krade, aby se v případech, kde má konkrétní informace, neprodleně obrátil na
orgány činné v trestním řízení tak, jak je
povinován zákony České republiky. V případě, že ministr financí taková zjištění
nemá, pak ho sjezd ČLK vyzývá, aby od

těchto dehonestujících výroků neprodleně ustoupil.
 jezd ČLK ukládá prezidentovi a předsta24. S
venstvu ČLK prosazovat jednotnou, státem řízenou zdravotnickou záchrannou
službu, podobně jako je tomu u policie
a hasičů.
 LK žádá, aby stát jako garant zdravotní
25. Č
péče razantně navýšil finance investované do specializačního vzdělávání lékařů
a důsledně kontroloval jejich smysluplné vynakládání. Stávající systém, kdy
valnou většinu nákladů na specializační
vzdělávání nesou přímo i nepřímo sami

mladí lékaři, se ukázal jako nefunkční
s logickým důsledkem výrazného poklesu
reálné kvality specializačního vzdělávání.
26. S
 jezd ČLK upozorňuje orgány státu, že
není zajištěna stejná dostupnost a kvalita
péče v zemi po celých 24 hodin a vyzývá
orgány státu k odborné, kvalifikované
diskusi o zajištění náležité léčebné péče
během celých 24 hodin. K řešení uvedené problematiky zástupci ČLK státním
orgánům nabízejí spolupráci a odborné
názory svých členů.
Členové návrhové komise:
MUDr. Petr Neugebauer, MUDr. Pavel Kubíček,
MUDr. Martin Sedláček, MUDr. Miloš Voleman , MUDr. Šimeček

Zpráva Revizní komise ČLK
Z jednání uvedených komisí z projednávaných 12 případů podali ve 3 případech
pověření členové RK ČLK podnět k zahájení
šetření na půdě ČLK pro závěr komise ve
smyslu non lege artis postupu. Do 31. 10. 2015
bylo NOK 14.

Kontrolní činnost

Stížnostní agenda

Za rok 2014 bylo registrováno 1190 (resp.
1739) stížností, z toho bylo 1392 postoupeno
k řešení okresním disciplinárním orgánům.
Pověření členové RK ČLK odmítli 340 stížností (asi 20 %).
K 31. 10. 2015 bylo zaregistrováno 942
(resp. 1202) stížností.
Pro častější změny pracoviště lékaře či
jeho působení na více pracovištích se zvyšují
problémy s přidělováním kauz na příslušná
OS ČLK. RK se kloní k přidělení stížnosti do
okresu podle místa registrace lékaře v době,
kdy se údajný skutek měl stát. Je možnost
zažádat o delegaci kauzy (z důvodu vhodnosti či podjatosti). V roce 2014 bylo žádáno
o delegaci kauzy ve 39 případech, z toho ve
21 případech bylo vyhověno, do 31. 10. 2015
bylo zažádáno o delegaci ve 40 případech,
z toho ve 28 vyhověno.
Členové Revizní komise ČLK se účastní jednání nezávislých odborných komisí
– NOK (dříve znaleckých).
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Kontrola ekonomiky a hospodaření ČLK
probíhala průběžně v součinnosti s ekonomickým oddělením ČLK v Olomouci.
Výraznou pozornost věnuje RK ČLK výběru členských příspěvků včetně dlužných
částek za předchozí roky.
K 30. 10. 2015 nebyly členské příspěvky za
rok 2015 (termín do 1. 3. 2015) vybrány ve výši
5 742 409 Kč, za období 2012–2014 celkem
ve výši 2 457 324 Kč. Neplatiči členských příspěvků jsou nejdříve řešeni zahájením disciplinárního řízení a uložením disciplinárního
opatření pro neplnění povinností člena ČLK,
až poté je řešeno právní cestou. RK apeluje
na představenstva OS ČLK, aby urychleně
podala návrh na zahájení disciplinárního
řízení proti neplatičům.
Delegátům XXIX. sjezdu ČLK bylo jako
každoročně předloženo písemné porovnání
hospodaření jednotlivých OS ČLK srovnaných podle počtu členů, s vyčíslením nákladů

za jednotlivé položky i s přepočtem na jednoho člena pro porovnání efektivity hospodaření jednotlivých okresů. RK ČLK apeluje
na představenstva jednotlivých OS ČLK, aby
spíše než platit některé zbytečně vysoké náklady (např. nájemné kanceláře apod.) adekvátně ohodnotila práci funkcionářů OS ČLK
či jinak z příspěvků svých členů podpořila
např. lékaře seniory. Z přiloženého přehledu
si mohou lékaři učinit představu o tom, zda
právě jejich OS ČLK nakládá se svěřenými
finančními prostředky hospodárně, či nikoli.
Opakujeme, že je třeba si uvědomit, že
zatímco centrální orgány komory zajišťují
veškerou svoji činnost včetně právního servisu pro všechny lékaře a vydávání časopisu
Tempus medicorum za asi 40 % vybraných
členských příspěvků, pak 60 % z peněz, které
členové komory platí na příspěvcích, zůstává
okresním sdružením na jejich činnost. Efektivita vynakládání těchto finančních prostředků musí podléhat stejné kontrole, jaké podléhá
hospodaření centrálních orgánů komory.
S poděkováním oběma kancelářím ČLK
jak v Praze, tak v Olomouci, a především
s díky členům revizních komisí okresních
sdružení ČLK
MUDr. Jana Vedralová,
předsedkyně RK ČLK

REVIZNÍ KOMISE ČLK PRACOVALA
V NEZMĚNĚNÉM SLOŽENÍ
Předsedkyně MUDr. Jana Vedralová, místopředsedkyně prim. MUDr. Mgr. Ivana Kohnová,
členové MUDr. Petr Dominik, MUDr. Hana Vejvarová, MUDr. Zdeněk Rybář, MUDr. Tomáš
Sýkora, prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., MUDr. Ivo Janáček, MUDr. František Řezník.
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XXIX. SJEZD ČLK

Zpráva o činnosti Čestné rady ČLK

V období od listopadu 2014 do října 2015
jednala Čestná rada ČLK na 11 řádných zasedáních. Zasedání se konala pravidelně každý měsíc (kromě srpna) v kanceláři ČLK
v Praze nebo sídle ČLK v Olomouci. Třikrát
bylo zasedání v Olomouci, sedmkrát v Praze.
Devětkrát byla zasedání dvoudenní, dvakrát jednodenní. V dubnu 2015 se konalo
zasedání ČR ČLK v Třemošnici u Chrudimi
a bylo spojeno s mezikrajským seminářem
pro členy revizních komisí a čestných rad
OS ČLK Středočeského, Královéhradeckého
a Pardubického kraje a Kraje Vysočina.
Kromě svých pravidelných zasedání se
členové Čestné rady ČLK zúčastnili XVIII.
sjezdu ČLK 22.–23. 11. 2014 v Praze, pasování
Rytíře českého lékařského stavu 26. 3. 2015,
pravidelného pracovního dne Setkání administrativních pracovníků ČLK v Nesuchyni
u Rakovníka 1.–2. 6. 2015. Byl připraven příspěvek do Tempus medicorum.
Na svých jedenácti zasedáních řešila
Čestná rada ČLK celkem 285 kauz (věcí, případů); 278 kauz bylo projednáno v režimu
pléna, 7 kauz bylo řešeno jako disciplinární
řízení před ČR ČLK, dřívější senátní řízení.
Nově přijatých kauz bylo 257 (240 námitek, 3 odvolání a 14 kauz předaných z OS
ČLK). Opakovaně řešených kauz bylo 21.
Jako disciplinární orgán druhého stupně
řešila Čestná rada ČLK 280 kauz, a to na
základě námitky stěžovatele, odvolání obviněného lékaře nebo z moci úřední (ex offo).
Při projednávání námitek bylo ve 139
(60 %) kauzách rozhodnutí disciplinárních
orgánů okresních sdružení ČLK potvrzeno,
v 90 (40 %) případech bylo rozhodnutí disciplinárních orgánů OS ČLK zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Ve třech kauzách
bylo řízení delegováno na jiné OS ČLK. Ve 13
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kauzách bylo řízení o stížnosti zastaveno,
neboť námitka byla podána opožděně. Ve
třech kauzách si Čestná rada ČLK vyžádala
posudek oborové komise VR ČLK. V jedné
kauze byl vyslechnut člen oborové komise
VR ČLK a čtyřikrát byli vyslechnuti lékaři
při řízení o námitce v režimu pléna.
V rámci odvolacího řízení Čestná rada
ČLK jedno rozhodnutí zrušila a vrátila zpět
na OS ČLK. U jednoho rozhodnutí byl stanoven termín jednání před Čestnou radou ČLK.
Prvoinstančně řešila Čestná rada ČLK
pět kauz. Při jejich projednávání shledala
Čestná rada ČLK obviněného lékaře v jednom případě disciplinárně nevinným a v jednom případě byla udělena pokuta. O podmíněném vyloučení z ČLK se zkušební dobou na
dva roky rozhodla Čestná rada ČLK v jednom
případě, ve dvou případech bylo disciplinární
řízení zastaveno.
Bylo projednáno pět žádostí o zahlazení
disciplinárního opatření. Všechny byly posouzeny kladně.
Na podkladě opakovaných rozhodnutí
Krajského i Nejvyššího správního soudu byl
podán návrh na změnu disciplinárního řádu
ČLK. Změna se týká zavedení jednotného
pojmu „řízení před disciplinárními orgány
ČLK“. Dosavadní vnitřní dělení na předběžné šetření a disciplinární řízení zůstává, ale
formálně bude označeno výše uvedeným
názvem. Důvodem změny je, aby meritorně
správné rozhodnutí disciplinárních orgánů
ČLK nebylo zrušeno z procesních důvodů,
protože soudy formalisticky považovaly
předběžné šetření a disciplinární řízení za
dvě oddělená řízení.
Při hodnocení sledovaného období lze
konstatovat mírný meziroční pokles v počtu
nových námitek z 260 na 240 (~8 %); počet
odvolání zůstal stejný (3). Počet disciplinárních řízení před Čestnou radou ČLK zřetelně
poklesl, a to téměř o polovinu ze 13 na 7.

Počet zrušovacích rozhodnutí, který můžeme považovat za indikátor kvality disciplinární činnosti na okresní úrovni, ve srovnání
s minulým obdobím opět mírně poklesl, a lze
tak konstatovat, že činnost okresních disciplinárních orgánů je velmi dobrá.
Během uplynulého období se změnilo
složení Čestné rady ČLK. V prosinci 2014
abdikoval dlouholetý člen a místopředseda
Čestné rady ČLK prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc. Čestná rada ČLK mu děkuje za jeho
práci, kterou vykonal pro Čestnou radu ČLK
i blaho celého lékařského stavu.
Počet členů Čestné rady ČLK byl podle
výsledků voleb v roce 2013 doplněn o MUDr.
Václava Mazáče. Novým místopředsedou byl
zvolen prim. MUDr. František Liška.
V souvislosti se změnou sídla kanceláře
v Olomouci musela Čestná rada ČLK řešit
i dlouholetý osvědčený harmonogram svých
zasedání, kdy se pravidelně střídala Praha
a Olomouc tak, že každé třetí řádné zasedání
bylo v Olomouci. Nové prostory kanceláře v Olomouci při disciplinárních řízeních
před Čestnou radou ČLK s účastí několika
disciplinárně obviněných lékařů, jejich právních zástupců a pověřeného člena Revizní
komise OS ČLK totiž nevyhovují. Řešením
této situace by mohl být vstřícný návrh OS
ČLK v Olomouci, které je ochotno prostory
své kanceláře Čestné radě ČLK poskytnout.
Spolupráce Čestné rady ČLK s disciplinárními orgány okresních sdružení je
dobrá. Jedním z důvodů jsou i pravidelné
mezikrajské semináře Čestné rady a okresních disciplinárních orgánů, které usnadňují
vzájemnou komunikaci a zlepšují úroveň
disciplinární činnosti v ČLK.
Čestná rada ČLK děkuje všem spolupracovníkům z okresních i centrálních orgánů
ČLK za dobrou a korektní spolupráci.
Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.,
předseda Čestné rady ČLK

SLOŽENÍ ČESTNÉ RADY ČLK
Předseda prof. MUDr. Richard Škába, CSc.,
místopředseda prof. MUDr. Roman Čerbák,
CSc. (abdikace k 12/2014), prim. MUDr.
František Liška (od 12/2014), členové MUDr.
Michal Bambas, prim. MUDr. Jiří Dostál,
prim. MUDr. Ladislav Douda, MUDr. Václav Mazáč (od 12/2014), MUDr. Jiří Spáčil,
CSc., MUDr. Bohumil Tureček, MUDr. Lenka
Ťoukálková.

Ředitel kanceláře MUDr. Tomáš Merhaut,
odborný a vědecký pracovník JUDr. Helena
Krejčíková, Ph.D., sekretářky Pavla Zimová,
Ivana Vaněčková, Pavla Bublová.
Kancelář Čestné rady ČLK sídlí v Praze 5,
Lékařská 291/2, PSČ 150 06
e-mail: cestnarada@clkcr.cz
Čestná rada a Revizní komise mají společnou kancelář a sekretářky.
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Nové představenstvo ČLK
zvolené 21. 11. 2015 na XXIX. sjezdu ČLK v Brně

Mandáty pro funkci člena představenstva ČLK od svých kolegů získalo celkem 18 zástupů
krajů (z toho Praha má 3 mandáty, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj po 2), dvacítku
doplňují prezident a viceprezident ČLK. Celkem 13 členů bývalého představenstva
v mandátové volbě získalo pro příštích pět let důvěru delegátů svého kraje. Pětice nováčků
bude reprezentovat kraje Středočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Zlínský a Prahu.

Prezident ČLK
MUDr. Milan KUBEK
Datum narození: 13. 2. 1968, Praha
Vzdělání: 1. LF UK Praha (1992)
Zaměstnání: sekundární lékař na interním oddělení nemocnice Vysočany (od 1992),
posléze samostatný ordinář pro angiologii
tamtéž (do 2004)
soukromá interně-angiologická praxe
(od 2004)
Delegát:OS ČLK Praha 9		
Funkce v ČLK: předseda OS ČLK Praha 9
(1996–2004)
prezident ČLK (zvolen 2006, 2010, 2015)

Praha
MUDr. Ludmila ŘÍHOVÁ
Datum narození: 10. 7. 1959, Poprad
Vzdělání: LF UP Olomouc (1984)
Zaměstnání: Soukromá oftalmologická ambulance (od 1994)		
Delegát: OS ČLK Praha 2			
Funkce v ČLK: předsedkyně OS ČLK Praha 2 (od
2010)
členka představenstva ČLK (zvolena 2010, 2015)

Viceprezident ČLK
MUDr. Zdeněk MROZEK, Ph.D.
Datum narození: 9. 8. 1964, Prostějov
Vzdělání: LF UP Olomouc (1989)
doktorandské studium (2007)
Zaměstnání: Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc (od 1989)
výuka na LF UP Olomouc (od 1996)
Delegát: OS ČLK Olomouc		
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)

Středočeský kraj
MUDr. Mgr. Dita MLYNÁŘOVÁ
Datum narození: 25. 9. 1971, Kolín
Bydliště: Kolín
Vzdělání: 3. lékařská fakulta UK Praha (1996)
Právnická fakulta UP Olomouc (2010)
Zaměstnání: Česká lékařská komora Právní kancelář (od 2010)
ZZZS HMP (od 2015)
Delegát: OS ČLK Nymburk
Funkce v ČLK: členka představenstva OS ČLK
Nymburk (od 2015)
členka představenstva ČLK (zvolena 2015)

Praha
MUDr. Pavel KUBÍČEK

Praha
MUDr. Miloš VOLEMAN
Datum narození: 3. 7. 1968, Praha
Vzdělání: 1. LF UK Praha (1992)
Zaměstnání: FNKV Praha, chirurgická klinika
(od 1995)
FNKV Praha, JIP
Delegát: OS ČLK Praha 10
Funkce v ČLK: předseda MO LOK ve FNKV
(od 2006)
člen předsednictva LOK (od 2008)
místopředseda LOK (od 2011)
předseda OS ČLK Praha 10 (od 2010)
člen představenstva ČLK (zvolen 2010, 2015)

Datum narození: 20. 5. 1965, Praha
Vzdělání: LF UK Praha (1989)
Zaměstnání: traumatolog (Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol)
vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje
Delegát: OS ČLK Praha 5
Funkce v ČLK: výkonný sekretář Vědecké
rady ČLK (od 2008)
předseda OS ČLK Praha 5 (od 2013)
člen představenstva ČLK (1998–2006, současně tiskový mluvčí), znovu zvolen 2015

Jihomoravský kraj
MUDr. Svatopluk DOBEŠ

Jihočeský kraj
MUDr. Ota MACH
Datum narození: 30. 9. 1961, České Budějovice
Vzdělání: LF UK Plzeň (1986)
Zaměstnání: soukromý internista a praktický
lékař, Nurmimed Dubné (od 1993)
Delegát: OS ČLK České Budějovice
Funkce v ČLK: předseda OS ČLK (1999–2009,
od 2014)
místopředseda OS ČLK (2009–2014)
člen VR ČLK (od 2001)
člen představenstva ČLK (zvolen 2010. 2015)

Datum narození: 15. 9. 1962, Kyjov
Vzdělání: LF UJEP Brno (1987)
Zaměstnání: konsiliář pro vnitřní lékařství,
Masarykův onkologický ústav
Delegát: OS ČLK Brno-město
Funkce v ČLK: předseda OS ČLK (od 2015)
člen představenstva ČLK (zvolen 2015)

Kompletní vizitky členů představenstva najdete na www.lkcr.cz
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XXIX. SJEZD ČLK

Jihomoravský kraj
MUDr. Zdeněk MONHART, Ph.D.
Datum narození: 18. 10. 1968		
Vzdělání: 1. LF UK Praha (1994)
LF MU Brno, doktorandské studium (2009)
Zaměstnání: zástupce ředitele Nemocnice Znojmo pro léčebně preventivní péči (od 2010)
primář interního oddělení a centrálního příjmu
Nemocnice Znojmo (od 2011)
ambulantní lékař, KIGE s. r. o. (od 2014)
Delegát: OS ČLK Znojmo		
Funkce v ČLK: člen představenstva OS ČLK Znojmo (1999–2004)
předseda OS ČLK Znojmo (2004–2015)
předseda RK OS ČLK Znojmo (od 2015)
člen představenstva ČLK (zvolen 2010, 2015)

Moravskoslezský kraj,
MUDr. Martin SEDLÁČEK
Datum narození: 17. 1. 1965, Ostrava
Vzdělání: LF UP Olomouc (1989)
Zaměstnání: zástupce primáře chirurgického
oddělení NsP Havířov
Delegát: OS ČLK Karviná		
Funkce v ČLK: člen představenstva OS ČLK Karviná (1997–2005)
člen představenstva ČLK (zvolen 2005, 2010,
2015)

Plzeňský kraj
MUDr. František MUSIL

Datum narození: 31. 8. 1972, Sokolov
Vzdělání: LF UK Plzeň (1996)
Zaměstnání: ARO Nemocnice Sokolov (od 1996) –
Pracoviště pro léčbu bolesti, multioborová JIP
a resuscitační lůžka
Funkce v ČLK: člen představenstva OS ČLK Sokolov (od 2000)
předseda OS ČLK Sokolov (od 2009)
člen představenstva ČLK (zvolen 2014, 2015)

Moravskoslezský kraj
MUDr. Eva DOSTALÍKOVÁ
Datum narození: 3. 8. 1946, Olomouc
Vzdělání: LF UP Olomouc
Zaměstnání: privátní rehabilitační lékařka, Centrum léčebné rehabilitace Ostrava (od 1994)
Delegát: OS ČLK Ostrava		
Funkce v ČLK: členka představenstva OS ČLK
Ostrava
členka RK ČLK (2008–2011)
členka představenstva ČLK (zvolena 2001, 2005,
2010, 2015)

Ústecký kraj
MUDr. Alena DERNEROVÁ

Datum narození: 28. 7. 1957, Plzeň
Vzdělání: LF UK Plzeň (1982)
Zaměstnání: vedoucí lékař NZZ, jednatel, BioLab,
s. r. o., Klatovy, (od 1992)
Delegát: OS ČLK Klatovy
Funkce v ČLK: tajemník OS ČLK (1992–1995)
předseda OS ČLK (1995–1998)
místopředseda OS ČLK (2010–2015)
předseda OS ČLK Klatovy (od 2015)
člen představenstva ČLK (zvolen 2010. 2015)
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Karlovarský kraj
MUDr. Josef TRNKA

Datum narození: 13. 9. 1958, Kopisty
Vzdělání: Fakulta dětského lékařství UK Praha
Zaměstnání: privátní dětský neurolog pro okres
Most a Louny (od 2009)
Senát ČR (senátorka za volební obvod č. 4, Most,
2010–2016)
Delegátka:OS ČLK Most
Funkce v ČLK: členka představenstva ČLK (zvolena 2010, 2015)
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Královéhradecký kraj
MUDr. David DOLEŽAL
Datum narození: 19. 5. 1973, Hradec Králové
Vzdělání: UK Praha, LF Hradec Králové (1997)
Zaměstnání: Klinika anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny FN Hradec Králové
UK Praha, LF Hradec Králové
Sonoakademie z.ú.
Delegát: OS ČLK Hradec Králové
Funkce v ČLK: člen představenstva OS ČLK
v Hradci Králové (od 2010)
člen představenstva ČLK (zvolen 2015)

Olomoucký kraj
MUDr. Petr NĚMEČEK
Datum narození: 26. 9. 1951, Klatovy
Vzdělání: LF UP Olomouc (1978)
Zaměstnání: praktický lékař a zástupce ředitele pro
léčebnou péči NZZ SPEA Olomouc, s. r. o. (od 1988)
Funkce v ČLK: předseda OS ČLK Olomouc (1996–
2002)
předseda RK OS ČLK Olomouc (2002–2007)
člen představenstva ČLK (zvolen 2006, 2010, 2015)

Kraj Vysočina
MUDr. Pavel VÁVRA
Datum narození: 7. 8. 1973, Nové Město na Moravě
Vzdělání: LF UK Hradec Králové (1998)
Zaměstnání: internista, nemocnice Nové Město
na Moravě
praktický lékař, Žďár nad Sázavou
Funkce v ČLK: člen představenstva ČLK (zvolen
2010, 2015)

Liberecký kraj
MUDr. Ivana VRANÁ
Datum narození: 13. 3. 1954, Tábor
Vzdělání: LF UJEP Brno (1979)
Zaměstnání: vedoucí lékař neonatologického
oddělení Nemocnice Jablonec n. N.
Delegát: OS ČLK Jablonec nad Nisou
Funkce v ČLK: místopředsedkyně OS ČLK Jablonec nad Nisou (2003–2005)
předsedkyně OS ČLK Jablonec n. N. (2005–2015)
členka představenstva OS ČLK Jablonec n. N.
(od 2015)
členka Etické komise ČLK (od 2012)
členka představenstva ČLK (zvolena 2005, 2010,
2015)

Pardubický kraj
MUDr. Tomáš TOMEK
Datum narození: 17. 6. 1974		
Vzdělání: 2. LF UK Praha (2001)
Zaměstnání: primář interního oddělení Nemocnice
Pardubického kraje, a. s., Chrudimská nemocnice
Delegát: OS ČLK Chrudim
Funkce v ČLK: člen představenstva OS ČLK (od
2010)
člen představenstva ČLK (zvolen 2010, 2015)

Zlínský kraj
MUDr. Marcela HENČLOVÁ
Datum narození: 17. 3. 1961		
Vzdělání: LF UJEP Brno (1985)
Zaměstnání: zástupce primáře gynekologie-porodnictví, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín
Delegátka: OS ČLK Zlín		
Funkce v ČLK: členka představenstva ČLK (zvolena 2015)
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Zásadní změny si musíme vybojovat

Staronový prezident České lékařské komory Milan Kubek poskytl po svém zvolení rozhovor časopisu
Tempus medicorum.
Na právě skončeném sjezdu jste byl
potřetí zvolen prezidentem ČLK. Jak hodnotíte výsledek volby? V politické straně
by 77,5 % bylo považováno za velmi silný
mandát.
Mám radost a slibuji, že se budu i nadále
snažit důvěru lékařů nezklamat. Je to opravdu
silný mandát. Podpora více než tří čtvrtin
delegátů zastupujících lékaře z celé České
republiky je zavazující.
Celkem 76 delegátů hlasovalo proti
vám. Proč si myslíte, že se vám je nepodařilo přesvědčit?
Nikdy se nemůžete zavděčit všem. Pokud nejste jako třtina ve větru nebo jako
beztvará mlhovina, pokud zastáváte jasná
stanoviska, pokud říkáte nahlas to, co si myslíte, a pokud se nebojíte nazývat věci pravý-
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mi jmény, pokud bojujete za uskutečňování
svých vizí a orgány komory schváleného
programu, tak si zákonitě děláte nepřátele.
Komora se řídí demokratickými principy
a volby jsou tajné, proto jejich výsledek věrně odráží skutečné postoje delegátů. Čtvrtina z nich nesouhlasí s mými názory nebo
není spokojena s mojí prací, případně má
výhrady k fungování lékařské komory. U některých delegátů jistě navíc hrají roli vlastní
neukojené ambice či uražená ješitnost. Jsme
jenom lidé. Nedělám si iluze, určitě se našli i tací, kteří mě nejprve veřejně chválili,
pak mi ve volbách hlas nedali, a přesto mi
nakonec hlasitě gratulovali.

Každý měl šanci. O tom, že tento sjezd
bude volit představenstvo i prezidenta, se
vědělo dlouho dopředu, minimálně rok od
minulého sjezdu, na kterém se široce diskutovala změna volebního řádu, kterou poté
delegáti schválili. Moji odpůrci nemají mezi
sebou žádnou charismatickou osobnost, která
by dokázala oslovit nějakou vizí či alternativním programem větší počet lékařů. A patrně se
jim tentokrát nepodařilo najít nikoho, kdo by
místo nich hozenou rukavici zvedl. Ostatně i tu
čtvrtinu hlasů jsem proti sobě spíše sjednotil já
sám. Pokud bych nekandidoval a tito kolegové
by se měli konstruktivně shodnout na někom,
koho společně podpoří, měli by problém.

Přesto, není škoda, že se vám nepostavil žádný protikandidát? Proč tomu
tak je?

Zaslechli jsme názor, že jde o projev
nezájmu lékařů o komoru… Svědčí prý
o tom i „hladký“ průběh posledních sjezdů.
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Jsem také rád, že jsme se na sjezdech
přestali hádat. Diskuse k jednotlivým projednávaným tématům i k návrhům usnesení
byly letos opravdu konstruktivní a kultivované, drtivá většina delegátů hovořila věcně
a fundovaně. Platí to bez rozdílu v názorech.
Je vidět, že lékařská komora vyspěla, a já si
troufám tvrdit, že jsem k tomu vyzrávání za
uplynulých téměř deset let ve funkci prezidenta svojí prací také trochu přispěl.
V posledních měsících došlo na mnoha
OS ČLK k volbě nového vedení a ke změně
delegátů. Pociťoval jste rozdíl v názorech
nebo v přístupu?
Máte pravdu. Od minulého sjezdu proběhla volební shromáždění v přibližně 55
okresních sdruženích. To znamená, že tři
čtvrtiny předsedů a delegátů mají nový mandát potvrzený lékaři a lékařkami na okresech. Někteří pokračují v práci, ale mezi
delegáty sjezdu jsem viděl velké množství
nových tváří. Komora prostě žije, a pokud
někdo tvrdí opak, pak buď neví, co mluví,
nebo záměrně lže.
Kritici komory, někteří politici a vaši
oponenti ale často zdůrazňují fakt, že se
okresních shromáždění účastní pouze
malá část lékařů. Mrzí vás to? Nezpochybňuje to tak trochu legitimitu České
lékařské komory a jejího vedení?
Samozřejmě by mě těšilo, pokud by na
schůze chodilo více lékařů, ale je to realita,
kterou z pozice prezidenta komory nemohu
příliš ovlivnit. Recept nemají ani moji oponenti. Bez ohledu na to, zda okresní sdružení
vede někdo z mých sympatizantů, či odpůrců,
bývá to stejné. Ze zkušenosti však vím, že pokud lékaře na okrese trápí nějaký regionální
problém, sejde se jich na členské schůzi více.
Pokud je okresní shromáždění řádně
svoláno, pak má šanci přijít každý, kdo chce,
a každý člen komory také může volit nebo být
volen. V naší zemi nemáme volební povinnosti,
ale volební právo a záleží na každém z nás,
zda a jak toto své právo využije. Platí to pro
komoru, parlament i všechna zastupitelstva.
Legitimitu Senátu také nikdo nezpochybňuje,
i když některé senátory zvolilo třeba jen deset
procent oprávněných voličů. To je demokracie.

Ano, to jsem se opravdu upřímně bavil.
Sestavil jsem otázky tak, aby pan ministr byl
během několika minut konfrontován s většinovým názorem delegátů sjezdu na klíčové
otázky dnešního zdravotnictví. Nápad to však
nebyl můj. Celou tu kulišárnu, jak vy říkáte,
vymyslel kolega Sojka. Je fajn mít chytré spolupracovníky.
Víte, já jsem byl pochopitelně potěšen
tím, že si pan ministr našel čas a zastavil se
na našem sjezdu bezprostředně před svojí
pracovní cestou do Číny. Na druhé straně byla
škoda, že neměl více času na diskusi s lékaři.
Snažil jsem se tedy maximálně využít vymezený čas a předejít tomu, že by pan ministr
přednesl svůj projev a po dvou třech dotazech
spokojeně odjel. Takto jsme mu alespoň takříkajíc nasadili brouka do hlavy.
A co ta otázka na spokojenost s prací
ministerstva, ta byla hodně přímá…
Upřímně řečeno jsem očekával, že nespokojenost vyjádří ještě větší počet delegátů. Ministerstvo opravdu moc nefunguje.
Přesto s jeho prací 23 % respondentů vyslovilo spokojenost. I pan ministr byl překvapen, jak shovívaví byli lékaři k fungování
jeho úřadu.
Jste znám jako bojovník za platy lékařů a za zvyšování výdajů na zdravotnictví.
Co jiného budete prosazovat?
Když už nemám mluvit o penězích, pak
bych za zásadní změnu považoval navrácení
přirozených vztahů do zdravotnictví, aby byl na
prvním místě pacient, který by si mohl svobodně volit zdravotnické zařízení i lékaře. Současné
smlouvy mezi lékaři a pojišťovnami by pak byly
zbytečné. Smlouvu by měl pojištěnec se svojí

pojišťovnou, která by podle obecně závazného
ceníku byla povinna hradit léčení tomu zdravotnickému zařízení, které by si pacient svobodně
vybral. O úspěšnosti lékařů by nerozhodovali
úředníci pojišťoven, ale zájem pacientů.
Fungující revizní systém by nahradil dosavadní limitace podle vyhlášek. Spotřebu
zdravotní péče by pojišťovny regulovaly na
straně svých klientů – pojištěnců – podle
jejich zdravotního stavu. Lékaři by již nebyli zneužíváni k tomu, aby z ekonomických
důvodů omezovali často oprávněné nároky
svých pacientů. Současný systém regulací
odměňuje doktory za to, co uškudlí na svých
pacientech. Stát nutí lékaře k neetickému
jednání. To bych změnil, pokud bych měl tu
možnost. Jsem velmi rád, že mi k prosazování těchto změn dali delegáti sjezdu svým
usnesením zelenou.
Vy opravdu věříte tomu, že se vám takto zásadní změnu může podařit prosadit?
Věřím, i když vím, že to nepůjde rychle
a že to nebude jednoduché. Současný stav vyhovuje velkému množství vlivných zájmových
skupin, které si své dosavadní výhody budou
zuby nehty bránit. Bude to boj a bez aktivního
přispění tisíců lékařů šanci mít nebudeme.
Dobrá, a nyní něco realističtějšího.
Komora bude samozřejmě prosazovat zvýšení výdajů na zdravotnictví. Z usnesení sjezdu bych dále zdůraznil požadavek na pravidelné zvyšování ceny práce lékaře minimálně o 10
% každý rok. Pravidelná valorizace ceny práce
lékaře je základní podmínkou pro zvyšování
platů a mezd lékařů, bez kterého není možno
zastavit odchody lékařů z ČR do zahraničí.
Podporujeme požadavky odborů na růst platů

Přejděme nyní k samotnému průběhu
právě uplynulého sjezdu. Patrně největší
pozdvižení mezi delegáty i přítomnými
novináři vzbudila anketa, kterou jste
uskutečnil za přítomnosti ministra Němečka. To byla pěkná kulišárna.
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ROZHOVOR
program naplňovat. Platí to, co jsem řekl ve
svém projevu na sjezdu: o parametrických
úpravách je možné vyjednávat, zásadní změny si však musíme vybojovat.
A máte na to sílu?
Nezlobte se, ale ta otázka je položená
špatně. Nejde přece o mne ani o členy nově
zvoleného představenstva, které bude, doufám, tak pracovité jako to předcházející. Smysluplná otázka by měla znít, zda my všichni
lékaři máme dost odhodlání bojovat za své
oprávněné profesní zájmy.
Jaké jsou ty profesní zájmy?
Především vyšší cena práce a lepší pracovní podmínky. Dále pak zachování profesní
autonomie, podpora odbornosti a dostupnost
kvalitního vzdělávání. Dodržování pravidel
etiky výkonu povolání a s ní spojená důstojnost lékařského stavu a její obrana.

a pro lékaře v nemocnicích se budeme snažit
dosáhnout sjednocení způsobu jejich odměňování, a to buď závazností tarifních platových
tabulek pro všechny poskytovatele lůžkových
zdravotních služeb, kteří mají smlouvy s pojišťovnami, nebo vytvořením speciální tarifní
tabulky. Za zcela zásadní považuji přeměnu
seznamu zdravotních výkonů v reálný ceník
zohledňující skutečné náklady poskytovatelů
zdravotních služeb a umožňující jim tvorbu
přiměřeného zisku. Tento ceník musí být
závazný pro všechny zdravotní pojišťovny,
které musí všem poskytovatelům zdravotních
služeb platit za identické výkony stejné částky.
Kolik bodů má vlastně sjezdové usnesení?
Vedle voleb, schvalování zpráv a rozpočtu
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sjezd přijal poměrně rozsáhlé usnesení, které
je nejenom pro mne, ale i pro všechny členy
představenstva a pro předsedy okresních sdružení i další funkcionáře závazné. Tuším, že se
jedná o 26 bodů. Jsem rád, že jsme letos měli
dostatek času všechny návrhy před nedělním
hlasováním řádně prodiskutovat. Užitečné bylo
také seznámit se dopředu s názory politiků,
kteří na sjezdu vystupovali v sobotu vpodvečer.
Je vůbec možné tolik úkolů splnit?
To záleží na politické situaci a především
pak na odhodlání lékařů. Předstoupil jsem
před delegáty s určitým volebním programem, na jehož základě jsem získal důvěru.
Většinu z tohoto svého programu jsem navrhl do usnesení, která byla schválena. Nyní
očekávám, že mi kolegové pomohou tento

Lékařská komora je největší a nejsilnější profesní samosprávou v České
republice, přesto si neustále stěžujete na nedostatek jejích kompetencí.
Není to z vaší strany projev jisté touhy
po moci?
Společnost očekává, že Česká lékařská
komora bude garantem kvality zdravotní
péče. Ta očekávání jsou legitimní, avšak k jejich naplnění nám opravdu chybějí nástroje.
V současnosti nemáme například právo kontrolovat personální vybavení zdravotnických
zařízení a poskytovatelům zdravotních služeb
nemůžeme ani nařizovat odstraňování závažných nedostatků, které zjistíme. Očekávání
jsou veliká, avšak kompetence komory poměrně malé. O vše musíme navíc neustále tvrdě bojovat. Jednou s ministerstvem, podruhé
s kraji, jindy s pojišťovnami, pak s řediteli
nemocnic, s lékařskými fakultami či odbornými společnostmi. Pouze silná a jednotná
komora dokáže lékaře efektivně hájit. Proto
potřebujeme mít dostatečné kompetence
i vliv. Politici si nepřejí komoru silnou, chtějí,
aby byla poslušná. V tom je problém.
Co byste na závěr vzkázal těm delegátům, kteří vás nevolili?
To, že budu i nadále prezidentem všech
lékařů, tedy i jejich. Že se budu snažit lékaře
sjednocovat a spolupracovat se všemi lékařskými, zdravotnickými, ale i pacientskými
organizacemi, které mají obdobné cíle a zájem o spolupráci.
Neslibuji zázraky, slibuji práci.
Redakce
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Nejčastější dotazy a odpovědi
na téma profesní odpovědnost lékařů
O podrobnosti zvýhodněného programu pojištění od Kooperativy se zajímá řada lékařů, proto se
pokusíme na nejčastější dotazy postupně odpovědět na stránkách časopisu Tempus medicorum.
První část je zaměřena na oblast odpovědnostních pojistek.
Posílám svoji zdravotní sestru na praktickou stáž do IKEM. Povinností pro
přihlášení na tuto stáž je pojištění odpovědnosti za škodu (minimálně 60
000). Vztahuje se pojistná smlouva i na sestru a lze to uznat i při výkonu
na jiném místě?
V případě, že sestra způsobí újmu některému z pacientů IKEM během svojí
stáže, nárok na náhradu újmy bude ze strany pacienta jistě nárokován po
IKEM. Pacient nemá povinnost zkoumat, jak jsou nastaveny vztahy mezi nemocnicí a personálem, a proto uplatní nárok vůči provozovateli zařízení, kde
se mu újma stala. IKEM, resp. jeho pojistitel, by poté mohl uplatnit regresní
nárok na náhradu újmy. Pokud by se u zdravotní sestry jednalo o výkon pracovních povinností (jako zaměstnanec by byla zaměstnavatelem vyslána do
jiného zdravotnického zařízení), přicházel by v úvahu regres vůči vám, tedy
zaměstnavateli sestry. Takový nárok by byl pojištěním sjednaným pojistnou
smlouvou uzavřenou na základě rámcové dohody mezi Kooperativou a Českou lékařskou komorou kryt za předpokladu, že bude sjednáno připojištění
(poskytování zdravotní péče mimo místo provozování zdravotnického zařízení uvedeného v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb) na základě smlouvy s jiným poskytovatelem, který poskytuje i lůžkovou zdravotní péči. Pokud by sestra absolvovala stáž „soukromě“, nebyla by
do IKEM vyslána svým zaměstnavatelem, připadala by v úvahu odpovědnost
zdravotní sestry v běžném občanském životě (bývá součástí pojištění domácnosti).
Lze sjednat i retroaktivní krytí (konkurenční pojišťovna nabízí tento druh
připojištění na 3–6 let)?
Základní rozsah pojistného krytí obsahuje v nové Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotnických služeb z roku 2014 retroaktivní krytí pro příčiny nastalé až 3 roky zpětně. Za příplatek si lze prodloužit
retroaktivní krytí až na 6 let.

Vztahuje se pojištění odpovědnosti v případě škodní události pouze na
událost, která vznikla v ordinaci, kterou mám já uvedenou v registraci?
Pokud pracuji v jiných ordinacích na základě jiné než pracovní smlouvy,
mám nárok na pojistné plnění v případě škody? Bohužel pracuji většinu
času v jiných ordinacích než ve „své“, zaregistrované u KÚ.
Pokud by se jednalo o situaci, kdy byste ordinoval i v jiných výlučně ambulantních zdravotnických zařízeních (mimo místa, která máte uvedená v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb) na základě jiné než
pracovněprávní smlouvy s nimi, je možno tuto situaci řešit sjednáním připojištění Péče v jiném zdravotnickém zařízení (kromě lůžkových). Tím by bylo
vše ošetřeno. Sublimit pro toto připojištění je shodný s limitem pojistného
plnění sjednaným pro základní pojištění. V případě sjednání tohoto připojištění se vypočtené pojistné pro základní pojištění zvyšuje o 10 %.
Odpovědnost pojištěného za tzv. čistou finanční škodu, která byla prokazatelně způsobena chybou pojištěného při předpisu zdravotní pomůcky
nebo prostředku, je omezena Dohodou o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb na sublimit 100 tis. Kč. Lze tento
sublimit navýšit?
Pokud budete mít zájem, mohli bychom nabídnout navýšení sublimitu za
tzv. čistou finanční škodu až na 5 mil. Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho roku, s tím, že při tomto rozšíření pojistného krytí
by bylo pojistné za základní pojištění navýšeno koeficientem 1,5. Je opravdu
zapotřebí zvážit, zda to má smysl. Odpovědnost za tzv. čistou finanční škodu
nemá povahu újmy na zdraví, životě.
Váš Garant spolupráce:
Renata Pacnerová

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, tel. + 420 956 420 320, mobil: + 420 602 146 850, e-mail: rpacnerova@koop.cz
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VZP a ČLK se dohodly na řadě vstřícných
kroků vůči ambulantním lékařům
Všeobecná zdravotní pojišťovna a Česká lékařská komora uzavřely sérii dohod, jejichž cílem je vytvořit
co nejlepší možné podmínky pro smluvní partnery nejsilnější tuzemské zdravotní pojišťovny. Jde
o pokračování úzké spolupráce, jejíž základy začaly být budovány už před třemi lety po výměně vedení VZP.
Nová ujednání jsou dalším projevem
zkvalitňování vzájemných vztahů a důkazem,
že obě strany mají zájem na férové a předvídatelné spolupráci.

Regulační srážka na léky nebude
za rok 2015 uplatněna

Foto: Martin Kubica

Stejně jako v předchozích letech neuplatní VZP ani při vyúčtování za rok 2015
regulaci na předepsané léky. Pojišťovna
tak chce mimo jiné ocenit spolupráci lékařů, kteří při preskripci ve významné míře
respektují doporučení uvedená v pozitivních listech. Tím umožňují VZP ušetřit
značné finanční prostředky, a je tedy spravedlivé, aby tuto svoji aktivitu pozitivně
pocítili.

Minimální regulace vyžádané péče

Zásadně omezena bude i regulace za vyžádanou péči. Pokud lékař nepřekročí limit
stanovený vyhláškou o více než 200 tisíc
korun, nebude – obdobně jako za rok 2014 –
regulován. Ani v případě, kdy lékař překročí
limit o více než 200 tisíc korun, neznamená
to ale automaticky, že vůči němu VZP uplatní
regulace. V takovém případě bude o odborné

oprávněnosti pro překročení limitu rozhodovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho
odborníka z daného oboru.

Bonifikace za celoživotní vzdělávání

VZP má zájem, aby se o její klienty starali
lékaři, kteří se průběžně vzdělávají. Proto
uzavřela další dohodu s ČLK. Na jejím základě budou praktičtí lékaři, ambulantní specialisté a ambulantní gynekologové bonifikováni
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za celoživotní vzdělávání. Tato bonifikace
vychází z finančních možností pojišťovny
a týká se obdobně jako v letech předchozích
i úhrady pro rok 2016.
Přesné znění dohody a způsob, jímž bude
bonifikace realizována, najdete na jiném místě tohoto vydání.

Zvýhodnění malých ambulancí
a dřívější vyúčtování

Úhradová vyhláška stanovila, že u poskytovatelů s 50 a méně ošetřenými unikátními
pojištěnci v referenčním nebo v hodnoceném období v rámci jedné odbornosti bude
realizována výkonová úhrada. VZP ovšem
akceptovala požadavek komory a tuto
hranici navyšuje shodně jako v roce 2015
na 100 a méně ošetřených unikátních pojištěnců.

Dalším vstřícným krokem VZP je pro
segment ambulantních lékařů i vyúčtování
výsledné úhrady za rok 2016 v kratším termínu, než stanovuje úhradová vyhláška, tj. do
března 2017. Navíc pak proběhne další kolo
vyúčtování v květnu 2017.

Spolupráce při přípravě metodiky
pro provádění revizí

Dobrou zprávou by pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny měla být
i dohoda jejího vedení s představiteli ČLK
o spolupráci nad zpracováním metodiky pro
jednotný postup revizních lékařů. Revize budou zaměřeny zejména na jejich edukační
charakter v zájmu kvality péče o pojištěnce
VZP. Pojišťovna tím chce své partnery ujistit,
že jí primárně nejde o vyměřování finančních
postihů.

Kompenzace pro
ambulantní internisty

Všeobecná zdravotní pojišťovna se zavázala kompenzovat u ambulantních internistů zkrácení času jejich klinických vyšetření
i pro rok 2016.
Ing. Zdeněk Kabátek,
generální ředitel VZP
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Bonifikace za celoživotní vzdělávání

Spolupráce VZP a ČLK pokračuje

D O H O D A mezi VZP a ČLK o bonifikaci za vzdělávání
Obě strany se dohodly, že i v roce
2016 bude realizována bonifikace za
celoživotní vzdělání pro lékaře, a to pro
ambulantní specialisty, ambulantní gynekology a praktické lékaře.
Bonifikace bude realizována následujícím způsobem:
1. a) ČLK do 31. 12. 2015 předloží VZP ČR
(dále jen „Pojišťovna“) jmenný seznam všech lékařů, kteří mají platný
Diplom celoživotního vzdělávání ČLK.
Na základě tohoto seznamu nabídne
Pojišťovna ambulantním specialistům,
ambulantním gynekologům a praktickým lékařům úhradový dodatek s níže
uvedenou bonifikací.
b) V případě, kdy Poskytovatel zjistí, že
mu nebyl nabídnut bonifikační dodatek,
přestože vlastní platný Diplom celoživot-
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ního vzdělávání ČLK, může jej předložit
Pojišťovně do 29. 2. 2016 a Pojišťovna
bude tuto skutečnost akceptovat.
Pojišťovna uplatní níže uvedené bonifikace u poskytovatelů, kde nejméně
50 % lékařů má platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK.
2. V případě předložení Diplomu o celoživotním vzdělávání dle 1. bodu se navýší
hodnota bodu (HB) o 0,01 Kč u ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů i u praktických lékařů. U praktických
lékařů dojde navíc i k navýšení kapitační
platby o 50 haléřů.
3. U poskytovatelů, kteří jsou hrazeni formou financování (PURO), dojde v souvislosti s bonifikací také k úpravě celkové
výše úhrady, a to takto:
a) V případě, že Poskytovatel splnil podmín-

ky bonifikace pro celoživotní vzdělávání jak v referenčním, tak v hodnoceném
období, nebo v případě, že Poskytovatel
neměl v referenčním období bonifikaci
za celoživotní vzdělávání a v roce 2016
splní podmínky pro přiznání bonifikace
za celoživotní vzdělávání, bude mu celková výše úhrady za rok 2016 navýšena
indexem 0,01.
b) V případě, že Poskytovatel měl v referenčním období bonifikaci za celoživotní
vzdělávání a v roce 2016 nesplní podmínky pro přiznání bonifikace za celoživotní vzdělávání, nebude mu celková
výše úhrady za rok 2016 z tohoto důvodu
snížena.
V Praze dne 18. 11. 2015
Za VZP ČR: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel
Za ČLK: MUDr. Milan Kubek, prezident
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Docentka MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.,
převzala cenu za celoživotní vzdělávání

C

ena prezidenta ČLK
za mimořádný přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů patří za rok 2015
doc. MUDr. Vlastě Tošnerové,
CSc., z Lékařské fakulty UK
v Hradci Králové. Převzala ji
10. listopadu 2015 v příjemném prostředí pražské Žižkovské věže.

Prezident ČLK každoročně
oceňuje mimořádné osobnosti
medicíny, které se ve spolupráci
s ČLK významným způsobem
podílejí na celoživotním vzdělávání lékařů, přispívají k organizaci CŽV lékařů v oborech jejich
specializace, a to v podobě vytváření koncepcí, ale též realizací
konkrétních vzdělávacích kurzů.
Docentka Vlasta Tošnerová
promovala na lékařské fakultě
UK v Hradci Králové v roce 1970
a hradecké fakultní nemocnici
zůstala věrná dodnes. Získala nejprve atestaci z pediatrie, dále pak
nadstavbovou atestaci z fyziatrie,
balneologie a léčebné rehabilitace (FBLR), následně pak byla
docentkou pro obor kinantropologie. Věnuje se nejširší problematice rehabilitační medicíny,
je autorkou nebo spoluautorkou
desítek odborných prací, podílela
se nebo vedla řadu výzkumných
projektů, je členkou redakčních
rad a je především velmi aktivní
ve všech oblastech vzdělávání
lékařů.
Doc. Tošnerová spolupracuje s Českou lékařskou komorou
v oblasti celoživotního vzdělávání
lékařů již více než 10 let. Garantuje a organizuje mimořádně
úspěšné kurzy z nejširší oblasti
rehabilitačního lékařství. Každoročně v rámci systému CŽV
nabízí s ČLK řadu obvykle okamžitě naplněných kurzů, které
se zaměřují především na problematiku pohybového aparátu,
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CENA PREZIDENTA ČLK
dětí i dospělých. Kurzy paní docentky jsou
oblíbené nejen kvůli jejím mimořádným didaktickým schopnostem, ale i proto, že své
kurzy propojuje s praktickými dovednostmi,
které mohou aplikovat ve své praxi i osobním
životě lékaři všech odborností. Paní docentka
se každoročně účastní řady dalších akcí ČLK,
a to často nejen jako aktivní lektor, ale též jako
běžný posluchač.
„Spolupráce paní docentky Tošnerové
s Českou lékařskou komorou v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů je příkladem
toho, kdy velmi zkušený a stále entuziasmem naplněný odborník předává důležité
znalosti a dovednosti dalším lékařům nejen
formálně, ale též svým osobním příkladem,“
řekl při předání ceny prezident ČLK Milan
Kubek. „Výsledkem spolupráce s komorou
v oblasti vzdělávání je nejenom množství
kvalitních kurzů, ale především stovky lékařů, kteří její kurzy absolvují, a to často
i opakovaně.“
Předání Ceny prezidenta ČLK se zúčast-

nily významné osobnosti medicíny – zástupci
odborných společností i lékařských fakult,

LAUREÁTI CENY PREZIDENTA ČLK
2008 Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
2009 Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
2010 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
2011	
Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.,
a Prof. MUDr. PhDr. Peter G. Fedor-Freybergh, Dr.Sc., dr. h. c. mult.
2012 MUDr. Štěpánka Čapková
2013 Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
2014 Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
2015 Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.

kteří v oblasti celoživotního vzdělávání s ČLK
dlouhodobě spolupracují. Předávání této ceny
je tak vždy poděkováním za celoroční práci
všem lektorům, kteří s ČLK v této oblasti
spolupracují.
Doc. Radek Ptáček, Ph.D.,
vedoucí oddělení vzdělávání ČLK
Inzerce

Nem. Náchod

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa:

Primář/Primářka Dětského oddělení,
nemocnice Náchod
Kvalifikační požadavky:
specializovaná způsobilost v oboru Dětské lékařství dle zákona č.95/2004 Sb. l primářská licence nebo prokázání
předpokladů pro její získání dle pravidel ČLK l zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb.
Dále požadujeme:
dobré organizační a řídící schopnosti l orientace v ekonomice
zdravotnictví
Nabízíme:
příjemné pracovní prostředí a kvalitní lékařský tým l podporu odborného i osobního rozvoje l nadstandardní mzdové
ohodnocení odpovídající významu nabízené pozice l náborové
a zaměstnanecké benefity
Přihláška uchazeče musí obsahovat:
životopis s přehledem odborné praxe l ověřené doklady o dosaženém vzdělání l výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
l písemný souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních
údajů pro účely tohoto výběrového řízení
Nástup od 1. 2. 2016 nebo dle dohody
Uzávěrka přihlášek: 15. 1. 2016
Přihlášky zasílejte na adresu:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Mgr. Lukáš Holub, vedoucí Oddělení personálního rozvoje
a mezd
Purkyňova 446, 547 69 Náchod
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Zapomínaní významní lékaři

H

istorie rozvoje lékařské vědy v celé
střední Evropě
je velice bohatá.
České země byly v době vzniku moderní medicíny součástí
podunajského soustátí, Rakouského císařství a později
Rakousko-Uherska, a tvořily
nejen jeho významné průmyslové centrum, ale mohou se
pochlubit mnohými osobnostmi, které založily celé vědecké
obory především v medicíně.
K připomenutí těch významných lékařů a biologů, kteří pocházeli konkrétně ze dvou historických Zemí koruny české,
tedy z Moravy a našeho (dříve
Rakouského) Slezska, bych rád
přispěl v tomto článku. Činím tak
mimo jiné proto, že považuji za
smutné, když mnozí slavní lékaři
a vědci s domácími kořeny mají
v různých zemích světa své sochy, pamětní desky, jsou po nich
pojmenovány ulice i náměstí,
zatímco u nás doma jsou téměř
neznámí.
Vydejme se tedy napříč lékařskými obory i naším územím.
Začnu u chirurgických oborů –
koneckonců již v 16. století byl
prvním profesorem chirurgie
na Vídeňské univerzitě Franz
Emerich původem z Opavy.
Připomenu profesora Leopolda
von Dittela, rodáka ze severo-

moravského Fulneku, který je
považován za zakladatele moderní urologie. Byl průkopníkem
diagnostiky za pomoci cytoskopu,
spoluvyvinul chirurgickou metodu uzavření vezikovaginální
fistuly, která je i podle něj pojmenována a známá jako „Dittel-Forgue-Legueuho operace“. Dále je
po něm pojmenován nástroj na

Leopold Oser

léčbu uretrální stenózy, tzv. Dittelova uretrální sonda. Další chirurgické obory byly založeny rodáky
ze Slezska – ortopedem Adolfem
Lorenzem z Vidnavy u Jese-

Rudolf Chrobak

Adolf Lorenz
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níku a gynekologem Rudolfem
Chrobakem z Opavy. Profesor
Chrobak, zakladatel a přednosta
Vídeňské gynekologické kliniky,
je považován za spoluzakladatele gynekologie. Adolf Lorenz,
otec slavného etologa a zoologa
Konrada Lorenze, je zase ve světě běžně označován jako „otec
ortopedů“.
Bez nových vynálezů by se ne-

obešly ani nechirurgické obory.
Ohebnou žaludeční sondu vyvinul v interním lékařství Leopold
Oser, rodák z jihomoravského
Mikulova. Vojenského lékaře
Františka Chvostka staršího,
původem z Místku, jistě čtenářům-lékařům připomene po něm
pojmenovaný Chvostkův příznak.
V českých učebnicích neurologie
je často „Marburg´s variant nebo
Marburg form of multiple sclerosis“ překládána jako marburská
forma roztroušené sklerózy, jako
kdyby byla pojmenována podle
německého města Marburgu. Přitom připomíná lékařské objevy
slavného neurologa Otto Mar-

Otto Marburg

Sigmund Freud

burga z moravského Rýmařova,
který působil na univerzitách ve
Vídni či v New Yorku a byl osobním přítelem dalšího významného lékaře původem z Moravy,
Sigmunda Freuda. Tento rodák z Příboru se proslavil nejen
založením prvního moderního
psychoterapeutického přístupu
– psychoanalýzy –, ale psychoterapie vůbec. Byla to jeho ordinace, kde se zrodila tato metoda
léčby psychologickými prostředky zakotvená ve vztahu mezi pacientem a terapeutem. Stojí za
zmínku, že za své dílo byl Freud
32krát nominován za Nobelovu
cenu za lékařství a jednou za lite-
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Vincenz Priessnitz

raturu. Nelze nevzpomenout také
další léčebnou metodu, tentokrát
především pohybového aparátu,
tedy vodoléčbu, kterou založil

Ferdinand Hebra

v 18. století Vinzenz Priessnitz
ze slezského Gräfenberku u Frývaldova (nyní Lázně Jeseník).
Dnešní nejen kožní lékaři
považují příčinu svrabu za něco,
co je notoricky známé. Ovšem
v době, než brněnský rodák
profesor Ferdinand von Heb-
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ra příčinu svrabu objevil, nebyla
ještě dermatologie samostatnou
lékařskou disciplínou a kožním
chorobám se věnovali internisté.
Za založení moderní dermatologie právě vděčíme tomuto rodáku z moravské metropole. Ke
světové imunologii přispěl rodák
z Prostějova Gustav Paul, který
působil v Praze, Hořovicích, Ústí
nad Labem a ve Vídni. Vyvinul
diagnostiku pravých neštovic, tzv.
Paulovu zkoušku, která se užívala až do vymýcení nemoci v roce
1980. V roce 1925 také vyvinul
po něm pojmenovaný lék proti
revmatismu.
Johann Paul Karplus byl
významným neuropsychologem
a psychiatrem narozeným v Opavě, kterému se podařilo vypracovat dodnes používanou metodu
odkrytí obou hemisfér velkého
mozku. Ve spolupráci s fyziologem Aloisem Kreidlem objevili
tzv. Karplus-Kreidlovo centrum
ve spodní části středního mozku.
Bohužel u nás také téměř neznámý Stefan Jellinek, který se
narodil v Přerově a působil na
univerzitách ve Vídni a v Oxfordu, se stal objevitelem metody
resuscitace při zasažení elektrickým proudem. Přišel na to, že je
nutné provádět resuscitaci až do
objevení prokazatelných známek
smrti, což bylo v rozporu s tehdejším převažujícím názorem.
Všichni víme, že jedna věc
je lékařské poznatky objevit, ale
prosadit a udržet síť léčebných
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Julius Tandler

zařízení, která by umožnila jejich reálné využití pro pacienty,
je věc druhá. O to se zasloužil
rodák z Jihlavy profesor Julius
Tandler, který působil jako vedoucí Anatomického institutu na
vídeňské univerzitě a děkan zdejší
lékařské fakulty v době první světové války. Ještě za války prosadil v celém tehdejším Rakousku
(včetně českých zemí) vytvoření
prvního ministerstva zdravotnictví na světě. Po válce se již v nové
Rakouské republice stal státním
tajemníkem a ředitelem Úřadu
pro veřejné zdraví. Po pár letech
přešel na funkci radního města
Vídně, odkud postupně prosazoval vytvoření sítě pediatrických
ambulancí, mateřských poraden,
systému povinného očkování, ale
byl i realizátorem mnohých manželských poraden a mateřských
škol. Díky jeho důrazu na prevenci
a spojení medicíny se sociální politikou máme zejména ve střední
Evropě model, který významně
přispívá k tradičně vysoké úrovni
zdraví i kvality života našich dětí.
Perličkou na tom je, že tyto zdravotní a sociální projekty Tandler
prosadil ze zisku tehdejších nevěstinců, heren a kasin, což je i dnes
po téměř sto letech stále aktuální.
Dalším významným realizátorem lékařské pomoci, který se
narodil na hradě Veveří u Brna,
byl Jaromír Mundy, který založil ve Vídni první záchrannou
službu a zavedl první sanitní vozy
na světě.
Nelze také zapomenout na
biology, bez kterých by medicína nedosáhla takových pokroků.
Gregor Johann Mendel z Hynčic u Oder na moravskoslezském
pomezí, působící v Brně, je naštěstí
notoricky známým zakladatelem

genetiky. Ale ani v samotné Jihlavě dnes téměř neznají spoluzakladatele klinické chemie, lékaře
a chemika Johanna Floriana
Hellera, který odtud pocházel.
Horší povědomí je také o Rudolfu Weiglovi, který pocházel z německy mluvící rodiny z Přerova,
ale vyrůstal v Haliči a působil na
univerzitě v tehdy polském Lvově.
Jeho zásluhou bylo nejen vyvinutí
vakcíny proti skvrnitému tyfu, ale

také záchrana mnoha zaměstnanců lvovského výzkumného ústavu
před krutými následky nacistické
okupace. Mnoho z nich bylo židovského původu a jejich spolupráce
při Weiglem vedených výzkumech
pro ně znamenala záchranu života.
Vývoj ve 20. století, bohužel,
znamenal pro nás často i cílené
zapomínání vlastní minulosti
a domácích kořenů mnohých významných osobností světového
formátu, nejen lékařů a vědců.
Je pro nás proto výzvou znovu
oprášit a obnovit hrdost k našim
zemím jako geniu loci, které bylo
významným podhoubím moderní
evropské i světové civilizace.
Tímto článkem mířím mezi lékařskou veřejnost s vědomím toho,
že spousta našich lékařů zastává
obětavě i veřejné funkce v zastupitelstvech obcí a měst a mají možnost povědomí o těchto slavných
rodácích zlepšit například podporou pojmenování ulic podle těchto
osobností kdekoli u nás či prosazením jejich pamětních desek přímo
v jejich rodištích.
PhDr. David Unger,
klinický psycholog a psychoterapeut,
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
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SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Opětovné sloučení pediatrie je nutností

P

o konferenci praktických lékařů pro děti a dorost, která se konala koncem října v Brně, zaslal výkonný výbor
SPLDD prezidentovi České lékařské komory oficiální prohlášení s žádostí o uveřejnění v časopisu Tempus medicorum.
Prohlášení konference praktických lékařů pro děti a dorost přinášíme v kompletním znění. Zároveň jsme požádali
o stanovisko k této problematice prezidenta ČLK Milana Kubka.

Vyzýváme prezidenta ČLK jako řádní členové komory,
aby objektivně hájil zájmy praktických lékařů pro děti a dorost,
kteří jsou součástí primární péče a nepodílel se na devastaci
historicky nastavené a fungující organizace péče o dítě. Nevidíme žádný pádný důvod ke zrušení základního oboru praktické
lékařství pro děti a dorost a základního oboru dětské lékařství
a jejich nahrazením jedním oborem pediatrie.
Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby stáhl předkládanou
novelu zákona č. 95/2004 Sb., jako návrhu nekoncepčního, bez
ujasněných vazeb na jiné předpisy, bez předložení souvisejících
vyhlášek a metodických pokynů. Předkládaná novela nerespektuje zájmy těch, kterých se tvrdě dotkne – dětí, jejich rodičů, praktických dětských lékařů i dětských lékařů v lůžkových zařízeních.
Místo překotné změny ve vzdělávání lékařů potřebujeme
jasnou a propracovanou koncepci péče o dítě, po které voláme
již řadu let.
V současné době dochází k tomu, že mladí lékaři, kteří se
rozhodují o volbě oboru, jsou nejistí, a proto dochází k odlivu
potenciálních zájemců o oba pediatrické obory.
Vyzýváme politické představitele, aby akceptovali projev nesouhlasu občanů i praktických lékařů pro děti a dorost
s navrhovanou novelou zákona č. 95/2004, o vzdělávání lékařů.

Stanovisko prezidenta ČLK

Lékaři stárnou. V současnosti je z veškerého počtu pracujících lékařů všech odborností již 23 % kolegů starších 60 let. Zároveň
roste podíl žen lékařek. Z čerstvých absolventů lékařských fakult tvoří ženy 2/3 a muži 1/3.
Z celkového počtu 1050 promujících lékařů
jich 200 každý rok odchází do zahraničí hned
po skončení školy, aniž by vůbec v ČR začali
pracovat. Tolik statistika.
Nedostatek lékařů je patrný již prakticky
ve všech odbornostech, avšak v obou oborech
praktického lékařství je situace nejvážnější.
V pohraničí se nedaří zajistit praktické lékaře
ani za cenu bonifikací pro tzv. malé praxe,
ani s pomocí podpory od obcí, které jim poskytují například prostory pro ordinace za
symbolické nájmy. Ve velkých městech je sice
situace lepší, ale problém sehnat praktického
lékaře, který by byl ochotný registrovat nové
pacienty, je i zde.
Praktických lékařů pro dospělé eviduje lékařská komora 5329, z toho 3324 žen (62,4 %)
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Prohlášení z celostátní konference Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Brno, 31. 10. 2015

Kompatibilitu s jinými státy nevnímáme jako potřebnou, naopak
náš dosavadní systém péče o dítě je progresivní a výhodný pro
naše občany.
Vyzýváme představitele ČPS ČLS JEP ke korektnímu
jednání nad budoucností péče o děti.
Pojďme všichni zasednout ke společnému stolu a jednat
racionálně, s respektem a bez emocí, o budoucnosti nejen vzdělávání lékařů, ale i sester.
MUDr. Jana Kulhánková, místopředsedkyně, za Výkonný výbor SPLDD ČR

a 2005 mužů. Z celkového počtu praktických lékařů je 613 mladších 40 let, 2990 je
ve věku 40 až 60 let a 1726 je starších 60 let.
Demografický strom má tedy již notně podhlodanou základnu.
Zatímco situace u praktických lékařů pro
dospělé je vážná, u praktických pediatrů je,
dá se říci, zoufalá. Rodiče tak stále obtížněji
shánějí svým dětem registrujícího praktického pediatra. Komora ve svém registru v současnosti sice eviduje 2042 praktických lékařů pro děti a dorost, ale to je málo. Lékařek
pracujících v tomto oboru je 1766 (86,5 %),
lékařů 276. Z celkového počtu praktických
pediatrů je navíc pouze 67 mladších 40 let,
1218 je ve věku 40–60 let a 757 je starších
60 let. Průměrný věk pracujícího praktického lékaře, či spíše lékařky, pro děti a dorost
tak již překročil hranici 56 let. Tak vypadá
demografická katastrofa.
Opětovné sloučení pediatrie a praktického lékařství pro děti a dorost je tedy logickým
řešením této vážné situace. Lékaři obou obo-

rů získají po změně zákona širší kompetence
a lépe se uplatní na trhu práce. Je třeba si
rovněž uvědomit to, že praktické lékařství
pro děti a dorost (PLDD), které bylo u nás
před několika lety uměle vytvořeno, není
na rozdíl od pediatrie v rámci EU všeobecně uznávaným oborem. Znovu sjednocená
pediatrie tak bude pro mladé lékaře nepochybně atraktivnější volbou. Nikdo nebude
poškozen, právě naopak.
Většina nejhlasitějších odpůrců sjednocení pediatrie ve skutečnosti kromě atestace
z praktického lékařství pro děti a dorost, pokud ji vůbec má, skládala v minulosti atestaci
z pediatrie. To jen tak na okraj.
V některých zemích se o děti starají tzv.
rodinní lékaři a také to funguje. Přesto si
myslím, že pro naše děti bude lepší, když jim
budou primární péči zajišťovat kvalifikovaní
pediatři. A to je hlavní důvod, proč Česká lékařská komora podporuje opětovné sloučení
obou pediatrických oborů.
Milan Kubek
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ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA

Žádat Ústavní soud o zrušení úhradové
vyhlášky je již zbytečné

P

okud by se Česká lékařská komora znovu prostřednictvím
skupiny zákonodárců obrátila
na Ústavní soud, nemohli bychom získat více, než v současnosti již
máme. Změnu úhradové vyhlášky si je
třeba vynutit na Ministerstvu zdravotnictví a u soudů v individuálních sporech,
a ne alibisticky spoléhat na Ústavní soud.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše
úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 byla pod číslem 273/2015
Sb. zveřejněna dne 23. 10. 2015, tedy o dva
měsíce dříve, než bývalo zvykem.
Česká lékařská komora, podobně jako další
organizace poskytovatelů zdravotních služeb,
jednala s Ministerstvem zdravotnictví o konečné podobě úhradové vyhlášky, která má stěžejní význam pro prosperitu zdravotnických
zařízení a soukromých lékařů. Podařilo se nám
sice vyjednat drobná zlepšení a parametrické
úpravy, avšak zásadní problém, kterým je zneužívání lékařů k omezování často oprávněných
a zákonem garantovaných nároků pacientů,
zůstal.
Novinkou pro ambulantní specialisty je
pojišťovnami prosazený institut tzv. velmi nákladného pacienta. V případě více než pětinásobného překročení počtu bodů vykazovaných
daným poskytovatelem v průměru na jedno
unikátní rodné číslo (na jednoho pacienta) mají
být pojišťovny povinny hradit veškeré výkony
poskytnuté těmto pacientům poskytovateli zdravotních služeb, a to v plné výši. Tento
technicistně matematický přístup k regulaci
spotřeby zdravotní péče nepovažuje ČLK za
vhodné řešení.
Právní kancelář České lékařské komory
dokázala v minulosti připravit návrh, který
skupina senátorů podala v roce 2013 k Ústavnímu soudu. Ústavní soud našemu návrhu vyhověl a dne 22. října 2013 nálezem sp. zn. Pl. ÚS
19/13 zrušil úhradovou vyhlášku č. 475/2012
Sb., a to s účinností k 31. 12. 2014.
Odložená účinnost rozhodnutí soudu byla
vysvětlena obavou z chaosu, který by vznikl
v případě, kdy by zrušení úhradové vyhlášky
mělo účinnost okamžitou. Ústavní soud totiž
není třetí komorou našeho parlamentu. Má sice
právo jakoukoli právní normu zrušit, ale nemůže ji nahradit novým dokumentem. V případě
TEMPUS MEDICORUM
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okamžitého zrušení vyhlášky by tedy platily
pro úhrady pouze individuální dohody mezi
poskytovateli a pojišťovnami. V konečném
důsledku by lékaři na takové rozhodnutí mohli
spíše doplatit.
Pokud chceme dosáhnout změny úhradové vyhlášky během doby její platnosti, tedy
například pro druhé pololetí příštího roku,
nemá smysl obracet se na Ústavní soud. Takovou změnu si musíme vynutit na Ministerstvu
zdravotnictví, které by mohlo vyhlášku novelizovat. Podmínkou úspěchu je však dostatečně
efektivní tlak ze strany lékařů. V roce 2013
jsme se o to pokoušeli, avšak protestní akce
„1. březen – Den zdraví lékařů“ byla pouze
platonickým povzdechem, který vyšuměl doztracena poté, co se ostatní organizace lékařů
ke komoře nepřipojily.
Pro většinu soukromých lékařů je stále
pohodlnější nemuset dělat nic a spoléhat se na
to, že někdo moudrý, v daném případě soudci
Ústavního soudu, rozhodne za ně.
Vedle nemožnosti vynutit si změnu platné
úhradové vyhlášky cestou rozhodnutí Ústavního soudu však existuje ještě jeden důvod,
proč nepovažuji za chytré podání k Ústavnímu
soudu opakovat. Rozhodnutí Ústavního soudu
z roku 2013 totiž zůstává v platnosti a je závazné jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro všechny ostatní soudy. Všichni poskytovatelé zdravotních služeb je mohou využívat v případech
svých individuálních sporů s pojišťovnami i při
jednání před soudy. Dá se přitom očekávat, že
po uzavření smluv na dobu neurčitou bude mít
více soukromých lékařů odvahu domáhat se
svých oprávněných nároků vůči zdravotním
pojišťovnám i soudní cestou. Právní kancelář
ČLK jim bude samozřejmě k dispozici.
Platný nález Ústavního soudu říká, že
postup lege artis – tedy na náležité odborné
úrovni – má přednost před regulačními omezeními úhrad. Pokud lékař odůvodní překročení
jakýchkoli regulačních limitů nutností poskytnout pojištěncům péči na náležité odborné
úrovni, regulační omezení nemá být uplatněno,
a pokud uplatněno bylo, má být kompenzováno. Na těchto závěrech pléna Ústavního soudu
nemůže nic změnit ani úhradová vyhláška,
která řeší překročení průměrných nákladů
opět pouze matematicky. Na Ústavní soud se
samozřejmě obrátit lze, a to v individuálních
případech, pokud by soudy nerespektovaly

nález sp. zn. Pl. ÚS 19/13 v případě individuálních žalob lékařů proti uplatnění regulačního
limitu.
Pokud bychom se znovu prostřednictvím
skupiny zákonodárců obrátili na Ústavní soud,
nemohli bychom tedy získat více, než v současnosti již máme. Pro nulový potenciální zisk
bychom přitom riskovali, že Ústavní soud
v pozměněném složení by mohl rozhodnout
jinak, tedy například i v neprospěch lékařů.
Důvodem takového rozhodnutí by mohla být
i skutečnost, že nález Ústavního soudu, který
stanoví ústavněprávní kritéria pro aplikaci
úhradových limitů za zdravotní služby, již existuje a není třeba přijímat nález nový, proto se
návrh na zrušení úhradové vyhlášky na rok
2016 zamítá. Ani takto tristní výsledek zbytečné akce dopředu vyloučit nelze. Byla by to
krutá daň za naivní symbolický protest, který
nás v našem boji za spravedlivé ohodnocení
lékařské práce nemůže posunout ani o píď.
Milan Kubek
Inzerce

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa:

Primář/Primářka Interního oddělení,
Nemocnice RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Kvalifikační požadavky:
specializovaná způsobilost v interním oboru dle zákona
č.95/2004 Sb. l primářská licence nebo prokázání předpokladů pro její získání dle pravidel ČLK l zdravotní způsobilost
a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb.
Dále požadujeme:
dobré organizační a řídící schopnosti l orientace v ekonomice
zdravotnictví
Nabízíme:
příjemné pracovní prostředí a kvalitní lékařský tým l podporu odborného i osobního rozvoje l nadstandardní mzdové
ohodnocení odpovídající významu nabízené pozice l náborové
a zaměstnanecké benefity
Přihláška uchazeče musí obsahovat:
životopis s přehledem odborné praxe l ověřené doklady o dosaženém vzdělání l výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
l písemný souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních
údajů pro účely tohoto výběrového řízení
Nástup od 1. 2. 2016 nebo dle dohody
Uzávěrka přihlášek: 15. 1. 2016
Přihlášky zasílejte na adresu:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Mgr. Lukáš Holub, vedoucí Oddělení personálního rozvoje
a mezd
Purkyňova 446, 547 69 Náchod
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Útok na primářské licence ČLK jsme odrazili

E

vropská směrnice upravující pravidla vzdělávání lékařů
přinesla do našeho právního
řádu pojmy odborná způsobilost, kterou nabývá mladý lékař promocí
na lékařské fakultě, a specializovaná způsobilost, jež je získaná atestační zkouškou
po absolvování vzdělávacího programu,
jehož minimální délku směrnice rovněž
určuje. Získání specializované způsobilosti znamená, že daný lékař může pracovat samostatně. Nic víc, nic méně. Odpovídá tak v podstatě bývalé první atestaci
podle systému, na který s jistou nostalgií
vzpomínáme a který jsme si zcela zbytečně rozbili.
Zatímco praxi a vzdělání nezbytné k samostatnému výkonu povolání evropská směrnice v zájmu bezpečnosti pacientů poměrně
striktně stanoví, tak naopak ponechává velkou
míru volnosti jednotlivým členským státům
v tom, jaké podmínky musí splňovat vedoucí
lékaři.
Panuje široká míra shody, že k výkonu
funkce primáře, tedy lékaře, který vede celý
zdravotnický tým, je třeba delší praxe i vyšší odbornost než k pouhé samostatné práci.
V minulosti se vyšší míra odbornosti prokazovala prostřednictvím tzv. druhé atestace.
Poté, co bylo lékařské vzdělávání po listopadu
´89 zbaveno politického balastu a kádrování
uchazečů, mohli jsme si klidně tento osvědčený systém ponechat. Dnes se k němu v plné
míře vrátit nedokážeme, ale druhé atestace
mohou nahradit primářské licence vydávané
lékařskou komorou.
Je nesmyslné a neefektivní požadovat po
všech lékařích, aby zvládali svůj obor v plné
šíři a hloubce znalostí jen proto, aby mohli samostatně pracovat. Pokud by k výkonu
funkce primáře mělo stačit pouhé získání
specializované způsobilosti, pak by se musela
délka vzdělávacích programů nesmyslně prodlužovat a naši lékaři by byli diskriminováni
vůči kolegům z ostatních států Evropské unie.
Prodlužování vzdělávacích programů v základních oborech by zároveň zvyšovalo obavy
lékařů nástavbových oborů, že vzdělávání
bude nepřiměřeně dlouhé. Stupňovali by tak
tlak na to, že také jejich obor musí patřit mezi
ty základní. Výsledkem by bylo vzdělávání
možná ještě horší a vůči mladým lékařům
nepřátelštější, než s jakým se potýkáme dnes.
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Primářské licence vydávané ČLK mohou tento problém řešit. Specializační vzdělávání
potřebné pro samostatnou lékařskou práci
nebude nepřiměřeně dlouhé a náročné a zároveň bude zajištěno, že vzdělání budoucích
primářů bude vyšší a praxe delší.
Projednávaný návrh novely zákona o specializačním vzdělávání lékařů s primářskými
licencemi vydávanými komorou počítá. Ministerstvo zdravotnictví tak chce svou novelou uvést zákon č. 95/2004 Sb. do souladu
se zákonem č. 220/1991 Sb. i s osvědčenou
fungující praxí.
V rámci mezirezortního připomínkového řízení vyjadřovala pochybnost o našich
primářských licencích ministerstva financí,
školství a vnitra. Jednáním se však tyto nejasnosti podařilo odstranit. Jediným, kdo
právo České lékařské komory na vydávání
licencí pro primáře zpochybňovat nepřestal,
je Zlínský kraj, jehož radním zodpovědným
za zdravotnictví je kolega Nečas, bývalý předseda místního OS ČLK.
Citace z negativního stanoviska Zlínského
kraje:
„Nesouhlasíme se zavedením nové nesystémové podmínky pro výkon funkce vedoucího
lékaře a primáře, postavené na diplomu vydávaném komorou.
Podmínkou pro výkon vedoucí funkce je
specializovaná způsobilost k výkonu lékařského povolání a vedle toho další odborné znalosti,
lidské kvality, řídící schopnosti, manažerské
dovednosti a další. Tyto vlastnosti musí posoudit ten, kdo vedoucího lékaře nebo primáře
do funkce jmenuje. Komoře nemůže být svěřena kompetence rozhodovat o tom, který lékař
může či nemůže vykonávat vedoucí funkci ve
zdravotnickém zařízení.“
Vedení ČLK bylo o snaze zpochybňovat
primářské licence informováno, a tak se k této
problematice vyjadřoval také náš sjezd. Jeho
delegáti přijali usnesení:
„ČLK kategoricky trvá na zachování
systému primářských licencí vydávaných
Českou lékařskou komorou.“
Hlasování: pro 237, proti 6, zdržel se 1.
Dne 26. 11. 2015 jsme se s kolegou Zdeňkem Mrozkem účastnili jednání Legislativní
rady vlády, kde jsme systém primářských licencí obhajovali.
Osvědčení o splnění podmínek pro výkon
funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení není rozhodnutím, které

by opravňovalo k výkonu určitého povolání
nebo určité odborné činnosti. Tato osvědčení Česká lékařská komora běžně vydává,
a opravňují držitele k vedení odborného týmu
lékařů za podmínek stanovených závaznými
stanovisky komory vydanými dle § 2 odstavce 2 písmeno i) zákona č. 220/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Komora stanoví, že
pracují-li lékaři v týmu, například na oddělení
nemocnice, musí mít tento tým svého odpovědného vedoucího-primáře, který musí splňovat poněkud náročnější kritéria pro výkon
této vedoucí funkce než samostatně pracující
lékař se specializovanou způsobilostí. Funkci
vedoucí lékař nebo primář české obecně závazné právní předpisy nijak nedefinují. Nejde tedy
o výkon povolání (v pracovní smlouvě je primář zpravidla označován jako „lékař“ a funkcí
primáře může být zaměstnavatelem pověřen)
ani o výkon nějaké odborné či podnikatelské
činnosti, jakou má patrně na mysli článek 26
odstavec 1 Listiny základních práv a svobod,
na který odstavec 2 téhož článku navazuje
a stanoví, že omezení v přístupu k povolání
nebo k právu podnikat či provozovat jinou
hospodářskou činnost může stanovit zákon.
Odborná veřejnost (vědecká rada komory, odborné lékařské společnosti) důrazně
opakovaně upozorňuje komoru, že pokud by
tým lékařů mohl být veden primářem, který
nemá dostatek praxe (například právě získal specializovanou způsobilost) a není ani
účastníkem celoživotního vzdělávání organizovaného komorou, byla by bezpečnost
pacientů a odbornost poskytovaných lékařských služeb vážně ohrožena. Takový lékař
sice může pracovat samostatně, ale nemůže
zatím řídit tým lékařů a organizovat a kontrolovat práci, zejména na lůžkových odděleních
nemocnic. Proto komora využila oprávnění
vydat závazné stanovisko, podle kterého v čele
takového lékařského týmu musí být vedoucí
lékař-primář, který má delší praxi a je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání,
a současně stanovila podmínky k tomu, aby
lékař mohl být takovou funkcí pověřen.
Otázkou, zda komora může takové kompetence vykonávat a zda vedoucí lékař-primář
musí být držitelem osvědčení komory dle
§ 2 odstavce 2 písmene d) zákona č. 220/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zabýval
opakovaně i Nejvyšší správní soud v době, kdy
článek 26 odstavec 2 Listiny základních práv
a svobod v současném znění byl již delší dobu

TEMPUS MEDICORUM

/ PROSINEC 2015

ZÁKONY
v účinnosti. Jak rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. dubna 2008 spisová
značka 3 Ads 8/2008, tak rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 12. června 2008 spisová značka 3 Ads 9/2008 stanoví, že vydávání
tzv. primářských licencí Českou lékařskou
komorou je zcela v souladu s právním řádem
České republiky. S odkazem na rozhodnutí
Evropského soudu pro lidská práva i pléna Ústavního soudu Nejvyšší správní soud
mimo jiné konstatuje, že: „na kvalifikaci
primáře je třeba klást vyšší nároky, neboť
vede příslušné oddělení zdravotnického
zařízení a odpovídá za všechny podřízené
zdravotnické pracovníky“.
Pokud by Nejvyšší správní soud shledal
rozpor mezi článkem 26 odstavec 2 Listiny
základních práv a svobod a ustanovením zákona č. 220/1991 Sb. umožňujícím komoře
stanovit podmínky pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, nepochybně by se tato
skutečnost do jeho rozhodnutí zásadním způsobem promítla.
Také Ústavní soud se otázkou práva profesních komor vydávat na základě zákonného

zmocnění osvědčení k výkonu určitých činností zabýval na základě ústavní stížnosti
členky České lékárnické komory. Nálezem
ze dne 22. října 2001 spisová značka I. ÚS
208/2000 Ústavní soud jednoznačně potvrdil, že vydávání licencí profesní komorou
zřízenou zákonem č. 220/1991 Sb. na základě zákonného zmocnění je zcela v souladu
s ústavním pořádkem ČR.
Nedostatkem současné právní úpravy naopak je, že uvedená kompetence komory zakotvená v ustanovení § 2 odstavec 2 písmeno c)
a d) zákona č. 220/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nebyla dosud adekvátně promítnuta do znění zákona č. 95/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Překonaná část tohoto
ustanovení o kompetenci komory stanovit
podmínky k výkonu soukromé lékařské praxe
a funkce odborného zástupce a vydávat o jejich
splnění osvědčení by samozřejmě při případné
novele zákona č. 220/1991 Sb. mohla být ze
zákona vyňata. V současné době však v praxi
nečiní problémy, neboť podmínky pro výkon
těchto činností stanoví zákon a rozhodnutí
o jejich splnění vydává příslušný správní orgán.

Pokud by však závazná stanoviska komory
k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře,
jakož i podmínky pro výkon této funkce stanovené komorou měly být eliminovány, mohlo
by to vést k ohrožení odborné kvality a úrovně
odborné lékařské péče o pacienty, zejména
v lůžkových zdravotnických zařízeních.
Legislativní rada vlády měla k návrhu
novely zákona o vzdělávání lékařů řadu výhrad a projednávání bylo přerušeno do ledna tak, aby Ministerstvo zdravotnictví mělo
čas nedostatky svého návrhu odstranit. Pro
nás je důležité, že se nám podařilo většinu
zúčastněných přesvědčit o nezbytnosti primářských licencí vydávaných komorou. Těžko
předvídat, co s návrhem zákona o vzdělávání
lékařů udělá parlament, na půdě Legislativní
rady vlády jsme však zvítězili.
Jde o názorný příklad toho, jak důležité
bylo, že se nám podařilo prosadit zařazení
profesních komor mezi účastníky meziresortního připomínkového řízení. Vždyť ještě před
rokem bychom se vůbec nemuseli dozvědět,
že někdo naše licence zpochybňuje.
Milan Kubek

Změny českého zdravotnictví v roce 2016

Foto: archiv Medical services

Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2016, kterou pořádaly Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) ČR a Mladá
fronta a. s., již podruhé vytvořila prostor pro široké spektrum subjektů, které představily novinky, změny
a záměry v resortu zdravotnictví pro příští rok.
Prezident UZS Jiří Horecký
na konferenci označil za jeden z největších problémů
českého zdravotnictví nedostatek zdravotníků, zejména
sester. Uvedl, že odborná
diskuse by měla být vedena
o jejich vzdělávání a způsobech jejich odměňování.
Předseda Českomoravské
konfederace odborových
svazů (ČMKOS) Josef Středula představil výsledky
průzkumu, který mezi
zdravotnickým personálem provedl Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. „Zdravotníci jsou nespokojení s tím, že nemohou pacientům
poskytnout takovou péči, jakou by měli a jakou by rádi poskytli, takto vypovědělo 70 procent dotázaných,“ uvedl s tím, že jedna třetina zdravotníků si nevybírá ani přestávku na oběd a tuto oddechovou část pouze
oficiálně vykazuje. „Přetížení a celková únava je u zdravotníků velmi rizikový faktor. Sestry také vnímají neúctu ke svému povolání, téměř polovina zdravotníků referuje o zhoršení mezilidských vztahů na pracovišti,“ poukázal na vnitřní situaci zaměstnanců ve zdravotnictví předseda
Středula a dodal, že jejich nespokojenost vyplývá i z jejich nedostatečného finančního ohodnocení.
Problémy vně zdravotnictví
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček na konferenci ale zdůraznil, že problematiku platů zdravotníků řeší. „Tarifní platy jsme v posledním období zvýšili
dvakrát o pět procent. Nositelé výkonů od nového roku dostanou přidáno také
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desetiprocentním navýšením hodnoty práce v seznamu výkonů,“ připomněl ministr Němeček.
Velkým kritikem současného stavu systému byl tradičně prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. Podle něj příčina problémů leží vně sektoru
zdravotnictví – v nefungující ekonomice a neschopnosti politiků řešit skutečné problémy českého zdravotnictví. „Nedostatek peněz, zdravotníků, velká míra
nespravedlnosti, jako například rozdílné platby zdravotního pojištění, pokřivené
podnikatelské prostředí, rozdíly v dostupnosti zdravotních služeb a nekvalitní legislativa,“ shrnul zásadní nedostatky českého zdravotnictví a připomněl, že
nízké výdaje na zdravotnictví měřené podílem HDP, které ČR se svými 7,1 %
HDP, ve srovnání se státy OECD, řadí na chvost tohoto žebříčku. A zmínil také
negativní trend poklesu českých meziročních výdajů na zdravotnictví, které
v zemích OECD naopak rostou.
Otevření dat z pojišťoven
Převratnou novinku přinese v roce 2016 novela zákona o zdravotních službách, která dá vzniknout Registru úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) tak bude moci poprvé nahlédnout do dat zdravotních pojišťoven a začít s nimi pracovat. „Rozsah informací, které mají zdravotní pojišťovny k dispozici, nemá v ČR obdoby. Nad těmito
daty se rozsvítí velký reflektor, díky němuž konečně dosáhneme reálně spravedlivých plateb za zdravotní péči,“ uvedl ministr Němeček.
Legislativní náměstek JUDr. Radek Policar k této novele uvedl, že je z návrhů
ministerstva nejdále v legislativním procesu a nyní ji v Parlamentu projednal
Výbor pro zdravotnictví. „Novela je zaměřená na oblast Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), a je součástí plejády kroků souvisejících
s přípravou systému DRG restart. Novela dá vzniknout dvěma novým národním
registrům – diabetologickému a registru intenzivní péče. Dále vznikne neveřejný
národní registr zdravotnických pracovníků, který je nutným předpokladem pro
elektronizaci českého zdravotnictví,“ uvedl Radek Policar.
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Rozpaky okolo zákona o neziskových
organizacích

Podle komory by na základě
dobrovolného rozhodnutí zřizovatelů měla vzniknout síť
přibližně 100 nemocnic, které
by měly daňové úlevy a jistotu
smluv se zdravotními pojišťovnami, ale na druhou stranu
by zároveň musely zajišťovat
předepsaný rozsah služeb pro
obyvatele své spádové oblasti,
měly by povinnost zveřejňovat
jednotkové ceny nakupovaného zboží a služeb a musely
by respektovat při odměňování zaměstnanců tarifní tabulky.
ČLK navrhovala, aby Ministerstvo zdravotnictví přizvalo
k přípravě zákona též Ministerstvo financí a Ministerstvo
práce a sociálních věcí. Ministerstvo doporučení lékařské
komory ignorovalo a výsledek
jeho snažení vzbuzuje mírně
řečeno rozpaky.

Zásadní připomínky ČLK
k ministerskému návrhu:

• ČLK navrhuje odstranění
možnosti zřízení NZO na
dobu určitou, neboť takový
postup odporuje povaze tohoto institutu jako trvalého
statutu právnické osoby, je
nekoncepční a návrh nadto vůbec neřeší, do jakého
režimu by NZO přešla po
uplynutí doby, na niž byla
zřízena.
• ČLK navrhuje koncipovat
souhlas Ministerstva zdravotnictví se zřízením NZO
jako nárokový, a to tehdy,
pokud žadatel splní stanovená kritéria. Ministerstvo,
které samo zřizuje řadu
NZO ( jež budou v konkurenčním postavení k jiným
poskytovatelům zdravotních služeb), nemůže zcela libovolně a bez jakékoli
kontroly rozhodovat, komu
bude umožněno do sítě NZO
vstoupit, a mimo jiné tak
i získat nárok na smlouvy se
zdravotními pojišťovnami.
• ČLK navrhuje změnit obsazení správní rady NZO tak,
aby lépe odpovídalo veřejnému charakteru těchto
poskytovatelů zdravotních
služeb, když podle ČLK by

Inzerce

Česká republika, Vězeňská služba ČR,
Věznice Břeclav, Za bankou 3087/3, P. O. BOX 74, 690 02 Břeclav

příjme do hlavního pracovního poměru LÉKAŘE.
Místo výkonu práce:
Věznice Břeclav – objekt Poštorná
Požadavky:
l vysokoškolské vzdělání, doktorandský studijní program
l výhodou specializovaná způsobilost podle § 5 zák. č. 95/2004
l morální a trestní bezúhonnost
l psychická způsobilost v podmínkách vězeňství
l vhodné i pro důchodce.
Nabízíme:
Platové ohodnocení dle § 122 odst. 1 zákoníku práce a NV č. 564/2006 ve 14. platové třídě, platový stupeň
dle dosažené praxe v oboru, zvláštní příplatek, vlastní stravovací zařízení s příspěvkem na stravu.
Předpokládaný termín nástupu:
dohodou
Zájemci, kontaktujte nás na tel. 519 368 120 nebo e-mailem: jzilkova@vez.brv.justice.cz.
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M

inisterstvo
zdravotnictví
po mnoha měsících otálení předložilo návrh zákona
o neziskových zdravotnických organizacích (NZO),
který jen vzdáleně připomíná návrh zpracovaný ČLK
a předaný vládě na jaře 2014.

správní radu NZO měli tvořit
i zástupci zaměstnanců, profesních organizací a obcí, na
jejichž území je NZO provozována, a to i z hlediska lepší
a transparentnější kontroly
jejího řízení.
•Č
 LK navrhuje vyloučit možnost NZO zřizovat dceřiné
obchodní korporace, neboť
toto je v rozporu s povahou
NZO jako neziskové (nepodnikatelské) právnické
osoby.
• ČLK navrhuje řádově snížit
hranice plnění, které zakládá povinnost uvést smlouvy
uzavírané v NZO v účetní závěrce, jež se následně zveřejňuje. Tento návrh zajistí lepší veřejnou kontrolu NZO.
•Č
 LK navrhuje rozšířit povinnosti NZO tak, aby byly
vyváženy výhody, které
oproti jiným poskytovatelům tato forma poskytování
zdravotních služeb zahrnuje (tj. především nárok na

zařazení do sítě smluvních
poskytovatelů).
•Č
 LK navrhuje zakotvit, aby
ten, kdo je zakladatelem
NZO, současně nebyl tím,
kdo zároveň provádí řízení
o správních deliktech této
NZO.
•Č
 LK navrhuje odstranit navrhovaný institut smluvního platu, který se v praxi
již jednou neosvědčil, a lze
reálně předpokládat, že jeho
aplikace by mohla být zneužívána k obcházení limitů
přesčasové práce ve zdravotnictví.
Spolu s řadou dalších doporučujících připomínek uplatnila
ČLK tyto své zásadní připomínky dne 27. 10. 2015. Vzhledem
k množství výhrad, které mají
vůči návrhu zákona desítky různých institucí, je další osud zákona, k jehož přijetí se vláda ČR
zavázala ve svém programovém
prohlášení, velmi nejistý.
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ZÁKONY

Novela zákona o zdravotních službách

Č

eská lékařská komora prosazuje
neodkladné změny
v zákoně o zdravotních službách. První jednání
o návrzích ČLK se uskutečnilo již 1. 4. 2014. O návrzích,
se kterými pan ministr Němeček souhlasil, jsem v létě
roku 2014 opakovaně jednal
s jeho náměstky, s předsedou
vlády a jeho poradci, s hejtmany i se zástupci poslaneckých klubů jednotlivých politických stran.
Komora požadovala rychlou
novelu zákona cestou poslaneckého návrhu. Ministr Němeček
se však nakonec po domluvě
s předsedou Legislativní rady
vlády, ministrem Dienstbierem,
přiklonil k postupu zdlouhavějšímu, ale bezpečnějšímu, k cestě
vládního návrhu. Situaci pak ještě více zkomplikovalo rozhodnutí spojit naše návrhy s návrhem
na zřízení Národního zdravotnického informačního systému.

ČLK prosazuje změny
následujících ustanovení
zákona č. 372/2012 Sb.:

§ 11 – Zákonem garantovat
právo lékařů, kteří nejsou poskytovateli zdravotních služeb
nebo jejich zaměstnanci (např.
důchodci…), předepisovat léky
na základě garance ČLK.
§ 18 – Doplnit mezi podklady
pro řízení o registraci zdravotnického zařízení souhlas komory
s personálním vybavením.
Tento návrh ČLK byl odmítán kraji v rámci mezirezortního
připomínkového řízení a ministr
zdravotnictví těmto námitkám
vyhověl.
§ 38/1 c) – Vypustit slovo
„bezprostředně“ a umožnit tak
nucenou hospitalizaci pacientů
jevících známky duševní poruTEMPUS MEDICORUM

chy, kteří ohrožují sebe či své
okolí.
§ 45/2 e) – Vypustit slovo
„provozní“, ordinace by měla
být označena pouze ordinační
dobou.
§ 45/2 f) – Umožnit předávání zpráv pro PL nebo PLDD též
prostřednictvím pacienta.
§ 45/2 h) – Zrušit povinnost
mít v písemné formě seznam
zdravotních služeb, u kterých
zdravotnické zařízení vyžaduje
písemný souhlas pacienta.
§ 48 odstavec 2 – Umožnit
ukončení péče o pacienta, pokud je závažným způsobem narušen vztah důvěry mezi lékařem a pacientem s tím, že
zůstane zachována povinnost
poskytnout neodkladné zdravotní služby.
Tento návrh ČLK vyvolal
odpor pacientských organizací
a širokou mediální kampaň. Pod
tímto tlakem ministr Němeček
tento návrh stáhl.
§ 65/2 – Doplnit mezi osoby
s právem nahlížet do zdravotnické dokumentace osoby pověřené
profesními komorami zřízenými
zákonem v rámci plnění úkolů
vyplývajících z kompetencí příslušné profesní komory.
§ 88/3 – Mezi povinné pitvy
doplnit ustanovení, že povinnost
vzniká, určí-li tak lékař provádějící prohlídku těla zemřelého
nebo poskytovatel provádějící
pitvu, jde-li o úmrtí, jehož příčina není zřejmá.
§ 93/1 – Změnit tak, že stížnost se nepodává poskytovateli,
ale jde-li o stížnost na odbornost
či etiku výkonu povolání lékaře,
zubního lékaře nebo lékárníka
– profesní komoře zřízené záko-
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nem. Tím není dotčena možnost
posouzení stížnosti nezávislou odbornou komisí zřízenou
správním orgánem. Zjistí-li nezávislá odborná komise zřízená správním orgánem odborné
pochybení nebo etické provinění
člena profesní komory zřízené
zákonem, předá věc k řešení příslušné profesní komoře zřízené
zákonem.
§ 107/1 – Doplnit povinnost
přizvat ke kontrole poskytovatelů zdravotních služeb týkající
se poskytování zdravotní péče
lékaři, zubními lékaři nebo lékárníky zástupce příslušné profesní komory zřízené zákonem
se statutem tzv. přizvané osoby
s poradním hlasem.
Mezirezortní připomínkové
řízení k našemu návrhu skončilo

v prosinci 2014. Ministr Němeček však za celý rok nepředložil
návrh do vlády. Poslanecká sněmovna tak místo našeho návrhu
v současnosti projednává pod
číslem 614 úplně jiný text, který
obsahuje pouze návrh na zřízení kontroverzního Národního
zdravotnického informačního
systému.
Delegáti listopadového sjezdu v diskusi vyzvali ministra Němečka k tomu, aby neprodleně
předložil k projednávání návrh
novely zákona o zdravotních
službách, který bude obsahovat
změny, které byly z jeho strany
lékařské komoře přislíbeny. Pan
ministr svůj slib potvrdil a slíbil, že zákon urychleně předloží
k projednání. Otázkou zůstává,
kdy a zda vůbec pan ministr svůj
slib splní.
Milan Kubek

Inzerce

Die AUGENALLIANZ-ZENTREN Bayern
Mitte sind Anbieter von Augenheilkunde
in Ingolstadt, Eichstätt, Weißenburg und Beilngries
und Kooperationspartner der kommunalen Klinik
im Altmühltal Eichstätt sowie dem Augenlaserdienst
für refraktive Chirurgie und der Praxisklinik in Ingolstadt.
Zur Unterstützung unseres Ärzteteams suchen wir ab sofort
für unsere Standorte Eichstätt, Weißenburg und Beilngries
Fachärztinnen/Fachärzte für Augenheilkunde
in Voll- oder auch Teilzeit
Wir erwarten:
n gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
n Teamgeist und offenes, freundliches Auftreten
n hohes Qualitätsbewusstsein
n selbstständige Arbeitsweise und Einsatzbereitschaft
n Zuverlässigkeit und Flexibilität
Wir bieten:
n harmonisches, kollegiales Team
n einen sicheren Arbeitsplatz
n Leistungsgerechte Bezahlung
n Optimale Weiterbildungsmöglichkeiten
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie
bitte an die
AUGENALLIANZ-ZENTREN Bayern Mitte, Herrn Dr. W. Schindler.
Gerne via Email an info@aaz-ei.de
AUGENALLIANZ-ZENTREN Bayern Mitte
Pfahlstr. 27, D - 85072 Eichstätt
fon +49 8421 / 97030 * fax +49 8421 / 970350
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Praxi soukromého lékaře-fyzické osoby
lze již prodávat i dědit

Zakládat s. r. o. za tímto účelem je již zbytečné

J

iž jsme zveřejnili informaci o novele zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, která byla provedena zákonem č. 200/2015
Sb., v němž je nové ustanovení
§ 17 odst. 8 umožňující dědění
a prodej soukromých lékařských praxí fyzických osob.
Vyplývá z něj, že není třeba
pro účel prodeje nebo dědění
soukromé lékařské praxe převádět tuto praxi na společnost
s ručením omezeným nebo
jinou obchodní společnost,
protože prodat či dědit soukromou lékařskou praxi fyzické osoby již zákon umožňuje
a zakládání s. r. o. pro tento
účel by bylo zbytečné.
Skoro dvacet let usilovala komora o možnost prodeje a dědění
lékařských praxí, včetně smluv
se zdravotními pojišťovnami.
Podařilo se to až nyní novelou
zákona o veřejném zdravotním
pojištění, která nabyla účinnosti
1. září 2015.
Dosud soukromý lékař, provozující svou praxi jako fyzická
osoba, který chtěl tuto praxi prodat a nechtěl riskovat, že kupující nebude vybrán ve výběrovém
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řízení a celý prodej se zkomplikuje, byl postaven před nutnost
převést svou praxi fyzické osoby
na s. r. o., ukončit smlouvu se
zdravotními pojišťovnami jako
fyzická osoba a navázat s nimi
smlouvu jako s. r. o. a poté převést
svůj obchodní podíl v s. r. o. na kupujícího. Podobně se radilo i lékařům, kteří pomýšleli na možnost
znehodnocení majetku v případě
úmrtí a přáli si, aby jejich soukromou praxi mohli dědit jejich
dědicové. Mnozí, zejména starší
lékaři by raději s. r. o. nezakládali
a prodali svou praxi fyzické osoby
tak, jak ji dosud provozovali, ale
byli k tomu nuceni celkem málo
pochopitelnou právní úpravou.
Důvodů, proč převést praxi
soukromé osoby na s. r. o., může
být několik, jak právních, tak
daňových či ryze praktických,
a obojí má své výhody a nevýhody – právní, organizační, finanční
i daňové. Je věcí každého lékaře, aby zvážil výhody a nevýhody provozování praxe fyzickou
osobou nebo obchodní společností. Nicméně zakládat s. r. o.
jen proto, abych mohl svou praxi v budoucnu prodat nebo aby
ji mohli po mně moji dědicové
zdědit, již lékař nemusí.
Je třeba poznamenat, že
i ohledně s. r. o. byl zákon o veřejném zdravotním pojištění až
do poslední novely účinné k 1. září
2015 poměrně „děravý“. Umožňoval sice, aby lékař mohl převést
praxi fyzické osoby na s. r. o., aniž
by se muselo konat výběrové řízení, pokud se nezměnil rozsah poskytovaných zdravotních služeb,
avšak neukládal zdravotním pojišťovnám povinnost s nově vzniklou
s. r. o. uzavřít smlouvu ve stejném
rozsahu jako s lékařem-fyzickou
osobou, i když výběrové řízení nebylo nutné. Lékař-fyzická osoba

tedy do jisté míry riskoval, když
ukončil poskytování zdravotních
služeb hrazených ze zdravotního
pojištění, a spoléhal se, že s nově
založenou s. r. o. uzavřou zdravotní pojišťovny smlouvu. S jeho nově
založenou právnickou osobou,
například s. r. o., zdravotní pojišťovna sice mohla, ale nemusela
smluvní vztah uzavřít. V této věci
právní kancelář ČLK učinila i dotaz na Ministerstvo zdravotnictví
ČR, zda je skutečně na libovůli
zdravotní pojišťovny, když zákon
již nevyžaduje výběrové řízení
k uzavření či neuzavření smlouvy
se s. r. o., která by nahradila smlouvu s fyzickou osobou-soukromým
lékařem, jestli smlouvu uzavře, či
nikoli. Odpověď byla taková, že je
zcela na vůli příslušné zdravotní
pojišťovny, zda takovou smlouvu s nově vzniklou s. r. o. uzavře.
Zákon pouze umožňoval, aby, nezmění-li se rozsah poskytovaných
zdravotních služeb, nemuselo být
před uzavřením smlouvy se s. r.
o. nahrazujícím fyzickou osobu
konáno výběrové řízení. Nenařizoval však zdravotním pojišťovnám smlouvu s nově založenou s.
r. o. místo fyzické osoby opravdu
uzavřít.
Současná novela zákona
o veřejném zdravotním pojištění účinná k 1. září 2015 však již
jednoznačně stanoví, že zdravotní pojišťovna je povinna uzavřít
s kupující osobou nebo s osobou,
která je dědicem po zemřelém
soukromém lékaři, na jejich
žádost smlouvu o poskytování
a úhradě hrazených služeb ve
stejném rozsahu jako s původním
poskytovatelem, a to do 180 dnů
ode dne doručení žádosti zdravotní pojišťovně. Smlouvu není
zdravotní pojišťovna povinna
uzavřít, pokud původnímu poskytovateli smlouvu vypověděla.

Jaký je tedy přesný text nového ustanovení § 17 odstavce 8
zákona o veřejném zdravotním
pojištění č. 48/1997 Sb.:
„Došlo-li k převodu všech
majetkových práv vztahujících se
k poskytování zdravotních služeb
z poskytovatele, který požádal
o odnětí oprávnění k poskytování
zdravotních služeb podle zákona
o zdravotních službách na jinou
osobu, které bylo v návaznosti na
to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nebo
poskytuje-li jiná osoba zdravotní služby na základě osvědčení
o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních
služeb po zemřelém poskytovateli podle zákona o zdravotních
službách, nebo následně jí uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb, uzavře
zdravotní pojišťovna s touto
osobou na její žádost smlouvu
o poskytování a úhradě hrazených služeb ve stejném rozsahu
jako s původním poskytovatelem,
a to do 180 dnů ode dne doručení žádosti zdravotní pojišťovně.
Smlouvu není zdravotní pojišťovna povinna uzavřít v případě, že
původnímu poskytovateli smlouvu vypověděla. Žádost může osoba uvedená ve větě první podat
nejpozději do 30 dnů ode dne
udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb, jde-li o osobu, na niž byla převedena majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb,
nebo do 30 dnů ode dne udělení
osvědčení o splnění podmínek
pro pokračování v poskytování
zdravotních služeb, jde-li o osobu, která pokračuje v poskytování
zdravotních služeb po zemřelém
poskytovateli. Do doby uzavření
smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb má osoba
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PRÁVNÍ PORADNA
uvedená ve větě první právo na
úhradu poskytnutých hrazených
služeb v rozsahu vyplývajícím ze
smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené
mezi původním poskytovatelem
a zdravotní pojišťovnou, nejdéle
však po dobu 210 dnů ode dne
převodu majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb nebo ode dne, od
kterého pokračuje v poskytování
zdravotních služeb na základě
oprávnění zemřelého poskytovatele.“
K tomu je třeba citovat též
ustanovení § 23 odstavec 3 zákona o zdravotních službách
č. 372/2011 Sb., v platném znění,
které zní takto:
„Poskytovatel, který žádá
o odnětí oprávnění k poskytování
zdravotních služeb a hodlá převést majetková práva vztahující
se k poskytování zdravotních služeb na jinou osobu, oznámí tuto
skutečnost příslušnému správnímu orgánu současně s podáním
žádosti o odejmutí oprávnění.
Pokud nabyvatel majetkových
práv, vztahujících se k poskytování zdravotních služeb, hodlá
zahájit poskytování zdravotních
služeb dnem odejmutí oprávnění dosavadnímu poskytovateli,
uvede tuto skutečnost v žádosti
o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Je-li podána žádost o udělení oprávnění
k poskytování zdravotních služeb
nejpozději v den podání žádosti
o odejmutí oprávnění dosavadnímu poskytovateli a jsou splněny
podmínky pro udělení oprávnění,
rozhodne příslušný správní orgán o odejmutí oprávnění a udělení oprávnění ke stejnému dni;
odvolání proti rozhodnutí nemá
odkladný účinek.“
Ohledně zemřelého soukromého lékaře, který provozoval
praxi jako fyzická osoba, a možnosti dědění této praxe jeho dědici uvádí § 27 zákona č. 372/2015
Sb., o zdravotních službách,
v platném znění, následující:
„Zemře-li poskytovatel a nejde-li o osobu uvedenou v § 16
TEMPUS MEDICORUM

odst. 2 (poznámka: § 16 odstavec 2
pojednává o osobě poskytující
zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele), může na základě jeho oprávnění k poskytování zdravotních
služeb pokračovat v poskytování
zdravotních služeb jiná fyzická
nebo právnická osoba, jestliže:
• je oprávněna užívat zdravotnické zařízení, v němž poskytoval
zdravotní služby zemřelý poskytovatel;
• jsou splněny podmínky uvedené v § 16 odst. 1, jde-li o fyzickou
osobu, nebo podmínky uvedené
v § 16 odst. 3, jde-li o právnickou
osobu;
• do 15 dnů ode dne úmrtí poskytovatele písemně oznámí
příslušnému správnímu orgánu
úmysl pokračovat v poskytování
zdravotních služeb. Osoba, která
pokračuje v poskytování zdravotních služeb, má práva a povinnosti poskytovatele.
Úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb je osoba
uvedená v odstavci 1 povinna písemně oznámit do 15 dnů ode dne
úmrtí poskytovatele též zdravotním pojišťovnám, se kterými
měl zemřelý poskytovatel ke dni
úmrtí uzavřeny smlouvy podle
zákona o veřejném zdravotním
pojištění. Oznámí-li úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb více osob, může
v poskytování zdravotních služeb
pokračovat ta z nich, na které se
písemně dohodly; podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.
K uzavření dohody vyzve osoby,
které oznámily úmysl pokračovat
v poskytování zdravotních služeb, příslušný správní orgán, jenž
současně stanoví lhůtu, ve které
mu má být dohoda předložena.
V poskytování zdravotních
služeb musí být pokračováno nejpozději do 60 dnů ode dne úmrtí
poskytovatele. Osoba uvedená
v odstavci 1 je povinna písemně
oznámit příslušnému správnímu
orgánu datum, od kterého pokračuje v poskytování zdravotních
služeb, a to nejpozději do 10 dnů
od tohoto data. Součástí ozná-
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mení jsou doklady prokazující
splnění podmínek pro poskytování zdravotních služeb, dále
prohlášení, že oznamovatel je
oprávněn užívat k poskytování
zdravotních služeb zdravotnické zařízení, v němž poskytoval
zdravotní služby zemřelý poskytovatel.“
Jsou-li splněny podmínky
pro pokračování v poskytování
zdravotních služeb, vydá příslušný správní orgán na základě
oznámení oznamovateli osvědčení o splnění těchto podmínek.
Tolik platná právní úprava
podle zákona o zdravotních službách, jak lze převést oprávnění
k poskytování zdravotních služeb
z prodávajícího lékaře-fyzické
osoby na kupujícího lékaře-fyzickou osobu, nebo jak lze pokračovat v poskytování zdravotních
služeb po zemřelém poskytovateli.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění ve znění před
novelou ze dne 1. září 2015 však
současně stanovil, že zdravotní
pojišťovny jsou povinny uzavřít
smlouvu o poskytování hrazených služeb s kupujícím poskytovatelem nebo s dědicem na
dobu 90 dnů. Za těchto okolností
nemělo příliš smysl postupovat
tak, jak umožňovalo ustanovení
§ 27 a § 23 odst. 3 zákona o zdravotních službách, pokud neměl
kupující nebo dědic předjednáno se zdravotními pojišťovnami,
že bude uzavřen smluvní vztah
na další dobu. Novelou zákona

o veřejném zdravotním pojištění, účinnou k 1. září 2015, je stanoveno, že smlouvu s dědicem
nebo kupujícím uzavřou zdravotní pojišťovny ve stejném rozsahu, v jakém ji měly uzavřenu
s prodávajícím lékařem nebo se
zemřelým lékařem.

Jak se v tom vyznat:

V případě prodeje lékařské
praxe fyzické osoby je třeba tuto
skutečnost oznámit příslušnému
správnímu orgánu, tedy krajskému úřadu, v Praze Magistrátu
hl. m. Prahy, a současně podat žádost o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Kupující naopak podá žádost o udělení
oprávnění k poskytování zdravotních služeb na místo prodávajícího poskytovatele. Tuto žádost
musí podat nejpozději v den, kdy
prodávající podal žádost o odejmutí oprávnění k poskytování
zdravotních služeb. V takovém
případě krajský úřad rozhodne
o odejmutí oprávnění prodávajícímu a udělení oprávnění
kupujícímu ke stejnému dni.
Do 30 dnů od udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb kupujícímu lékaři musí
tento lékař požádat zdravotní
pojišťovny, se kterými si přeje
mít nadále uzavřenu smlouvu ve
stejném rozsahu jako prodávající
lékař, o smlouvu o poskytování
a úhradě hrazených služeb s tím,
že jde o koupi lékařské praxe.
Zdravotní pojišťovna je povinna
do 180 dnů této žádosti vyhovět

Inzerce

Nefrologická klinika v Karlstadu,
jedna z největších ve Švédsku hledá
1-2 NEFROLOGY na pozici vedoucího lékaře nebo INTERNISTY se
zájmem o nefrologii na pozici lékaře
na oddělení, dialýze a ambulanci
Nabízíme: stimulující pracovní prostředí v zavedeném týmu, celé spektrum nefrologické
péče včetně transplantologie, možnost výuky mediků, žádné noční služby, flexibilní pracovní doba, další vzdělávání, příjemná pracovní atmosféra, dobré finanční ohodnocení
Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru nefrologie nebo vnitřní lékařství, schopnost samostatné zodpovědné práce, ochota naučit se švédsky na úrovni B2
Bližší informace: MUDr. Jana Smržová, Ph.D., jana.smrzova@liv.se, tel.: +46727432235
Žádosti s podrobným životopisem zasílejte na adresu Jana Smržová, Centralsjukhuset I Karlstad, Njurmedicinkliniken, Rosenborgsgatan 2, 651 82 Karlstad, Švédsko,
případně na jana.smrzova@liv.se
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a uzavřít s kupujícím smlouvu
o poskytování hrazených služeb
ve stejném rozsahu, jako ji měla
uzavřenu s prodávajícím. Do té
doby, než tak učiní, tedy vlastně
od okamžiku, kdy kupující lékař
začal na základě svého nového
oprávnění poskytovat zdravotní služby, je však bez smlouvy
příslušná zdravotní pojišťovna povinna hradit kupujícímu
poskytované hrazené služby ve
stejném rozsahu jako původnímu poskytovateli – nejdéle však
po dobu 210 dnů ode dne převodu majetkových práv. Je zde
tedy jakýsi polštář 30 dnů mezi
dobou, kdy pojišťovna hradí i bez
smlouvy poskytnuté zdravotní
služby, a dobou, dokdy musí uzavřít smlouvu na základě žádosti
kupujícího poskytovatele.
Obdobné lhůty se vztahují
i na případ dědiců, kteří se dohodli na poskytování zdravotních
služeb po zemřelém poskytovateli.
V případě zemřelého poskytovatele tedy musí dědicové, kteří jsou oprávněni užívat
zdravotnické zařízení, v němž
poskytoval zdravotní služby zemřelý poskytovatel, oznámit do
15 dnů ode dne úmrtí poskytovatele zdravotním pojišťovnám
i příslušnému správnímu orgánu
úmysl pokračovat v poskytování
zdravotních služeb po zemřelém
poskytovateli. V poskytování
zdravotních služeb pak musí
být pokračováno nejpozději
do 60 dnů ode dne úmrtí po-

skytovatele. Pokud mezi dědici
poskytovatele je lékař, který je
schopen sám soukromou praxi
po zemřelém nadále provozovat,
může ji samozřejmě provozovat
tento lékař-dědic. Pokud mezi
dědici není taková osoba, pak je
možno zaměstnat lékaře, který
bude současně odborným zástupcem poskytovatele zdravotních
služeb a který bude vykonávat
lékařskou praxi z pověření dědiců. Samozřejmě s tímto nebo
s jiným lékařem je posléze možno
dohodnout prodej lékařské praxe po zemřelém poskytovateli.
„Rozjet“ znovu soukromou praxi
je třeba do 60 dnů ode dne úmrtí
poskytovatele.
Důležité je, aby se dědicové
dohodli, dohodu sepsali, podepsali a nechali podpisy úředně
ověřit tak, aby bylo zřejmé, že
jsou dohodnuti na dalším pokračování lékařské praxe po zemřelém soukromém lékaři. Do
30 dnů poté, co jim bude vydáno
osvědčení o splnění podmínek
pro pokračování v poskytování
zdravotních služeb po zemřelém
poskytovateli, je pak třeba podat
žádost zdravotním pojišťovnám
o uzavření nové smlouvy. Novou
smlouvu jsou zdravotní pojišťovny povinny uzavřít ve stejném
rozsahu jako se zemřelým poskytovatelem do 180 dnů. Je zde
však lhůta 210 dnů, kdy zdravotní pojišťovny jsou povinny hradit poskytnuté hrazené služby
i bez uzavřené smlouvy.
Shrneme si tedy, co je třeba

Inzerce

Lázně Bechyně s.r.o.
– lázně s dlouholetou
léčebnou tradicí
přijmou do svého týmu
lékaře:

Požadavky: Odborná a specializovaná způsobilost s preferencí oborů RFM,
ortopedie, neurologie, revmatologie, všeobecné lékařství.
Nabízíme: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, plný úvazek; vedlejší
pracovní poměr, částečný pracovní úvazek; nadstandardní smluvní mzda,
hmotná zainteresovanost; poskytnutí služebního bytu 3+1, komfortní
ubytování pro dojíždějící; možnost dalšího zvýšení kvalifikace.
Kontakt: Ivana Portlová, tel.: 381 476 392, e-mail: reditelstvilb@seznam.cz

32

učinit v případě prodeje soukromé praxe fyzické osoby:
• uzavřít smlouvu o převodu
všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních
služeb;
• oznámit příslušnému správnímu orgánu úmysl převést majetková práva na jinou fyzickou
osobu;
• požádat o odejmutí oprávnění
k poskytování zdravotních služeb
s tím, že současně kupující požádá
o vydání oprávnění k poskytování
zdravotních služeb za prodávajícího poskytovatele pro něho;
• jakmile bude kupující mít nové
oprávnění k poskytování zdravotních služeb za prodávajícího,
požádat – nejpozději však do 30
dnů – zdravotní pojišťovny o uzavření nové smlouvy o poskytování hrazených služeb. Smlouvy
musí být uzavřeny ve stejném
rozsahu, v jakém je měl uzavřeny
prodávající, a to do 180 dnů ode
dne přijetí žádosti, avšak 210 dnů
ode dne přijetí žádosti zdravotní
pojišťovny i bez smlouvy zdravotní služby hrazené ze zdravotního
pojištění proplácejí.
Co dělat v případě, že zemře soukromý lékař a jeho
praxi chtějí dále provozovat
(a třeba i posléze prodat) dědicové:
• uzavřít dohodu dědiců o tom,
kdo a za jakých podmínek je
oprávněn užívat zdravotnické
zařízení a poskytovat zdravotní
služby za zemřelého poskytovatele, a podpisy na této dohodě
nechat úředně ověřit;
• do 15 dnů ode dne úmrtí soukromého lékaře písemně oznámit krajskému úřadu úmysl
pokračovat v poskytování zdravotních služeb; ve stejné lhůtě
totéž oznámit zdravotním pojišťovnám;
• pokračovat v poskytování
zdravotních služeb, ať již některým z dědiců, nebo odborným
zástupcem, kterého za tímto
účelem dědici po zemřelém lékaři zaměstnají, nejpozději do
60 dnů ode dne úmrtí soukromého lékaře, po kterém zdědili
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majetková práva vztahující se
k poskytování zdravotních služeb; současně oznámit krajskému
úřadu datum, od kterého bude
pokračováno v poskytování zdravotních služeb;
• po vydání nového oprávnění
k poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli
(osvědčení o splnění podmínek
pro pokračování k poskytování zdravotních služeb) požádat
do 30 dnů příslušné zdravotní
pojišťovny o uzavření smlouvy
o poskytování hrazených služeb; zdravotní pojišťovny musí
tuto smlouvu uzavřít ve stejném
rozsahu jako se zemřelým poskytovatelem do 180 dnů, avšak
po dobu 210 dnů hradí hrazené
služby i bez uzavřené smlouvy.
Tato právní úprava, která je
kombinací dvou zákonů – zákona
o zdravotních službách a zákona
o veřejném zdravotním pojištění –, se sice jeví možná jako složitá, ale ve svém důsledku poprvé
umožňuje bezproblémový přechod majetkových práv z jednoho
poskytovatele na druhého, ať již
v případě prodeje, nebo dědění
soukromé lékařské praxe, včetně
smluv se zdravotními pojišťovnami ve stejném rozsahu, v jakém
je měl uzavřen prodávající nebo
zemřelý soukromý lékař.
JUDr. Jan Mach,
ředitel právní kanceláře ČLK
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PRÁVNÍ PORADNA

Pozor na podvodnou inzerci

ČLK se obrátila na poslance Evropského parlamentu ve věci portugalské
společnosti TEMDI, nabízející podvodnou inzerci lékařům.

V

několika předchozích vydáních Tempusu medicorum jsme
opakovaně poskytovali návod
lékařům, kteří se stali obětí nekalých praktik portugalské společnosti
TEMDI, nabízející lékařům na první pohled bezplatnou inzerci jejich praxe, jak
postupovat, bránit se a argumentovat vůči
této společnosti v případě, že společnost
lékaři vystaví fakturu na vysokou částku
a k uhrazení faktury lékaře upomíná. Jelikož praktiky této společnosti neustávají,
na podnět místopředsedy OS ČLK v Příbrami MUDr. Tomáše Karase se prezident
ČLK obrátil na české poslance Evropského
parlamentu s informacemi o protiprávních postupech této společnosti (nejen)
vůči členům ČLK a žádostí o možné řešení
problému na evropské úrovni.
Zkráceně citujeme dopis prezidenta ČLK
ze dne 6. 10. 2015:
„Vážení poslanci Evropského parlamentu,
dovoluji si obrátit se na Vás jako prezident
České lékařské komory, tedy statutární zástupce
profesní organizace zřízené zákonem č. 220/1991
Sb., jejímž hlavním úkolem je podle tohoto zákona hájit profesní zájmy svých členů, tedy lékařů
vykonávajících své povolání na území České
republiky.
Česká lékařská komora zaznamenala už
několik desítek případů lékařů, kteří podlehli
podvodným praktikám portugalské společnosti
TEMDI, která lékařům nabízí zdánlivě bezplatnou inzerci, využívá omylu a právní neznalosti
lékařů a následně těmto lékařům neoprávněně
účtuje nemalé finanční částky na základě údajné
smlouvy, kterou měl lékař se společností podepsat. Dotazy členů ČLK na podivné praktiky
této společnosti stále zaznamenávají rostoucí
frekvenci. Průměrně se jedná o několik lékařů
týdně, kteří kontaktují právní kancelář ČLK s dotazem, jak vzniklou situaci řešit. Z toho důvodu
považujeme za vhodné Vás s touto problematikou
oslovit.
Právní kancelář ČLK se snaží poskytovat svým členům maximální právní podporu
v těchto případech. Co se týče prevence před
samotným vznikem problému, prvotní zásadou pochopitelně je, aby lékař důkladně četl

TEMPUS MEDICORUM

/ PROSINEC 2015

to, co podepisuje, a to zejména text uvedený
drobným písmem, v něm jsou paradoxně, leč
zpravidla záměrně, mnohdy skryty ty nejzásadnější informace, např. zpoplatnění služby
a výše tohoto poplatku. […]
I přes důkladnou prevenci samozřejmě
lékař mnohdy nedokáže zabránit tomu, že se
stane obětí podivných praktik této společnosti.
Členové ČLK se na právní oddělení ČLK čím
dál častěji obracejí s problémem, kdy jsou jim
ze strany těchto firem zasílány faktury k zaplacení inzerce (mnohdy až v řádu desítek tisíc
korun) a následně je vyhrožováno soudním
vymáháním v případě nezaplacení.
Postup lékařů v těchto situacích by tedy měl
být dle rad naší právní kanceláře následující
– na obdrženou fakturu nereagovat a požadovanou částku neplatit. V opačném případě by
byla situace obtížnější a mohl by vzniknout
předpoklad, že lékař nabídku akceptoval. Zároveň je namístě inzertní společnosti odpovědět
ve smyslu výše citovaných právních ustanovení
(vzorový dopis je k dispozici v právní kanceláři
ČLK) s tím, že toto vyjádření je jediné a konečné
a na žádnou případnou další korespondenci již
ze strany lékaře odpovídáno nebude. Zde právní
kancelář ČLK apeluje na lékaře, aby po obdržené faktuře ihned právní kancelář kontaktovali
s žádostí o vzorový dopis a věc zbytečně neodkládali, aby zbytečně nepropadly lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lékař by tím sice neztratil
možnost argumentovat všemi ostatními výše
uvedenými ustanoveními, zejména pokud jde
o záměrné uvedení lékaře v omyl, zároveň tím
však lékař zbytečně přichází o jeden z dalších
velmi podstatných argumentů.
Nicméně ani tento postup mnohdy nevede
k tomu, aby společnost TEMDI od svých požadavků ustoupila – a dále vyvíjí na lékaře nátlak. […]
Kdo jakkoli reaguje a pokouší se komunikovat,
pouze eskaluje počet výhrůžek a prohlubuje jejich
závažnost.
Vážení poslanci Evropského parlamentu,
tento popis celé situace je co nejpodrobnější proto,
aby z něj bylo zřejmé, o jak závažný problém se
jedná, jak intenzivně se dotýká desítek případů
lékařů a že Česká lékařská komora skutečně vyvíjí
maximální snahu vždy pomoci konkrétnímu lékaři v jeho situaci všemi možnými radami a argumentacemi, které jsou výše popsány, nicméně ani

to nezastaví portugalskou společnost TEMDI,
aby ve svých nezákonných praktikách pokračovala a dále tak podvodně vydírala nejen lékaře v ČR,
ale de facto po celé Evropě. Zároveň se nemusí
pochopitelně jednat pouze o lékaře, na které jsou
podivné praktiky této společnosti cíleny.
Proto si dovoluji obrátit se na Vás s naléhavou prosbou o možné řešení této situace na
evropské úrovni, ke které, budu-li moci, nabízím
v maximální míře součinnost České lékařské komory.
S poděkováním a pozdravem
MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK.“

K dnešnímu dni se prezident ČLK dočkal
tří pozitivních reakcí od českých zástupců v Evropském parlamentu. Konkrétně šlo o odpověď pana poslance Tomáše Zdechovského ze
dne 7. 10. 2015, odpověď paní poslankyně Olgy
Sehnalové ze dne 12. 10. 2015 a odpověď pana
poslance Evžena Tošenovského ze dne 14. 10.
2015. Pokud si jejich odpovědi shrneme, byla
projevena ochota a vůle poskytnout potřebnou
součinnost a spolupráci a všichni tři poslanci zároveň deklarovali předání věci Evropské
komisi, která je příslušná problém věcně řešit.
Dotyčným poslancům za jejich pozitivní reakce
velmi děkujeme.
Uvedená informace pro členy ČLK budiž
deklarací, že jakkoli je v prvé řadě potřeba, aby
lékař, který se do dané situace dostane, proti
fakturám a upomínkám ze strany inzertní společnosti zaslal reakci sám svým jménem a držel
se postupu doporučeného právní kanceláří ČLK
(k čemuž právní kancelář ČLK poskytuje právní
podporu, vzor dopisu – odkazujeme tímto na
podrobnější informace ve dřívějších číslech
Tempusu medicorum), komoře není lhostejná
situace ani v plošném měřítku a všemožně se
snaží apelovat na příslušné orgány zejména
z preventivních důvodů, aby podvedených lékařů nepřibývalo.
Budeme tedy čekat na vyjádření Evropské komise k předmětnému problému – jak je
zřejmé z odpovědí poslanců Evropského parlamentu, k postoupení věci tomuto příslušnému
orgánu z jejich strany již došlo. V případě dalších
novinek v problematice zmíněné inzertní společnosti budeme členy ČLK znovu informovat.
Mgr. Bc. Miloš Máca, právní kancelář ČLK
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Vy se ptáte, právník odpovídá
postavení, případně šířené mediálně, mohl
by se lékař dostat do rozporu rovněž s trestním zákoníkem a zodpovídat se z podezření
z trestného činu pomluvy podle § 184 odst. 1
trestního zákoníku, ve kterém je skutková
podstata tohoto trestného činu definována
takto: „Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho
vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej
v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy
nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude
potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“
Jak plyne z definice této skutkové podstaty,
nemusí nepravdivé pomlouvačné údaje kolegu přímo poškodit, postačí, že takové údaje na
jeho adresu jsou obecně způsobilé značnou
měrou přivodit kolegovi uvedenou újmu.

Sdělování pochybností
o postupu jiného lékaře

Řeší nějak právní předpisy situaci,
kdy jeden lékař nahlas sděluje před pacientem pochybnosti o dosavadním postupu
jiného lékaře při léčbě o tohoto pacienta?
Jednou jsem dokonce zažil, že byly tyto
pochybnosti součástí lékařské zprávy.
Na uvedenou situaci právní předpisy
pamatují a doporučujeme všem lékařům
se takovým prezentacím svých názorů před
pacienty i kýmkoli jiným vyhnout, i kdyby
lékař své výhrady k postupu kolegy považoval
za sebevíc oprávněné. Takové informace na
adresu kolegy sdělené pacientovi (či snad
dokonce i výslovně zadokumentované v lékařské zprávě) totiž mohou mít pro lékaře
disciplinární důsledky, pokud by byly předmětem disciplinárního řízení pro porušení
etického kodexu komory.
Podle § 4 odst . 1 Stavovského předpisu
ČLK č. 10 – Etického kodexu ČLK je základem
vztahů mezi lékaři vzájemně čestné, slušné
a společensky korektní chování spolu s kritickou náročností, respektováním kompetence a přiznáním práva na odlišný názor.
Popsaným jednáním by se tedy lékař dostal do
rozporu s citovaným stavovským předpisem
a mohl by být za toto jednání postižen před
disciplinárními orgány ČLK.
Kdyby míra nepravdivých údajů na adresu
kolegy překročila tzv. malou společenskou
škodlivost a šlo by prokazatelně o nepravdivé údaje způsobilé závažně poškodit kolegu
v jeho zaměstnání, rodině nebo společenském
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Školení z bezpečnosti práce
a požární ochrany

Je povinností provozovatele soukromé ambulance nechávat se proškolovat
firmou specializující se na bezpečnost
práce a ochranu zaměstnanců? Jaké jsou
mé povinnosti v oblasti požární ochrany,
nutných kontrol a revizí hasicích přístrojů apod.?
Obecně podle zákoníku práce existuje
povinnost každého zaměstnavatele proškolit svého zaměstnance z bezpečnosti práce
při nástupu do práce před jeho pracovním
zařazením a dále pak v případě, že dojde ke
změně pracovního zařazení zaměstnance, případně pokud to vy jako zaměstnavatel uznáte
za vhodné z důvodů, které by měly na bezpečnost práce vliv (např. změna podmínek,
prostor apod.). Není zákonem dána žádná povinná periodicita těchto prohlídek, v podstatě
tedy po tom úvodním školení zaměstnavatel
zopakuje školení bezpečnosti v případě, kdy
uzná za vhodné, pokud je pracovní zařazení
zaměstnance stále stejné (např. zdravotní
sestra stále pracuje jako zdravotní sestra).
Co se týče školení z požární ochrany, tam
je nutno zaměstnance proškolit opět při nástupu do práce a následně je periodicita každé 2 roky, u vedoucích zaměstnanců každé
3 roky. Četnost revizí hasičských přístrojů
není zákonem dána, další revizi vždy stanoví
kontrolující osoba nebo výrobce.
Nemáte však v tomto ohledu povinnost
uzavřít žádnou smlouvu, vždy lze dané školení

vyřešit jednorázově buď vlastními silami,
nebo dohodou na jednom termínu s nějakou
firmou, která tato školení provádí. Existence
smlouvy s konkrétní firmou tedy není podmínkou. Je však potřeba pro případ kontroly pečlivě uchovávat dokumentaci z těchto
školení.

Zasílání kopií zdravotnické
dokumentace

Doslechl jsem se, že zákon zakazuje
zasílat poštou pořízené kopie zdravotnické dokumentace pro potřeby pacienta,
pozůstalých anebo orgánů oprávněných
podle zákona. Co je na tom pravdy?
Informace, které jste se dověděl, nejsou
úplně přesné. Zákon nezakazuje zasílání poštou, naopak tuto možnost předpokládá jako
jednu z variant předání kopií dokumentace
do oprávněných rukou, když v § 66 odst. 3
písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, v platném znění, dává poskytovateli
právo naúčtovat si poštovné za odeslání kopií,
pokud takový náklad poskytovateli vznikl.
Údaje, které víte z doslechu, se dost možná netýkaly nemožnosti kopie zasílat, ale doporučení, které pro své členy komora v této
věci má. Toto doporučení zní, že pokud je
to jen trochu možné, mnohem lepší formou
je vyzvat pacienta (příp. pozůstalého anebo
oprávněnou osobu) k osobnímu převzetí kopií u daného poskytovatele oproti prokázání
totožnosti, datu a podpisu – v tu chvíli je pak
navždy jasné, kdo, kdy a od koho jaké části
kopie zdravotnické dokumentace převzal,
a nevznikají pochybnosti, zda náhodou neskončily vinou lékaře u někoho, kdo na ně
nárok neměl.
Poštovní styk nemusí takovou spolehlivost vždy zajistit. Ale samozřejmě jsou situace, kdy se lékaři může jevit jako nevhodný
(přílišná vzdálenost oprávněné osoby pro
osobní dojezd) anebo je nevyhnutelný, např.
v situaci, kdy o zaslání kopie žádá soudní znalec, který působí v opačném koutu republiky
než lékař, jehož postup má být posuzován. Zde
naopak lékařům nedoporučujeme zbytečně
nahněvat znalce, který má rozhodovat o tom,
jak lékař postupoval, požadavkem osobního
převzetí kopie dokumentace, jestliže tento
znalec preferuje zaslání kopie dokumentace
poštou. Tudíž tyto situace je potřeba hodnotit
rovněž i lidským citem.
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PRÁVNÍ PORADNA
Tedy zákon zasílání poštou určitě nezakazuje, toliko doporučujeme osobní převzetí
jako vhodnější formu, než je poštovní styk.
Jestliže však lékař považuje za vhodné či nutné zvolit poštovní zásilku jako tu nejlepší variantu v konkrétním případě, určitě pozor na
obyčejné zásilky, u kterých nelze ověřit doručení. Vždy je potřeba zásilku zaslat minimálně
doporučeně na podací lístek, nebo ještě lépe
doporučeně na dodejku do vlastních rukou.

Kamerový systém v čekárně

Někteří kolegové občas musí řešit
drobné krádeže anebo konflikty mezi čekajícími pacienty v čekárnách. Přemýšlejí
proto o instalaci kamerového systému do
čekárny. Já sám rovněž uvažuji o tomto preventivním opatření. Jsou nějaké
zvláštní podmínky, které musím pro možnost provozovat kamerový systém splnit?

V tomto případě je potřeba rozlišovat, zda
jde o systém, který neumožňuje nahrávání,
zachování a zpětné vyhledání záznamu, slouží
tedy jen pro on-line monitoraci ( jinak řečeno,
jde o přímý přenos z čekárny do ordinace,
a co lékař nevidí na obrazovce v danou chvíli,
neuvidí už potom vůbec), nebo tento záznam
obrazu naopak umožňuje.
V prvním případě není nutno plnit žádné
zvláštní podmínky kromě viditelného upozornění pro pacienty (nejlépe na vstupních dveřích a potom v samotné čekárně), že vstupují
do prostoru, který je monitorován, společně
s údaji o provozovateli kamerového systému
(tedy nejčastěji údaji o samotném poskytovateli zdravotních služeb).
V druhém případě jsou však podmínky přísnější, neboť se zde již pohybujeme
v režimu zákona o ochraně osobních údajů.
Lékař, který hodlá nainstalovat do čekárny

kamerový systém umožňující záznam obrazu
a jeho zpětné vyhledání, musí kromě výše
popsaného upozornění pro pacienty splnit
rovněž oznamovací povinnost Úřadu pro
ochranu osobních údajů. K tomu lze odkázat na formulář a podrobnější informace,
které jsou k dispozici na webových stránkách
právě ÚOOÚ. Pokud Úřad do 30 dnů od splnění oznamovací povinnosti nevznese lékaři
námitky (nevyjádří se), platí, že lékař může
začít kamerový systém provozovat.
K tomu lze ještě doplnit, že kamerový systém může být instalován právě jen v čekárně,
ale zákon zakazuje tak učinit na místech, na
kterých je vzhledem k charakteru používání
těchto míst požadavek k zachování soukromí
pacienta – toalety, šatny anebo např. i samotná ordinace či vyšetřovna lékaře.
Mgr. Bc. Miloš Máca,
právní kancelář ČLK

Stres, deprese a životní styl v ČR

P

Závěry studie přinášejí informace o charakteru pracovního
stresu, životního stylu, projevů
deprese a vyhoření. Konference se uskutečnila 18. listopadu
v přednáškovém sále Purkyňova
ústavu 1. LF UK v Praze na Albertově a kromě prezentace výsledků
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Fota: archiv Medical services

sychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
v Praze provedla
první národní reprezentativní studii na téma
„Stres, deprese a životní styl
v České republice“. Ve spolupráci s Českou lékařskou
komorou prezentovala její
výsledky na 3. sympoziu lékařské psychologie.

Irena Smetáčková, Vladimír Kebza, Pavel Harsa, Pavel Pafko a Jiří Raboch (zleva)

byla zaměřena na problematiku
deprese, stresu a syndromu vyhoření v různých oblastech lidského
života.
Úvodní slova patřila prof.
MUDr. Aleksi Šedovi, DrSc., děkanovi 1. LF UK, a MUDr. Milanu
Kubkovi, prezidentovi ČLK. Se
svými přednáškami vystoupila
řada renomovaných odborníků – prof. MUDr. Pavel Pafko,
DrSc., III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol (příspěvek
Co je důležité pro život), prof.
PhDr. Vladimír Kebza, CSc., ka-
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Docent Radek Ptáček

tedra psychologie, Filozofická
fakulta UK (Syndrom vyhoření – stále aktuální kategorie?),
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.,

Psychiatrická klinika 1. LF UK
a VFN v Praze (Životní styl
a deprese v ČR), doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., Psychiatrická
klinika 1. LF UK a VFN v Praze
(Pracovní stres a syndrom vyhoření v ČR), doc. PhDr. Irena
Smetáčková, Ph.D., Ing. Bc. Petra Topková, katedra psychologie,
PedF UK (Syndrom vyhoření
v učitelství), PhDr. Pavel Harsa,
Ph.D., MBA, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (Syndrom vyhoření ve zdravotnictví).
(red)
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Léčivé přípravky
zdravotnické prostředky
MEDICORaUM
ve zdravotnických zařízeních
V rámci své činnosti každé zdravotnické zařízení používá léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. Mnoho lékařů ale nemá zcela jasné
povědomí o tom, jaké povinnosti jim v souvislosti s tím vyvstávají, a to
zejména povinnosti dané zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. Pravomoc provádět kontroly zacházení s léčivými přípravky a se zdravotnickými prostředky ve zdravotnických zařízeních je pak oběma uvedenými zákony
dána Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.
Systém legislativy v oblasti zdravotnictví v České republice je bohužel poměrně složitý a orientace v této legislativní spleti je velmi náročná. Někteří lékaři proto ani netuší, jaké administrativní úkony musí mít
ve svých ambulancích zavedeny, a často se tak při pravidelných kontrolách státních institucí chytí do legislativní pasti. Pojďme se tedy seznámit aspoň se základními současnými požadavky.
V první řadě se jedná o vedení evidence léků a zdravotnických prostředků na pracovišti. Každé zdravotnické zařízení by mělo mít vypracovaný seznam, ve kterém se uvádí kromě názvu i další podstatné informace, jako např. doba použitelnosti, číslo šarže, výrobní číslo atd. Tento
seznam je třeba pravidelně revidovat, aby odpovídal aktuálnímu stavu.
V případě léků by měla být pravidelně kontrolována doba použitelnosti tak, aby se v zařízení nevyskytovaly léky s prošlou dobou použitelnosti. Takové léky nesmí být v žádném případě aplikovány, ale musí být
zlikvidovány odpovídajícím způsobem. Kromě doby použitelnosti by se
měla také pravidelně monitorovat teplota při skladování léčiv. Vždy je
nutné dodržovat podmínky skladování dané výrobcem. Léky, které byly
skladovány v nevyhovujících podmínkách, není možné již dále používat a musí se předat k likvidaci.
Oblast zdravotnických prostředků je ještě více komplikovaná, zejména proto, že škála zdravotnických prostředků je velmi pestrá – od
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spotřebního materiálu (např. obvazy či náplasti, dezinfekční přípravky)
až po složité diagnostické a terapeutické přístroje (např. magnetická
rezonance).
Kromě povinné evidence zákon ukládá poskytovatelům zdravotních
služeb provádět u zdravotnických prostředků periodické prohlídky,
údržby a opravy a dále také ověřovat přesnost měření v souladu s pokyny stanovenými výrobcem.
Administrativní zátěž spočívá zejména v tom, že zdravotnické zařízení má vést a uchovávat dokumentaci týkající se všech zdravotnických
prostředků, které používá, musí archivovat návody k použití těchto prostředků, záznamy o instruktážích zaměstnanců, záznamy o periodických prohlídkách nebo servisních opravách, záznamy o nežádoucích
příhodách atd. Návody k použití musí být v českém jazyce a uložené na
dostupném místě.
Důležité je také zmínit povinnost hlásit nežádoucí účinky léčiv a nežádoucí příhody zdravotnických prostředků. Nežádoucí účinky léků
jsou příslušnými institucemi pravidelně hodnoceny, čímž je kontrolována bezpečnost léků pro pacienty, kteří tyto léky užívají.
Závěrem je třeba říci, že výše zmíněné činnosti nestačí vykonávat.
Zdravotnické zařízení by je mělo mít popsané formou řízené dokumentace. Tím se rozumí vhodně formulované dokumenty popisující činnosti v daném zdravotnickém zařízení a stanovující tak jasná pravidla,
povinnosti a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců.
Na stránkách tohoto časopisu není možné uvést veškeré detaily, které s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky ve zdravotnických
zařízeních souvisí. Proto Česká lékařská komora pořádá pro své členy
semináře na toto téma s názvem Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit.
Nejbližší termín semináře je sobota 16. ledna 2016. Podrobnosti najdete v přehledu kurzů v rubrice Servis časopisu Tempus medicorum.
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nemocnice s Polikl. Česká líPa
LÉKAŘ / LÉKAŘKA

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V ČESKÉ LÍPĚ
přijme LÉKAŘE / LÉKAŘKY na tato oddělení:
- PNEUMOLOGIE - LDN - RDG - ORTOPEDIE
- ARO - NEUROLOGIE - CHIRURGIE - HEMATOLOGIE - GYNEKOLOGIE - BIOCHEMIE
- INTERNA.  Požadujeme: odbornou a zdravotní
způsobilost, trestní bezúhonnost podle zákona čísla
95/2004 Sb.  Nabízíme: motivující mzdu, ubytování
pro vzdálené uchazeče, profesní růst i možnost vzdělávání.  Životopisy zasílejte na: zamestnani@nemcl.cz

SERVIS

nabídka pracovních pozic ve zdravotnictví
prosinec 2015 WWW.ZAMesTnAniveZDrAVoTnicTVi.cZ
lékaři

Poliklinika Prosek a.s. – PŘIJMEME
LÉKAŘE v oboru rAdIoLoGIE A fArMAcEutIcKÉho AsIstEntA

Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40, Praha 9 přijme do
prac. poměru lékaře v oboru RADIOLOGIE. Možný
kratší úvazek.  Požadujeme spec. způsob., čistý TR,
zdrav. způsob.  Nabízíme výhodné mzdové podmínky,
možnost ubytování, benefity. Dále přijmeme FARMACEUTICKÉHO as. do lékárny a výdejny zdrav. prostředků.  Požadujeme vzdělání v oboru dle z. č. 96/2004 Sb.,
praxe v prodejně výhodou. Výhodná pracovní doba, benefity.  Kontakt: pí Prchalová, personální odd.,
tel.: 266 010 106. Nabídky (profesní životopis)zasílejte na
e-mail: prchalova.o@poliklinikaprosek.cz

mediterra s.r.o.
vEdoucí LÉKAŘ rEhAbILItAcE

Poliklinika Palackého na Praze 1 (http://www.poliklinika-palackeho.cz/), která je součástí Rehabilitační kliniky
Malvazinky, přijme lékaře na pozici VEDOUCÍ LÉKAŘ
REHABILITACE.  Náplň práce a odpovědnosti: řízení malého (do 20 zaměstnanců) ambulantního rehabilitačního zařízení v samém centru Prahy; aktivní činnost rehabilitačního lékaře; úzká spolupráce s primářem rehabilitace
a vedením Rehabilitační kliniky Malvazinky.  Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru rehabilitační
a fyzikální medicína; praxe ve vedoucí funkci vítána; organizační a manažerské schopnosti, zodpovědnost, schopnost
určovat priority.  Nabízíme: možnost seberealizace ve
vedení pracoviště poskytující komplexní rehabilitační péči;
podporu dalšího vzdělávání; zajímavé finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity. Nástup možný dle dohody.
Strukturovaný profesní životopis zasílejte, prosím, na níže
uvedený e-mail.  Kontakt: Personální oddělení:
personalni.rkm@mediterra.cz, tel. 251 116 656

mediterra s.r.o. – PrAKtIcKÝ LÉKAŘ (PLs)

Klinika Zámeček Malvazinky přijme do svého týmu lékaře
na pozici PRAKTICKÝ LÉKAŘ (PLS).  Náplň práce:
provádění prohlídek v rámci pracovnělékařské služby; sledování a vyhodnocování pracovních podmínek, doporučení
klientům.  Požadujeme: specializovanou způsobilost
v oboru všeobecné praktické lékařství, popř. alespoň absolvovaný základní kmen; vstřícný přístup k pacientům,
spolehlivost, flexibilitu.  Nabízíme: zajímavou práci
v oblasti pracovnělékařských služeb; práci na plný/částečný
pracovní úvazek; pracoviště – Praha 5, ul. U Malvazinky a Praha 6, ul. K Letišti; podporu odborného rozvoje;
motivační finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity.
Nástup IHNED nebo dle dohody.  Kontakt: Personální
oddělení – personalni.rkm@mediterra.cz, tel.: 251 116 656

mediterra s.r.o.
zástuPcE PrIMáŘE rEhAbILItAcE

Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, Praha 5,
hledá do svého týmu lékaře na vedoucí pozici ZÁSTUPCE
PRIMÁŘE REHABILITACE.  Náplň práce a odpovědnosti: aktivní činnost rehabilitačního lékaře; podíl na řízení
lůžkové i ambulantní rehabilitace.  Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína;
praxe ve vedoucí pozici výhodou; organizační a manažerské
schopnosti, zodpovědnost, schopnost určovat priority; komunikativní znalost AJ výhodou.  Nabízíme: možnost
seberealizace ve vedení pracoviště poskytující komplexní rehabilitační péči; podporu odborného i osobního rozvoje; zajímavé finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity. Nástup

možný IHNED nebo dle dohody. Strukturovaný profesní životopis zasílejte, prosím, na níže uvedený e-mail.  Kontakt:
Personální oddělení – e-mail: personalni.rkm@mediterra.cz,
tel.: 251 116 653/656, www.malvazinky.cz

nemocnice mělník, a.s. – PŘIJMEME
PrIMáŘE nA rEhAbILItAční odd.

Pro rehabilitační oddělení Nemocnice Mělník, a.s.
přijmeme PRIMÁŘE.  Nabízíme práci v soukromé
společnosti s možností inovativního vedení oboru v nemocnici regionálního typu, smluvní finanční podmínky,
možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na stravování.
 Další informace poskytne Markéta Spálenková, personalistka, tel. 315 639 106,
mail: marketa.spalenkova@nemocnicemelnik.cz

nemocnice mělník, a.s.
PŘIJMEME LÉKAŘE – odd. rEhAbILItAcE

Pro rehabilitační oddělení Nemocnice Mělník, a.s. přijmeme lékaře, který má min. 3 měsíce praxe na lůžkovém odd.
rehabilitace Specializace v oboru či příprava na atestaci výhodou.  Nabízíme práci v soukromé společnosti s možností inovativního vedení oboru v nemocnici regionálního
typu, smluvní finanční podmínky, možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na stravování.  Další informace poskytne
MUDr. Jana Hůlková, primářka rehabilitačního oddělení,
tel. 315 639 236, mail: jana.hulkova@nemocnicemelnik.cz

almeda a.s. – LÉKAŘE vícE sPEcIALIzAcí

NEMOCNICE V NERATOVICÍCH, společnost
ALMEDA, a.s., jež je součástí rostoucí skupiny VAMED MEDITERRA (síťzdravotnických zařízení s více
než 2 000 zaměstnanci), přijme: Lékaře gynekologa •
Lékaře anesteziologa • Lékaře rentgenologa • Lékaře
neonatologa • Lékaře gastroenterologa
 Požadujeme: odpovědnost, samostatnost, organizační a komunikační schopnosti; vstřícný přístup ke
klientům, připravenost naplňovat spolu s námi naši vizi
„péče s úsměvem“; ochotu podílet se na chodu a prestiži
nemocnice.  Nabízíme: plný pracovní úvazek (možno
i částečný); samostatnou a odpovědnou práci s možností seberealizace; perspektivu uplatnění v malé, avšak
úspěšné a ambiciózní nemocnici, a zároveň v dynamicky
rostoucí skupině VAMED MEDITERRA; zajímavé
finanční ohodnocení; týden dovolené navíc a stravování s příspěvkem zaměstnavatele; skvělou dostupnost
z Prahy (25 minut).  V případě Vašeho zájmu zašlete
prosím strukturovaný životopis a motivační dopis na
personální oddělení společnosti, Bc. Martina Urieová
Tel: +420 315 637 337, mobil: +420 739 603 691,
personalistka.ner@mediterra.cz

medi HelP sPol. s r.o.
LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Léčebna dlouhodobě nemocných Masarykovo sanatorium Dobříš hledá lékaře na lůžka následné péče. Podmínkou je atestace I. stupně z interny nebo základního
klinického oboru. Nástupní plat 50.000 Kč + pravidelné
odměny. Byt 2+1 o výměře 70 m2 k dispozici.
 Kontakt: jn.mlezivova@seznam.cz, tel.: 318 541 253.

zdravotnické zařízení s.r.o. – PEdIAtr

Přijmeme PLDD na částečný nebo plný úvazek do ordinace v Roztokách u Prahy. NADSTANDARDNÍ FINANČNÍ OHODNOCENÍ, moderně vybavené zdravotnické zařízení, žádné přesčasy a služby, přátelské prostředí,
zam. benefity, dostupné pražskou MHD. Nástup možný
ihned nebo dohodou. Možnost získání podílu ve firmě.
 Kontakt: 608 284 740; email: prace@strediskoroztoky.cz

nEMocnIcE nA hoMoLcE



Fakultní nemocnice Plzeň – PŘIJMEME

Fakultní nemocnice Plzeň přijme zaměstnance na pozici:
* lékař pro Kardiochirurgické oddělení  Požadavky: vysokoškolské vzdělání lékařského směru; ukončený základní
chirurgický kmen; zájem o obor, znalost AJ; zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.
* lékař pro Interní oddělení  Požadavky: vysokoškolské vzdělání lékařského směru; ukončený základní kmen
v oboru vnitřní lékařství výhodou; praxe v interních oborech vítána; zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.; pozice vhodná i pro absolventy.
* klinický logoped pro Neurologickou kliniku  Požadavky: kvalifikace klinického logopeda dle § 23 zákona č.
96/2004 Sb.; praxe v oboru; zdravotní způsobilost a bezúhonnost.
* klinický psycholog pro Neurologickou kliniku od 1. 1. 2016
* klinický psycholog pro Kliniku pracovního lékařství od
1. 1. 2016
* klinický psycholog pro Kliniku anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny od 1. 4. 2016  Požadavky: kvalifikace klinického psychologa dle § 22 zákona č. 96/2004
Sb.; započatý psychoterapeutický výcvik podmínkou; praxe v oboru vítána; zdravotní způsobilost a bezúhonnost.
 Písemné přihlášky doložené profesním životopisem
s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém
vzdělání a platným výpisem z trestního rejstříku zasílejte
na adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, oddělení personálního řízení a organizace, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99
Plzeň. e-mail: grubrova@fnplzen.cz, tel. 377 402 223

krajská zdravotní, a. s. – LÉKAŘE

Krajská zdravotní, a. s., sdružující 5 nemocnic Ústeckého
kraje přijme do pracovního poměru lékaře.  Požadujeme:
VŠ – všeobecné lékařství, odborná způsobilost v souladu se
zákonem 95/2004 Sb.; zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost; schopnost týmové práce, zájem o obor; výhodou
specializovaná způsobilost nebo zařazení v oboru.  Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení; možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání financované zaměstnavatelem;
perspektivní práci v moderních provozech; příspěvek na
penzijní spoření, příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené,
závodní stravování.  Místo výkonu práce: dle aktuálních
volných pozic: Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov.  Životopisy zasílejte na adresu: Krajská zdravotní,
a. s., personální a mzdové oddělení, Bc. Martina Placatová,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

nemocnice jablonec nad nisou
LÉKAŘE/LÉKAŘKy

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., přijme lékaře – lékařku (praxe není podmínkou absolvent/ka) na tyto oddělení:
* ARO * Gynekologie a porodnictví * Pediatrie
 Nabízíme: významnou podporu specializačního vzdělávání v oboru; velmi nadstandardní platové ohodnocení;
práci na akreditovaném pracovišti; přátelské neformální
pracovní prostředí; zaměstnanecké benefity; široké spektrum výkonů pro Vaši lékařskou praxi.  Pro bližší informaci kontaktujte personální oddělení,
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz, tel.: 776 666 349.

krajská nemocnice liberec,a.s.
LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Krajská nemocnice Liberec, a.s.přijme lékaře/lékařku se
specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie a diabetologie na oddělení diabetologie.  Nabízíme: motivující mzdové ohodnocení, práci na akreditovaném pracovišti,
zaměstnanecké benefity.  Kontakt: Ing. Štefan Nebus
tel.: 485 313 555, email:stefan.nebus@nemlib.cz

PřelouČská Poliklinika a.s.
PrAKtIcKÝ LÉKAŘ

Přeloučská poliklinika a.s. přijme do pracovního poměru
praktického lékaře pro dospělé.  Požadujeme: ukončené
VŠ vzdělání, trestní bezúhonnost, znalost práce na PC,
komunikativnost, vstřícný přístup k pacientům.  Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, možnost profesního růstu,
zajímavé finanční ohodnocení, výkonnostní odměny a benefity.  Kontakt: e-mail: info@preloucskapoliklinika.cz,
tel: 467 002 839

nemocnice PardubickéHo kraje, a.s.
LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., pracoviště Pardubická
nemocnice přijme lékaře/lékařku na Geriatrické centrum.
Absolvování základního interního kmene výhodou, možné
i pro absolventy.  Bližší informace: http://www.nempk.
cz/lekari-pardubicka-nemocnice

PsycHiatrická léČebna Šternberk
PŘIJMEME PsychIAtrA, IntErnIstu,
rEhAb. LÉKAŘE A fyzIotErAPEutA

Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 173, 785
01 Šternberk přijme do pracovního poměru lékaře psychiatra nebo absolventa se zájmem o psychiatrii, lékaře
se specializací v oboru vnitřní lékařství, dále rehabilitačního lékaře a fyzioterapeuta. Nástup možný ihned.
 Nabízíme dobré platové podmínky, příjemné pracovní prostředí, zaměstnanecké benefity, možnost růstu.
 Informace personální oddělení:
buchtova@plstbk.cz nebo tel: 585 085 475.

vítkovická nemocnice a.s.
LÉKAŘ/KA nA odd. násLEdnÉ PÉčE

Vítkovická nemocnice a.s. přijme lékaře/ku se zájmem
o obor vnitřního lékařství a geriatrie.  Nabízíme: Nadstandardní smluvní mzdové podmínky, práci na plný úvazek, zaměstnanecké benefity, možnost funkčního místa.
 Kontakt: MUDr. Dušan Kučera,Ph.D., MBA,
dusan.kucera@vtn.agel.cz, 724 649 912

PsycHiatrická nemocnice brno
PŘIJMEME IntErnIstu A nEuroLoGA

Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, 618 32 Brno
přijme do pracovního poměru i na zkrácený úvazek lékaře
internistu nebo neurologa s atestací. Nástup možný ihned.
 Informace: osobní oddělení - stehlikova@pnbrno.cz
nebo tel: 548 123 239 paní Stehlíková

PsycHiatrická nemocnice brno
PŘIJMEME PsychIAtry

Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, 618 32 Brno
přijme do pracovního poměru lékaře psychiatry, možno
i absolventy se zájmem o psychiatrii.  Informace: osobní
oddělení, stehlikova@pnbrno.cz, tel: 548 123 239

nemocnice blansko – LÉKAŘE

Nemocnice Blansko přijme:
- lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství na pozici vedoucího lékaře interního oddělení JIP
- lékaře - absolventa pro interní oddělení
- lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie
(event. absolventa)
- lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie
a zobrazovací metody. Nástup ihned.  V případě zájmu
kontaktujte personální oddělení Bc. Machačovou na tel.
516 838 116 nebo na e-mailu: machacova@nemobk.cz

manažerské Pozice

ÚPmd – PŘIJMEME MAnAžErA KvALIty

ÚPMD přijme na úsek řízení kvality zdrav. služeb manažera
kvality.  Požadujeme VŠ vzdělání nejlépe v obl. zdravotnictví, 2 roky praxe v obl. řízení kvality nejlépe ve zdravotnictví, zkušenosti s vedením lidí, organizační schopnosti, odolnost vůči stresu.  Nabízíme zázemí stabilní společnosti
s tradicí, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, podporu při dalším vzdělávání, zajištění pronájmu bytu v Praze.
Nástup možný ihned.  Kontakt: personalni@upmd.eu.
Další informace na tel.: 296 511 240, 800.

Přijmeme LÉKAŘE/-Ku PEdIAtrA

Nemocnice Na Homolce, Lázeňská léčebna Mánes Karlovy Vary přijme na plný úvazek LÉKAŘE/-KU PEDIATRA s I. a II. atestací z pediatrie nebo PLDD s atestací pro dětskou a dorostovou část léčebny. Nabízíme
motivující platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, náborový příspěvek, ubytování v Karlových Varech, mobilní telefon a množství dalších benefitů. Nástup možný ihned.
 V případě zájmu zašlete životopis na: iveta.jarosova@manes-spa.cz

fAKuLtní nEMocnIcE brno



PŘIJMEME LÉKAŘE – KLInIcKá onKoLoGIE

Fakultní nemocnice Brno přijme do rozvíjejícího se programu a kolektivu KLINICKÉ ONKOLOGIE, hematologické onkologie a hematologie lékaře ABSOLVENTY i lékaře s ukončenou specializací NA PLNÝ ÚVAZEK.
 CO VÁM PRÁCE U NÁS NABÍZÍ: možnost práce a specializace v jednom z nejprogresivnějších a nejzajímavějších oborů medicíny; pro zájemce o vědeckou medicínu možnost zapojit se do velkého spektra klinických výzkumů a Ph.D. studia; práci v mladém kolektivu, na moderním pracovišti s využitím nových a zajímavých diagnostických a terapeutických metod.
 Kontaktní osoba: p. Jitka Firešová, tel.: +420 532 233 642, e-mail: jitka.firesova@fnbrno.cz, Sekretariát Interní hematologické a onkologické kliniky
 PROČ UVAŽOVAT O TOM, STÁT SE ONKOLOGEM? Nádorové choroby jsou jedny z nejčastějších onemocnění a příčiny smrti. Jako onkologové najdete kdekoliv uplatnění. Je to nyní bouřlivě se rozvíjející
obor se dříve nepředstavitelnými léčebnými úspěchy. Rozvoj je spjat s vývojem zcela nových léků a léčebných postupů na základě obrovských recentních poznatků v molekulární biologii a dalších vědních oblastech. Jde
o obor mimořádně pestrý, multidisciplinární, vyžadující spolupráci s řadou dalších oblastí medicíny. Jde o obor velmi široký, kde si každý najde oblíbenou další subspecializaci.
 CO KLINIKA NABÍZÍ PRO ROZŠIŘUJÍCÍ SE PROGRAM KLINICKÉ ONKOLOGIE? Plný pracovní úvazek, atestaci z oboru klinická onkologie, pro zájemce i v oboru hematologie, nebo vnitřní lékařství. Přímo na klinice probíhá
od začátku praxe v rámci tzv. interního kmene, ale již přijdete intenzivně do kontaktu s onkologickou problematikou. Dostane se Vám solidních, velmi solidních základů interního lékařství. Nedomníváme se, že je racionální si myslet, že větší
praxe nabudete někde v menší nemocnici. Spíše naopak. Budete provádět své první diagnosticko-terapeutické kroky pod vedením zkušených vedoucích lékařů oddělení se zázemím velké nemocnice, s kompletním diagnostickým a léčebným
portfoliem. Solidní platové podmínky. Jasný kariérní růst s maximálně rychle možným dosažením plné kvalifikace (interní kmen, atestace). Možnost získat erudici v řadě invazivních procedur. Pro zájemce možnost rychlého odborného a vědeckého růstu, doktorské studium ale není v žádném případě podmínkou práce na klinice. - Mladý kolektiv moderních lidí. - Možnost intenzivní spolupráce s nejmodernějšími molekulárně biologickými laboratořemi (Centrum molekulární biologie
a genové terapie,
CEITEC). Velmi flexibilní
možnost sníženého 2015
úvazku pro mladé maminky uvažující o návratu z mateřské dovolené. Špičková onkologie je možná jen ve špičkově vybavené multidisciplinární nemocnici.
TEMPUS
MEDICORUM
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Vzdělávací kurzy České lékařské komory
Oddělení vzdělávání ČLK

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

6a/16 Nepříznivé zprávy – jak s nimi pracovat /
8. 1. 2016
Workshopy jsou vždy v pátek, v termínech 8. 1.,
12. 2., 11. 3.
Místo: Praha
Délka: 8 hodin, 9–12 a 13–16 hod.
Poplatek: 1500 Kč/1 workshop
Koordinátor: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D.
Sdělování nepříznivé zprávy je situace náročná jak pro
lékaře, tak pro pacienty a jejich příbuzné. Připravili jsme
proto atypickou sestavu tří po sobě jdoucích a vzájemně provázaných workshopů, ve kterých bychom vám
rádi ukázali, jak lze s těmito situacemi zacházet tak,
aby z nich všichni (pacient, příbuzní i lékař) vyšli bez
větších šrámů na duši.
Systém workshopů znamená, že pro posluchače bude
dostatek prostoru aktivně si vyzkoušet určité postupy
a diskutovat, k čemu může být použití jiných než navyklých způsobů dobré, jak se lze na celou situaci dívat, co
všechno je nutné ošetřit apod. Nácviky budou probíhat
při cvičeních ve dvojicích nebo trojicích. Výhodou je
proto zúčastnit se všech tří workshopů, vybrat si jenom
jednu účast ze tří nedoporučujeme. Je to ztráta času.
79/15 Kurz z oboru nefrologie
Datum: 9. 1. 2016
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc.
• Glomerulonefritidy a tubulointersticiální nefritidy
vyššího věku.
Doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
• Nefroskleróza a hypertenze.
• Poruchy elektrolytů a vody u seniorů.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Obezita u nefrologických nemocných.
• Funkční vyšetření ledvin, dávkování léků.
1/16 Role MRI vyšetření v každodenní praxi ambulantního specialisty
Datum: 16. 1. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 4 hodiny
Přednášející: MUDr. Martin Horák, Nemocnice Na
Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specialisty a je
zaměřen na problematiku MRI vyšetření v každodenní
praxi. Bude se zabývat jak možnostmi a technikami MRI
vyšetření, jeho limity, přípravou pacientů k vyšetření,
tak bude především zaměřen na nejrůznější patologické
stavy, kde je MRI přínosem v diagnostickém postupu.
5/16 Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit
Datum: 16. 1. 2016
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Poplatek: 510 Kč
Na základě pravomocí daných zákonem č. 378/2007 Sb.,
o léčivech, a zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických
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prostředcích, Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje
zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky při poskytování zdravotní péče.
Cílem tohoto kurzu je seznámit lékaře provozující privátní praxe s tím, jaké povinnosti z obou uvedených zákonů
vyplývají, jak tyto povinnosti splnit a jak se připravit na
případnou kontrolu SÚKL.
Ing. Alena Pýchová
• Z jaké legislativy vyplývají povinnosti lékařů v souvislosti s používáním léčivých přípravků a zdravotnických
prostředků.
• Co to konkrétně pro lékaře znamená, tj. „co vlastně
dělat“:
• příjem léčivých přípravků, používání, evidence, kontrola dodržení teploty uchovávání léčivých přípravků
atd.,
• dokumentace zdravotnických prostředků, servis, školení zaměstnanců atd.
• Co je to řízená dokumentace a jak se řízená dokumentace tvoří.
• Pravomoci SÚKL.
• Na co se připravit při nahlášení kontroly SÚKL.
• Příklady z praxe.
26/16 Kurz pediatrie
Datum: 16. 1. 2016
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Odborný garant: Prof. MUDr. Jan Lebl, DrSc.
Doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc., Ph.D.
• Chyby a omyly v kojenecké medicíně.
MUDr. Tereza Doušová
• Chyby a omyly v dětské pneumologii.
MUDr. Radana Kotalová, CSc.
• Chyby a omyly v dětské hepatologii.
Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
• Chyby a omyly v dětské nefrologii.
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.
• Chyby a omyly při hodnocení růstu a pubertálního
vývoje.
Doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.
• Kdy, kde, jak a proč stanovovat + interpretovat VELIKOST A TVAR HLAVY dítěte.
3/16 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy
Datum: 23. 1. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub a Oválná pracovna ČLK
Délka: 6 hodin
Odborný garant: MUDr. Dana Hlaváčková
Lektoři: RZP a. s.
Účastnický poplatek: 800 Kč
Teoretická část
• První pomoc v řetězu přežití. (20 min)
• Změny v postupech resuscitace (aktuální doporučení
pro resuscitaci, ERC 2010).
• Organizace poskytování první pomoci (PP), zajištění
bezpečnosti, systém neodkladné zdravotní péče.
• Základní neodkladná resuscitace. (45 min)
• Základní neodkladná resuscitace dospělých a dětí s použitím automatického externího defibrilátoru (AED).
• První pomoc při jiných stavech bezprostředního ohrožení života. (45 min)
• Odstranění cizího tělesa při obstrukci dýchacích cest
u dospělého a dítěte, PP při bezvědomí, PP při masivním krvácení.
• Rozšířená neodkladná resuscitace. (45 min)
• Rozšířená neodkladná resuscitace v ambulanci s použitím pomůcek resuscitačního setu.
• Defibrilace – použití standardního (manuálního) defibrilátoru a AED.
• Použití dýchacího samorozpínacího vaku a kyslíková
léčba.
• Možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest –
použití vzduchovodů supraglotických pomůcek (laryngeální masky, laryngeálního tubusu), tracheální
intubace.
• Zabezpečení cévního vstupu, farmakoterapie při KPR.
• Specifické postupy KPR. (45 min)
• KPR těhotné ženy, novorozence, KPR při náhodné hypotermii, anafylaxe.
• Praktická část.
• KPR dospělých použitím AED, zajištění ventilace dýchacím vakem (figuríny s napojením na PC – kontrola
kvality a efektivity KPR).

• KPR dětí (kojenec, předškolák), zajištění ventilace
dýchacím vakem.
• Nácvik odstranění cizího tělesa při obstrukci z dýchacích cest dospělých a dětí.
• Nácvik udržení a zabezpečení průchodnosti dýchacích
cest pomůckami u dospělých a kojenců manévry a pomůckami.
• Nácvik zabezpečení i. v. periferního vstupu.
• Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých s použitím pomůcek resuscitačního setu v ambulanci.
Každý účastník získá 36stránkový výukový materiál
„Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“ a set na zabezpečení i. v. přístupu (i. v. kanyly, ster. krytí, tampony,
škrtidlo, text. náplast).
2/16 Praktická dětská obezitologie
Datum: 23. 1. 2016
Místo: Bludov, Lázeňská 572, Státní léčebné lázně
Bludov, s. p.
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA,
přednosta Ústavu rehabilitace, LF Ostravské univerzity
MUDr. Jan Boženský
• Role PLDD v diagnostice, prevenci a terapii obezity.
(20–30 min)
MUDr. Zlatko Marinov
• Prevence obezity od nejútlejšího věku. (20–30 min)
MUDr. Hana Střítecká
• Stravovací návyky u dětí, role nutričního terapeuta
v terapii obezity. (20–30 min)
MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D.
• Genetické aspekty dětské obezity, nutrigenomika.
(20 min)
MUDr. Dalibor Pastucha
• Pohybová aktivita v terapii dětské obezity, možnosti
lázeňské léčby. (20–30 min)
Fyzioterapeut
• Vyšetření pohybového aparátu u obézního dítěte.
27/16 Rizika je třeba řídit i ve zdravotnictví
Datum: 23. 1. 2016
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
Za řízení rizik ve zdravotnických zařízeních nemají zodpovědnost pouze takzvaní rizikoví manažeři.
Také všichni linioví zdravotničtí manažeři nesou přímou
zodpovědnost za to, aby se rizikové situace zvládaly co
nejlépe. Účastníci si ujasní celou škálu rizik, která při
činnosti zdravotnických zařízení hrozí, a uvědomí si
svou zodpovědnost v této oblasti. Naučí se systematicky
vyhodnocovat a řídit rizika na svém svěřeném úseku.
Také si budou moci udělat individuální inventuru svého
zdravotnického pracoviště v kontextu řízení rizik. Kurz je
určen pro všechny lékaře ve vedoucí pozici i pro všechny
ostatní lékaře, kteří cítí v oblasti rizik zodpovědnost.
8/16 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: 28. 1. 2016
Místo: ÚPMD, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Kapacita: 12 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA,
ÚPMD, Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak,
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom,
že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním sále, jednak možnost návštěvy na
odd. RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.
4/16 Víkendový kurz – Funkční vyšetření v pneumologii
Datum: 30.–31. 1. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 dny
Kredity: 12
Cena: 1300 Kč
Odborný garant: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
Funkční vyšetření patří mezi základní vyšetřovací meto-

dy v pneumologii a příbuzných oborech. Umožňuje nejen
porozumět patofyziologickým mechanismům plicních
onemocnění, ale jeho použití v klinické praxi pomáhá
významným způsobem v diferenciální diagnostice plicních onemocnění, rozlišení nebo určení podílu onemocnění plicních, neuromuskulárních a kardiovaskulárních.
Funkční vyšetření plic se rovněž významně podílí na
diagnostice a monitorování plicních onemocnění a má
velkou výpovědní hodnotu pro určení prognózy plicních
či některých neuromuskulárních a kardiovaskulárních
onemocnění. Navíc tvoří zcela nezbytnou součást předoperačních vyšetření hrudních i některých mimohrudních operací. Kurz je pojímán jako „certifikační“, absolventi kurzu dostanou potvrzení.
Cílem předmětu je seznámit posluchače:
• se základy fyziologie a patofyziologie dýchání,
• s jednotlivými metodami vyšetření funkce respiračního systému,
• s principy hodnocení těchto vyšetření,
• s klinickým významem jednotlivých vyšetření pro onemocnění/funkci jednotlivých systémů,
• s kontrolou kvality funkčních laboratoří a jednotlivých
vyšetření.
Metody výuky:
• Přednášky, hands-on výuka: praktické ukázky jednotlivých vyšetřovacích metod.
Požadavky ke kontrole studia:
• Hygienické normy, deníky jednotlivých přístrojů, záznamy kontroly kvality, 10 vyšetření zdravých jedinců (zaměstnanců laboratoře), 20 záznamů vyšetření
pacientů.
Kurz je určen zejména pro lékaře následujících oborů:
pneumologie, alergologie, vnitřní lékařství, pracovní
lékařství, tělovýchovné lékařství a rehabilitace.
Sobota 30. 1. 2016
MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
• Patofyziologie dýchání (mechanika dýchání, statické
i dynamické ventilační parametry, kontrola průsvitu
dýchacích cest a hodnocení jeho změny, distribuce
ventilace a perfuze, oxygenace krve, výměna CO2).
(90 min)
MUDr. Jarmila Fišerová, MUDr. Stanislava Kacrová
• Spirometrie – metodika, provedení, kontrola kvality,
interpretace. (45 min)
Všichni lektoři
• Hands-on trénink. (90 min)
MUDr. Jana Kociánová
• Bronchomotorické testy – metodika, provedení, interpretace. (90 min)
Neděle 31. 1. 2016
MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
• Vyšetření transferfaktoru plic – metodika, provedení,
interpretace, kontrola kvality. (45 min)
Všichni lektoři
• Hands-on trénink. (90 min)
MUDr. Jana Kociánová, MUDr. Eva Voláková
• Bodypletysmografie – metodika, provedení, interpretace, kontrola kvality. (45 min)
Všichni lektoři
• Hands-on trénink. (90 min)
MUDr. Vladimír Zindr
• Kontrola kvality funkčních laboratoří. (45 min)
128/15 Novinky v onkochirurgii
Datum: 30. 1. 2016
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.,
vedoucí katedry onkochirurgie IPVZ
Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
• Systém vzdělávání v onkochirurgii.
• Onkochirurgie horního GIT (Foregut Surgery).
Doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.
• Místo miniinvazivní chirurgie v léčbě nádorů GIT.
MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.
• Záchovné postupy v léčbě dolní části karcinomu rekta.
MUDr. Ivan Justan, Ph.D.
• Trendy v onkoplastické chirurgii.
MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.
• Novinky v detekci a interpretaci metastazování do
lymfatických uzlin.
28/16 Pediatrie
Datum: 30. 1. 2016
Místo: Praha
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
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SERVIS
Délka: 6 hodin
Prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
• Autista v ordinaci gastroenterologa.
MUDr. Miroslav Zvolský
• Jak správně vykázat diagnózu.
Prim. MUDr. Martin Kynčl, MUDr. Blanka Prosová
• Zajímavé kazuistiky z Kliniky zobrazovacích metod.
Prim. MUDr. Jaroslava Sčamburová
• Resuscitace dospělého – co by měl vědět PLDD (součástí je praktický nácvik na modelu).
7/16 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 6. 2. 2016, 9–15 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Poplatek: 1800 Kč
Kredity: 6
Koordinátor: MUDr. Marcela Černá
Lektor: Prof. Jan Přeučil
Jedná se o praktický seminář, na kterém můžete vylepšit
svůj mluvený projev. Kurz je úzce zaměřený na otázku
správných řečnických dovedností a návyků.
9/16 Rehabilitační a ergonomické aspekty onemocnění hybného systému
Datum: 6. 2. 2016
Místo: Praha
Koordinátor: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.
Délka: 4 hodiny
• Ergonomie a její uplatnění v rehabilitaci (myoskeletální ergonomie).
• Profesionálně podmíněná onemocnění hybného systému (páteř a onemocnění horních končetin z přetížení).
• Ergonomické a rehabilitační aspekty práce vsedě
a u počítače, problematika stresu.
• Ergonomické a rehabilitační aspekty práce vstoje, manipulace břemen.
• Ergonomie školního věku a prevence VDT.
6b/16 Nepříznivé zprávy – jak s nimi pracovat /
12. 2. 2016
Workshopy jsou vždy v pátek, v termínech 8. 1.,
12. 2., 11. 3.
Místo: Praha
Délka: 8 hodin, 9–12 a 13–16 hod.
Poplatek: 1500 Kč/1 workshop
Koordinátor: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D.
11/16 Kurz z pediatrie – Nefrologicko-urologické
minimum v ordinaci pediatra
Datum: 13. 2. 2015
Místo: Praha
Koordinátor: MUDr. Jan Langer
Délka: 4 hodiny
Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
• Péče o chlapecký genitál v praxi dětského lékaře.
• Možnosti rekonstrukce hypospadie.
• Kryptorchismus – nové aspekty.
• Chlopně zadní uretry.
MUDr. Jan Langer
• Dítě s enurézou v ordinaci PLDD.
• Hematurie.
• Nové aspekty diagnostiky a léčby IMC.
29/16 Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit
Datum: 13. 2. 2016
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Na základě pravomocí daných zákonem č. 378/2007 Sb.,
o léčivech, a zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických
prostředcích, Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje
zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky při poskytování zdravotní péče.
Cílem tohoto kurzu je seznámit lékaře provozující privátní praxe s tím, jaké povinnosti z obou uvedených zákonů
vyplývají, jak tyto povinnosti splnit a jak se připravit na
případnou kontrolu SÚKL.
Ing. Alena Pýchová
• Z jaké legislativy vyplývají povinnosti lékařů v souvislosti s používáním léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
• Co to konkrétně pro lékaře znamená, tj. „co vlastně
dělat“:
• příjem léčivých přípravků, používání, evidence, kontrola dodržení teploty uchovávání léčivých přípravků
atd.,
• dokumentace zdravotnických prostředků, servis, školení zaměstnanců atd.
• Co je to řízená dokumentace a jak se řízená dokumentace tvoří.
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• Pravomoci SÚKL.
• Na co se připravit při nahlášení kontroly SÚKL.
• Příklady z praxe.
12/16 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 18. 2. 2016
Místo: ÚPMD, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Kapacita: 12 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA,
ÚPMD, Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak,
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom,
že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním sále, jednak možnost návštěvy na
odd. RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.
30/16 Jak být o krok vpřed před pocitem vyčerpání
a nedostatku času
Datum: 20. 2. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Jednou z cest, jak při práci ve zdravotnictví uspět a nevyhořet, je umění optimálně nakládat se svým časem
(v práci i v soukromí) a v práci rovněž optimálně delegovat. Ve využití času máme všichni rezervy (lékaře nevyjímaje) a i malé zlepšení může mít velký efekt. Třebaže
se to nezdá, i při práci lékaře je mnoho možností pro
účelné delegování. Program doplní modelové situace
ze zdravotnické praxe.
Kurz je určen lékařům ve vedoucí pozici i všem ostatním,
kteří na sobě chtějí v této oblasti pracovat.
31/16 Lékař sám sobě
Datum: 20. 2. 2016
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: Mgr. Daniel Müller, ředitel Centra funkčního pohybu
Seminář nelékaře, pohybového terapeuta Mgr. Daniela Müllera, se zabývá praktickými radami pro každodenní práci lékaře jak v profesním, tak v soukromém
životě z hlediska 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 či předcházet inkontinenci. Součástí
semináře je i doporučení vhodných pomůcek pro cvičení.
Cvičební úbor s sebou.
32/16 Krizové situace ve vaší ordinaci – jak jim
předcházet
Datum: 20. 2. 2016
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Poplatek: 510 Kč
Přednášející: Ing. Alena Pýchová
• Každý zaměstnavatel je povinen na základě platné
legislativy zajistit na svém pracovišti dostatečnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární
ochranu (PO) všem svým zaměstnancům.
• Protože lékaři jsou velmi často také zaměstnavatelé,
připravili jsme pro vás kurz, jehož cílem je seznámit
lékaře-zaměstnavatele s jejich zákonnými povinnosti
vzhledem k BOZP a PO, školení zaměstnanců v této oblasti a vedení dokumentace. Kromě toho se seznámíte
s tím, jaká další školení zaměstnanců jsou povinná, jak
často musíte školení absolvovat a kdo vás může školit.
• Z jaké legislativy vyplývají povinnosti lékařů-zaměstnavatelů vzhledem k BOZP, PO a povinným školením
zaměstnanců.
• Zajištění BOZP a PO v lékařských ordinacích.
• Dokumentace BOZP a PO.
• Seznam povinných školení.
• Jak často musí být jednotlivá školení realizována.
• Jak školení realizovat (e-learning vs. školení na míru).
• Kdo může být školitelem.
• Záznamy o školení.
• Diskuse.
• Povinnosti a opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP) a požární ochrany (PO) jsou stanoveny
obecně závaznými právními předpisy. Velmi často jsou
však podceňovány. Klíčovým předpokladem efektivní
péče o BOZP a PO je prevence rizik, tj. prvotní a následně průběžná identifikace nebezpečí s vyhodnocením rizik a určením opatření pro jejich eliminaci nebo
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minimalizaci. Každý zaměstnavatel pak pro účely
zajištění BOZP a PO zpracovává a vede příslušnou
dokumentaci.
• Kromě výše uvedeného zákoník práce také ukládá
zaměstnavatelům pravidelně školit své zaměstnance.
Řada firem nabízí školení, která dle právních předpisů neexistují a která nejsou ze zákona povinná. Často
tedy zaměstnavatel provede školení nad rámec zákona, avšak požadavek zákona ve své podstatě nedodrží.
Kromě splnění legislativních požadavků, které stanovují předepsaná školení pro zaměstnance, se lékař-zaměstnavatel splněním těchto požadavků může vyvarovat případných finančních ztrát. Velké finanční riziko
totiž představuje případné odškodňování pracovních
úrazů zaměstnanců nebo krácení pojistného plnění
pojišťovnami při mimořádných událostech, jako je
právě pracovní úraz či požár.

• Kurz je určen pro všechny lékaře ve vedoucích pozicích, kteří již mají větší či menší manažerské zkušenosti, stejně jako těm, kteří se na manažerskou pozici
teprve připravují.
• Lektorka má letité zkušenosti s manažerskými kurzy
pro zdravotníky a v této oblasti také publikuje.

13/16 Aktuality z posudkové činnosti pro systém
sociálního zabezpečení nejen pro praktické lékaře
Datum: 27. 2. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2
Délka: 6 hodin
Kredity: 6
Garant: MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA
Koordinátor: Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Kurz přináší novinky z posuzování zdravotního stavu
lékařskou posudkovou službou pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Na příkladných kazuistikách
budou demonstrovány posudkově medicínské zásady.
Přednášející se zaměří také na součinnosti lékařské
posudkové služby a praktických/ošetřujících lékařů.

35/16 Gerontologie
Datum: 12. 3. 2016
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Kurz je zaměřen především na specifika geriatrického
pacienta, pohled na jeho funkční stav a jeho součástí
budou i kazuistiky z praxe.

33/16 Gynekologie a porodnictví: klešťový porod
Datum: 27. 2. 2016
Místo: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: Doc. MUDr. Alena Měchurová
Poplatek: 1000 Kč
Kurz zahrnuje teoretický úvod pro porod per forcipem
a je zaměřen především na praktický nácvik na modelu.
14/16 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 5. 3. 2016, 9–15 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Poplatek: 1800 Kč
Kredity: 6
Koordinátor: MUDr. Marcela Černá
Lektor: Prof. Jan Přeučil
Jedná se o praktický seminář, na kterém můžete vylepšit
svůj mluvený projev. Kurz je úzce zaměřený na otázku
správných řečnických dovedností a návyků.
15/16 Resuscitace a poresuscitační péče o novorozence
Datum: 5. 3. 2016
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD
Délka: 4 hodiny
Kapacita: 25 míst
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz s praktickým nácvikem na modelu navazuje na
kurz resuscitace novorozence. Je určen jak lékařům, tak
sestrám a porodním asistentkám, kteří se dostávají do
situací, kdy resuscitují novorozence a přebírají ho do své
další péče v poresuscitačním období. Je zaměřen na nejčastější chyby a omyly při resuscitaci i v poresuscitační
péči a na zvládnutí dalších kritických stavů novorozence,
se kterými se setkáváme v denní praxi.
34/16 Ten druhý není hloupý – je jiný
Datum: 5. 3. 2016
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
Je chybou se domnívat, že ostatní lidé myslí a jednají
stejně jako my. Pokud si manažeři neuvědomují, že
každý člověk, kterého řídí, je originál se svými jedinečnými pocity, názory, motivacemi a vlastnostmi,
nemohou dlouhodobě ve své funkci uspět. O manažerském úspěchu totiž významně rozhoduje kromě
jiného i pochopení takzvané „jinakosti“ všech podřízených. A naopak – většina nedorozumění a konfliktů
vzniká právě nepochopením osobnostních specifik
jejich aktérů.
Lékaři – účastníci kurzu získají nejprve potřebné informace o svém vlastním osobnostním typu, v další
části programu pak také o všech dalších osobnostních
typech, které mohou reprezentovat jejich podřízení.
To jim v jejich manažerské praxi pomůže k lepšímu pochopení názorů a postojů jejich podřízených
a usnadní jim práci s nimi – ať už jde o komunikaci,
zvládání stresu, motivaci, postoj ke změnám a mnoho
dalších oblastí.
• Kurz je veden interaktivní metodou, kde se střídají
testy s individuálními a skupinovými cvičeními. Jeho
součástí jsou také příklady ze zdravotnické praxe.

6c/16 Nepříznivé zprávy – jak s nimi pracovat /
11. 3. 2016
Workshopy jsou vždy v pátek, v termínech 8. 1.,
12. 2., 11. 3.
Místo: Praha
Délka: 8 hodin, 9–12 a 13–16 hod.
Poplatek: 1500 Kč/1 workshop
Koordinátor: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D.

36/16 Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit
Datum: 12. 3. 2016
Místo: Olomouc, Hotel Flora
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Na základě pravomocí daných zákonem č. 378/2007 Sb.,
o léčivech, a zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických
prostředcích, Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje
zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky při poskytování zdravotní péče. Cílem tohoto
kurzu je seznámit lékaře provozující privátní praxe s tím,
jaké povinnosti z obou uvedených zákonů vyplývají, jak
tyto povinnosti splnit a jak se připravit na případnou
kontrolu SÚKL.
Ing. Alena Pýchová
• Z jaké legislativy vyplývají povinnosti lékařů v souvislosti s používáním léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
• Co to konkrétně pro lékaře znamená, tj. „co vlastně
dělat“:
• příjem léčivých přípravků, používání, evidence, kontrola dodržení teploty uchovávání léčivých přípravků
atd.,
• dokumentace zdravotnických prostředků, servis, školení zaměstnanců atd.
• Co je to řízená dokumentace a jak se řízená dokumentace tvoří.
• Pravomoci SÚKL.
• Na co se připravit při nahlášení kontroly SÚKL.
• Příklady z praxe.
16/16 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 17. 3. 2016
Místo: ÚPMD, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Kapacita: 12 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA,
ÚPMD, Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů
tak, aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství
času a každý účastník měl možnost si své praktické
dovednosti ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný
test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač
certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním sále, jednak
možnost návštěvy na odd. RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude
veden formou workshopu.
17/16 Vulvovaginální diskomfort
Datum: 19. 3. 2016
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Radovan Turyna
V kurzu budou probrána nejčastější onemocnění
v gynekologii a porodnictví, kterými jsou vulvovaginální diskomfort a poruchy poševního mikrobiomu.
Kurz je učen všem lékařům, kteří se setkávají s problematikou poruch poševního prostředí v každodenní
praxi.
Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
• Vulvovaginální diskomfort.
Doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
• Vaginální mikrobiom u fyziologického a patologického
těhotenství.
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MUDr. Zuzana Líbalová
• Téma bude upřesněno.
MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.
• HPV infekce dolního genitálního traktu.
37/16 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 19. 3. 2016
Místo: Praha
Délka: 8 hodin
Koordinátor: Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., 1. LF
UK a VFN v Praze
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita
a morbidita, pasivní kouření, účinná prevence, kontrola tabáku a legislativa.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika.
• Psychobehaviorální intervence, typické kuřácké situace, identifikace s nekuřáctvím.
• Krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Motivační rozhovory – základní princip, techniky, demonstrace, 5R.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropion, vareniklin.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Zvláštní populace – adolescenti, těhotenství, kouření
a hmotnost, přístup zaměstnavatele.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, harm reduction, kouření a psychiatrická komorbidita.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR,
specializovaná centra.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Mezinárodní standardy léčby: Mayo Clinic, USA, Smoking Cessation Services, UK.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů.
18/16 Škola zad
Datum: 2. 4. 2016
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Sylva Gilbertová
MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., MUDr. Dagmar Smilková
• Definice a cíle školy zad (ŠZ).
• Typy ŠZ – základní, speciální, průmyslová ŠZ.
• Organizace ŠZ.
• Program ŠZ:
Témata praktická – nácvik správného držení těla, kompenzační cvičení, rozcvička, výuka správných pohybových stereotypů v rámci pracovních a mimopracovních
činností, úlevové a relaxační polohy, pomůcky.
Témata teoretická – příčiny bolestí zad, základy anatomie a funkce páteře, svalová dysbalance, životospráva
a léčba bolestí zad, psychologické aspekty bolestí zad,
základy ergonomie.
19/16 Strabismus
(opakování pro velký zájem)
Datum: 2. 4. 2016
Místo: Praha 4, Budějovická 15/743, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Koordinátor: MUDr. Jan Krásný, FNKV Praha 10
Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky
v dětském i dospělém věku. Je určen především pro mladé oftalmology, ale také pediatry a neurology zajímající
se o strabismus.
• Vyšetřovací metody.
• Typy dynamického a paralytického strabismu.
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti.
• Chirurgická terapie.
Součástí posledního kurzu na toto téma je i CD s jednotlivými přednáškami.
38/16 Pediatrie – Dětská gastroenterologie
Datum: 2. 4. 2016
Místo: Olomouc
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
• Kojenecké koliky.
MUDr. Nabi El-Lababidi
• GER.
• Zácpa.
Prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
• Intolerance sacharidů a lepku.
• Recidivující bolesti břicha.
• Autista v ordinaci dětského gastroenterologa.
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20/16 Rekondiční kurz rétoriky a rétorických
dovedností
Datum: 9. 4. 2016, 9–15 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Poplatek: 1800 Kč
Kredity: 6
Koordinátor: MUDr. Marcela Černá
Lektor: Prof. Jan Přeučil
Kurz je vhodný pro absolventy základního kurzu.
21/16 Kurz z oboru nefrologie
Datum: 9. 4. 2016
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc.
• Glomerulonefritidy a tubulointersticiální nefritidy
vyššího věku.
Doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
• Nefroskleróza a hypertenze.
• Poruchy elektrolytů a vody u seniorů.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Obezita u nefrologických nemocných.
• Funkční vyšetření ledvin, dávkování léků.
39/16 Krizové situace ve vaší ordinaci – jak jim
předcházet
Datum: 16. 4. 2016
Místo: Olomouc, Hotel Flora
Délka: 4 hodiny
Kredity: 4
Poplatek: 510 Kč
Přednášející: Ing. Alena Pýchová
Každý zaměstnavatel je povinen na základě platné legislativy zajistit na svém pracovišti dostatečnou bezpečnost
a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO)
všem svým zaměstnancům.
Protože lékaři jsou velmi často také zaměstnavatelé,
připravili jsme pro vás kurz, jehož cílem je seznámit
lékaře-zaměstnavatele s jejich zákonnými povinnosti
vzhledem k BOZP a PO, školení zaměstnanců v této oblasti a vedení dokumentace. Kromě toho se seznámíte
s tím, jaká další školení zaměstnanců jsou povinná, jak
často musíte školení absolvovat a kdo vás může školit.
• Z jaké legislativy vyplývají povinnosti lékařů-zaměstnavatelů vzhledem k BOZP, PO a povinným školením
zaměstnanců.
• Zajištění BOZP a PO v lékařských ordinacích.
• Dokumentace BOZP a PO.
• Seznam povinných školení.
• Jak často musí být jednotlivá školení realizována.
• Jak školení realizovat (e-learning vs. školení na míru).
• Kdo může být školitelem.
• Záznamy o školení.
• Diskuse.
Povinnosti a opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP) a požární ochrany (PO) jsou stanoveny
obecně závaznými právními předpisy. Velmi často jsou
však podceňovány. Klíčovým předpokladem efektivní
péče o BOZP a PO je prevence rizik, tj. prvotní a následně
průběžná identifikace nebezpečí s vyhodnocením rizik
a určením opatření pro jejich eliminaci nebo minimalizaci. Každý zaměstnavatel pak pro účely zajištění BOZP
a PO zpracovává a vede příslušnou dokumentaci.
Kromě výše uvedeného zákoník práce také ukládá
zaměstnavatelům pravidelně školit své zaměstnance.
Řada firem nabízí školení, která dle právních předpisů
neexistují a která nejsou ze zákona povinná. Často tedy
zaměstnavatel provede školení nad rámec zákona, avšak
požadavek zákona ve své podstatě nedodrží.
Kromě splnění legislativních požadavků, které stanovují
předepsaná školení pro zaměstnance, se lékař-zaměstnavatel splněním těchto požadavků může vyvarovat
případných finančních ztrát. Velké finanční riziko totiž
představuje případné odškodňování pracovních úrazů
zaměstnanců nebo krácení pojistného plnění pojišťovnami při mimořádných událostech, jako je právě pracovní
úraz či požár.
43/16 Kurz z traumatologie: Poranění břicha a retroperitonea
Datum: 9. 4. 2016
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
• Postup u poranění břicha.
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
• Poranění břicha u polytraumatu (Damage control laparotomie).
Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
• Poranění jater.
Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
• Poranění duodena a pankreatu.

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
• Poranění sleziny.
Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
• Poranění uropoetického systému.
As. MUDr. Vítězslav Ducháč, Ph.D.
• Poranění tenkého, tlustého střeva a konečníku.
10/16 Pediatrie – Dětská gastroenterologie
Datum: 16. 4. 2016
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
• Kojenecké koliky.
MUDr. Nabi El-Lababidi
• GER.
• Zácpa.
Prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
• Intolerance sacharidů a lepku.
• Recidivující bolesti břicha.
• Autista v ordinaci dětského gastroenterologa.
43/16 Plicní hypertenze
Datum: 16. 4. 2016
Délka: 5 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
Koordinátor: Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
Plicní hypertenze není onemocnění samo o sobě, ale
relativně často se vyskytující syndrom hemodynamicky
charakterizovaný zvýšením středního tlaku v plicnici
≥ 25 mmHg. Vzniká jako důsledek mnoha onemocnění
plic, srdce nebo v souvislosti s poruchami regulace dýchání a také při postižení plicních cév. Právě onemocnění
srdce a plic jsou nejčastější příčinou plicní hypertenze.
Její léčba za těchto okolností není specifická a spočívá
v terapii základního onemocnění. V posledních dvou
desetiletích bylo dosaženo významného pokroku v léčbě
plicních hypertenzí způsobených primárně postižením
plicních cév. Plicní arteriální hypertenze (PAH) je léčitelná farmaky, chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH), která je důsledkem perzistujících
trombotických uzávěrů plicních cév po plicní embolii,
je léčitelná a často i vyléčitelná chirurgickou plicní endarterektomií.
40/16 Oftalmologická problematika v ordinaci
PLDD
Datum: úterý 19. 4. 2015 od 16.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2
Délka: 2 hodiny
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
22/15 Funkční diagnostika a terapie bolestí horních končetin
Datum: 23. 4. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová
Kurz se bude zabývat nekořenovými syndromy horních
končetin a bolestivými zřetězeními v oblasti horních
končetin a v cervikobrachiální oblasti. Součástí kurzu bude i nácvik technik, které je pacient schopen si
provádět sám.
23/16 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 28. 4. 2016
Místo: ÚPMD, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Kapacita: 12 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA,
ÚPMD, Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů
tak, aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství
času a každý účastník měl možnost si své praktické
dovednosti ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný
test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač
certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním sále, jednak
možnost návštěvy na odd. RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude
veden formou workshopu.
106/15 Vzácná onemocnění a molekulárně genetická diagnostika: základní přehled pro praktické
lékaře
Datum: 30. 4. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., UBLG
UK 2. LF a FN Motol
Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

• Vzácná onemocnění: přehled, doporučení a časná diagnostika.
Prim. MUDr. Markéta Havlovicová
• Poruchy autistického spektra a vývojové opoždění.
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.
• Vzácná dědičná kardiovaskulární onemocnění a současné možnosti kardiogenetické diagnostiky.
MUDr. Alena Puchmajerová
• Vzácné hereditární nádorové syndromy.
MUDr. Radka Pourová
• Základy klinické syndromologie: aneb co ještě je a co
již není norma.
MUDr. Pavel Tesner
• Neinvazivní prenatální screening v těhotenství.
41/16 Komunikace s kolegy zdravotníky může být
radost i „noční můra“
Datum: 21. 5. 2016
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
Program je věnován všem rovinám komunikace ve
zdravotnictví a také specifikům zdravotnického oboru
v kontextu pracovní komunikace. Dlouhodobě napjatá
komunikace negativně ovlivňuje atmosféru na pracovišti
a energii potřebnou k optimálnímu pracovnímu výkonu.
Odstranění problematických aspektů v komunikaci s kolegy zdravotníky může významně zlepšit životní pocit
a uchránit od stresu. Budou zmíněny i konkrétní rady
pro různé komunikačně zátěžové situace.
Kurz je určen pro všechny lékaře, kteří si uvědomují
význam komunikace s kolegy pro kvalitní pracovní výkon
a spokojenost.
42/16 Lékař sám sobě
Datum: 21. 5. 2016
Místo: Brno
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: Mgr. Daniel Müller, ředitel Centra funkčního pohybu
Seminář nelékaře, pohybového terapeuta Mgr. Daniela Müllera, se zabývá praktickými radami pro každodenní práci lékaře jak v profesním, tak v soukromém
životě z hlediska 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 či předcházet inkontinenci. Součástí
semináře je i doporučení vhodných pomůcek pro cvičení.
Cvičební úbor s sebou.
24/16 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy
Datum: 28. 5. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub a Oválná pracovna ČLK
Délka: 6 hodin
Odborný garant: MUDr. Dana Hlaváčková
Lektoři: RZP a. s.
Účastnický poplatek: 800 Kč
Teoretická část
• První pomoc v řetězu přežití. (20 min)
• Změny v postupech resuscitace (aktuální doporučení
pro resuscitaci, ERC 2010).
• Organizace poskytování první pomoci (PP), zajištění
bezpečnosti, systém neodkladné zdravotní péče.
• Základní neodkladná resuscitace. (45 min)
• Základní neodkladná resuscitace dospělých a dětí
s použitím automatického externího defibrilátoru
(AED).
• První pomoc při jiných stavech bezprostředního
ohrožení života. (45 min)
• Odstranění cizího tělesa při obstrukci dýchacích cest
u dospělého a dítěte, PP při bezvědomí, PP při masivním krvácení.
• Rozšířená neodkladná resuscitace. (45 min)
• Rozšířená neodkladná resuscitace v ambulanci s použitím pomůcek resuscitačního setu.
• Defibrilace – použití standardního (manuálního) defibrilátoru a AED.
• Použití dýchacího samorozpínacího vaku a kyslíková
léčba.
• Možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest –
použití vzduchovodů supraglotických pomůcek (laryngeální masky, laryngeálního tubusu), tracheální
intubace.
• Zabezpečení cévního vstupu, farmakoterapie při
KPR.
• Specifické postupy KPR. (45 min)
• KPR těhotné ženy, novorozence, KPR při náhodné
hypotermii, anafylaxe.
• Praktická část.
• KPR dospělých použitím AED, zajištění ventilace dýchacím vakem (figuríny s napojením na PC – kontrola
kvality a efektivity KPR).
• KPR dětí (kojenec, předškolák), zajištění ventilace
dýchacím vakem.
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• Nácvik odstranění cizího tělesa při obstrukci z dýchacích cest dospělých a dětí.
• Nácvik udržení a zabezpečení průchodnosti dýchacích cest pomůckami u dospělých a kojenců manévry
a pomůckami.
• Nácvik zabezpečení i. v. periferního vstupu.
• Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých s použitím pomůcek resuscitačního setu v ambulanci.
• Každý účastník získá 36stránkový výukový materiál
„Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“ a set na
zabezpečení i. v. přístupu (i. v. kanyly, ster. krytí, tampony, škrtidlo, text. náplast).

Inzerce

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

Uzávěrka příjmu inzerce
do 20. dne předchozího
měsíce.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Hledáme lékaře/lékařku do zavedené neurologické
ambulance v Olomouci na částečný (možno i při MD)
nebo plný úvazek. Nabízíme byt, služební vozidlo, mobilní telefon, nadstandardní platové podmínky. Kontakt:
603 356 841
Endokrinologická ambulance v Říčanech (okres Praha-východ) přijme lékaře na 1–2 dny v týdnu. Atestace
v oboru není podmínkou. Kontakt: endokrinolog@
email.cz, 606 384 404
Do ordinace v Praze-západ hledáme očního lékaře
na plný/zkrácený úvazek. Minimální praxe podmínkou. Nabízíme dobré platové ohodnocení. Kontakt:
lekarskydum@gmail.com
Přijmu ihned dermatologa do kožní ordinace. Úvazek dle
domluvy. Kontakt: 737 441 365
Přijmu dermatovenerologa do soukromé ordinace v Praze 9 na částečný úvazek. Ideálně dopoledne. Kontakt:
608 973 194
NZZ v centru Prahy přijme rehabilitačního lékaře (lékařku) na částečný úvazek. Konkrétní podmínky dohodou.
V případě zájmu volejte na mobil: 602 719 596
Přijmeme na HPP lékaře gynekologa, praktika. Pro oba
jsou přichystány byty v Praze 7. Dále přijmeme 1–2 fyzioterapeuty (muže). Kontakt: 777 772 483, reditel@saz7.cz
Klinika Mediestetik přijme do týmu dermatologa.
Požadujeme praxi a orientaci v oboru. Zájem o estetickou a korektivní dermatologii a aktuální trendy, znalost AJ. Nabízíme nadstandardní mzdové ohodnocení,
placené kongresy, špičkové vybavení, benefity. Nástup
možný ihned. Místo výkonu práce v Praze či Teplicích.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na:
vesely@mediest.cz
Do akreditované ordinace VPL v Praze 6 přijmeme atestovaného lékaře (event. s dokončeným zákl. kmenem)
na 0,5–1,0 úvazku. Plat 45 000 Kč hrubého, ord. doba
25,5 hod. týdně, nadstandardní dovolená. Kontakt:
Dr. Švadlenková, 777 037 894, ordinace.repy1@gmail.
com
Zaměstnám alergologa na část úvazku s možností postupného převzetí zavedené praxe v Havlíčkově Brodě.
MUDr. Fischerová Miroslava, Alergologie a imunologie,
Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod. Kontakt:
604 306 393, fischerova.hb@seznam.cz
Přijmu lékaře do zavedené kožní ordinace na částečný
i plný úvazek – dle domluvy. Široké spektrum výkonů vč.
estetiky. Ordinace akreditována. Kontakt: 737 441 365
Přijmu VPL na plný úv. do nové soukromé ambulance PL, Poliklinika Budějovická, Praha 4. Kontakt:
737 935 359
Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o., v Čeladné
přivítá lékaře se zájmem o psychosomatickou medicínu. Požadujeme VŠ vzdělání (lékařská fakulta), praxe
a specializace v oboru výhodou. Nabízíme práci na plný
i zkrácený úvazek, osobní a profesní růst, firemní benefity.
Pro lékaře se specializací plat Kč 40–50 000 Kč. Kontakt:
uhlarova@brc.cz, 558 616 298
Akreditované pracoviště VPL v Praze 4 hledá lékaře VPL
či atestovaného internistu na 2–3 dny v týdnu s perspektivou úvazku 1,0 (plánované otevření druhé ordinace
v Praze 4). Nástup dle dohody. Kontakt: 602 313 699,
lekar@doktorvpraze.cz
Soukromá klinika s komplexním přístupem k pacientovi
v centru Prahy hledá do svého kolektivu lékaře ORL s atestací, popř. v předatestační přípravě. Možný i zkrácený
úvazek. V případě zájmu pište na: orlpraha@seznam.cz
Do našeho týmu Ordinace U Esterky, s. r. o., hledáme na
plný, ev. zkrácený úvazek pediatra s atestací či těsně
před jejím složením. Nabízíme milé a přátelské prostředí,
nadprůměrný plat a zaměstnanecké benefity. Požadujeme
znalosti, empatii a moudrost. Kontakt: 775 977 227 nebo
774 668 473 po 19. hodině, či e-mail ondonka@seznam.cz,
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25/16 Dětská noha v ordinaci PLDD (opakování)
Datum: 28. 5. 2016
Místo: Praha,
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.,
MUDr. Alena Klapalová za Hamzovu odbornou léčebnu
pro děti a dospělé Luže-Košumberk
Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
• Úvod, vývojové hledisko dětské nohy.
Prim. MUDr. František Brom
• Historie problému.

• Vady dětské nohy vrozené a vady získané.
• Chirurgická terapie z pohledu ortopeda, konzervativní terapie z pohledu ortopeda.
• Celkový pohled ortopeda na problémy s dětskou nohou.
Prim. MUDr. Lenka Šuglová
• Dětská noha a vliv na posturu.
• Základní podiatrické vyšetřovací metody (+ praktická
ukázka na podoskopu a podografu).
• Možnosti RHB terapie dětí u vybraných diagnóz se
zaměřením na plosku nohy.

• Principy správného obouvání dětí.
Ing. Michaela Benešová, ortotik-protetik
• Specifika platná pro dětské obouvání.
• Velikost obuvi a délka chodidla u dítěte.
• Vyšetření dětské nohy na tenzometrické desce.
• Příklady dětských ortopedických vložek.

neuberg.marek@gmail.com. Těšíme se na Vás! Martina a Marek
NZZ v Praze 5 přijme rehabilitačního lékaře na plný/
část. úvazek. Nástup možný ihned. Výhodné platové podmínky, příjemný kolektiv. Kontakt: 777 247 336, alivre@
centrum.cz
Hledáme zdravotní sestru do ordinace PL pro dospělé
v Praze 9-Čakovicích. Nástup ihned. Kontakt: 776 875 513
Kardiologická ambulance Kardiomed, s. r. o., v Praze 7 přijme lékaře, nejlépe na plný úvazek. Kontakt:
kardiomed@volny.cz
Do privátní psychiatrické ambulance ve VČ přijmu kolegu na úvazek 0,3–0,5, možno i na dobu určitou – zástup.
Psychoterapeutické ambice výhodou. Rozložení pracovní
doby podle dohody – možno též z MD, férové podmínky.
Kontakt: JJGC@seznam.cz
RDG Centrum Hradec Králové, s. r. o., poskytující zdravotní služby v oboru radiodiagnostika se zaměřením na
rtg a ultrazvuk, přijme lékaře se specializací, i na částečný
úvazek, za výhodných mzdových podmínek. Kontakt:
rdgcentrumhk@volny.cz
Nabízím velmi perspektivní a nadstandardně ohodnocenou práci pro lékaře (1. atestace všeobecné lékařství
nebo interna 1. st.) s výhledem převzetí praxe v ordinaci
praktického lékaře v Liberci s převahou práce pracovnělékařské péče se smluvními vztahy s velkými firmami.
Nadstandardně a moderně vybavená ordinace, klidná
a čistá práce. Kontakt: 605 268 618, monika.candova@
gmail.com
Zaměstnám lékaře VPL na 2–3 dny v týdnu s perspektivou
úvazku 1,0 od 1.1.2017 (plánované otevření druhé ordinace
v Praze 4). Jsme akreditované pracoviště. Nástup na částečný úvazek možný ihned. Kontakt: 602 313 699 nebo
e-mail: lekar@doktorvpraze.cz
Zaměstnám praktického lékaře na HPP (úvazek 1,0),
i před atestací. Nástup ihned. Akreditované pracoviště.
Nadstandardní pracovní podmínky, perspektivní práce
v zavedené, výborně vybavené ordinaci v centru Prahy.
Kontakt: lekarske.centrum@gmail.com
Zaměstnáme lékaře VPL (atestace není podmínkou) v ordinaci Praha 2 na 2–3 dny v týdnu s perspektivou rozšíření
úvazku. Akreditaci máme. Nástup možný ihned. Kontakt:
zdrav.zarizeni@gmail.com
Jednodenní chirurgie a ortopedie v Brně přijme na plný
úvazek lékaře ortopeda pro práci v ambulanci a na operačním sále. Kontakt: info@sanofyto.cz, 602 745 832
Hledám kolegu ke spolupráci v Německu, 15 minut autem
od Aše. Gastroenterolog nebo internista se znalostí sonografie. Blíže na tel. 603 422 842 nebo e-mailem:
marek@naprapathy.cz
Hledám zástup do ordinace PL v okrese Blansko na 3–4
dny v týdnu po dobu MD, ev. i poté. Kontakt: 604 217 149
Hledám psychiatra s atestací a psychoterapeutickou orientací k zastupování během mé stáže na pedopsychiatrii.
Nefungujeme jako Baťova továrna na cvičky, podívejte
se na stránky www.psychiatrie-roudnice.cz. Kontakt:
dr. Borovanský, 603 449 357, vladin@seznam.cz
Do ordinace endokrinologie a diabetologie v Praze
10 hledáme lékaře, posilu na 1–2 dopoledne/odpoledne.
Možno i pouze ENDO nebo DIA (ev. v přípravě na atestaci).
Kontakt: endopraha10@seznam.cz, 245 008 716
Pardubice, Neurologická ambulance hledá neurologa/
neuroložku do soukromého ZZ INSPAMED Pardubice,
s. r. o. Nabízíme: samostatnou práci, zajímavé finanční
ohodnocení, atraktivní umístění ordinace v centru Pardubic. Životopis a fotografii zasílejte na: inspamed@spankovaporadna.cz. Případné další informace na tel. 725 793 112
Přijmu lékaře/lékařku do soukromé ORL ambulance
v Praze 10 na plný či částečný úvazek. Nabízím práci v příjemném kolektivu s kvalitním přístrojovým vybavením,
velmi dobré platové podmínky, 6 týdnů dovolené a podporu odborného rozvoje. Možnost nástupu ihned, pracovní
doba dohodou. V případě zájmu zasílejte strukturovaný
životopis na e-mail: orlpraha10@seznam.cz
Přijmeme dermatologa do ambulance na Náchodsku.
Moderní vybavení, široké spektrum výkonů. Výše úvazku
dle osobního jednání. Kontakt: 723 169 007, monika.
drasnarova@seznam.cz
Hledáme dermatologa pro dlouhodobě zavedenou soukromou ambulanci, Praha 2. Požadujeme VŠ vzdělání +
praxi, minimálně 0,5 úvazek. Nabízíme příjemné prostředí, zajímavé platové ohodnocení, dlouhodobou spolupráci.
Kontakt: dermaordinace@email.cz
Akreditované pracoviště všeobecného praktického
lékařství v Mladé Boleslavi přijme lékaře, možno i absolventa se zájmem o obor. Kontakt: 603 726 220
Zaměstnám lékaře/lékařku s atestací z interny (event.

i z diabetologie) v soukromé interní a diabetologické
ambulanci v Prostějově na částečný úvazek. Konkrétní podmínky dohodou na tel. 723 326 262 (17–20 hod),
e-mail: ratuskabl@seznam.cz
Hledám zdravotní sestru na dlouhodobý zástup do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Ostravě,
od února 2016. Kontakt: Ivonakrizakova@seznam.
cz, 737 753 305
Hledám dermatologa do zavedené kožní ambulance
v Hradci Králové. Nástup dle dohody. Kontakt: 608 514 093,
kozni.hradec@seznam.cz
Nabízím volné místo očního lékaře na částečný či plný
prac. úvazek v Teplicích. Do 2 let možnost převzetí ambulance. Kontakt: info@ocniordinacesro.cz
Hledám praktického lékaře pro dospělé na pravidelný
zástup 2–3x týdně s výhledem převzetí praxe v Řevnicích. Ordinace je součástí zařízení s více odbornostmi, není řetězec. Kontakt: 603 233 873, 603 750 514.
www.ambulancerevnice.cz
Vězeňská služba ČR přijme psychiatra s prac. zařazením ve Vazební věznici a ÚpVZD Brno. Plat. třída 14 +
vyšší osobní ohodnocení. Požadujeme: VŠ vzdělání + SZ,
psychickou způsobilost, morální a trestní bezúhonnost.
Nabízíme: 6 týdnů dovolené + 4 dny indisp. volna, soc.
jistoty (rekreace, přísp. na stravování). Vhodné i pro
důchodce, možný zkrácený úvazek. Nástup dle dohody.
Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na:
Vazební věznice a ÚpVZD Brno, personální odd., Jihlavská
12, 625 99 Brno nebo na: ibidmonova@vez.brn.justice.
cz. Info na tel. 543 515 390 (391)
Pro Polikliniku AGEL Ostrava přijmeme praktického
lékaře, internistu, dermatovenerologa, lékaře RDG
a urologa se specializovanou způsobilostí v daném oboru,
případně před ukončením specializačního vzdělávání.
Nástup možný dle dohody. Úvazek 1,0 (ev. menší). Nabízíme práci v zavedené ambulanci, motivující finanční
hodnocení, týdenní fond pracovní doby na úvazek 1,0
je 37,5 hodiny týdně. Pro více informací volejte: Markéta Walachová, 595 002 611, 602 111 433, marketa.walachova@pol.agel.cz
Přijmu dermatologa do zavedené privátní kožní ordinace
v Praze 1 na 1–2 dny v týdnu. Kompletní spektrum výkonů
včetně korektivní dermatologie. Podmínkou je atestace
z korektivní dermatologie. Nástup možný od 1.1.2016,
event. dohodou. Kontakt: 604 995 578
Soukromé ambulantní zařízení v rámci zdravotnického
střediska v Praze 16 přijme lékaře/ky oborů neurologie,
vnitřní lékařství, rehabilitační lékařství na úvazek
4–16 hodin týdně (vítáme i maminky na MD či aktivní
důchodce)! Kontakt: 606 905 160
Léčebna dlouhodobě nemocných Dobříš hledá lékaře na
lůžka následné péče. Podmínkou je atestace I. stupně
z interny nebo základního klinického oboru. Nástupní plat
50 000 Kč + pravidelné odměny. Kontakt: jn.mlezivova@
seznam.cz, 318 541 253
Dermatologické centrum se sídlem v Praze přijme 1–2 dermatology pro ordinace v Praze 8 a v Neratovicích. Bližší
informace tel. 603 448 353, derma@email.cz
Zaměstnáme dětské i všeobecné praktické lékaře,
s atestací a bez atestace, pro ambulance v Libereckém,
Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji.
Urgentně sháníme všeobecného praktického lékaře do
Litoměřic, Ústí nad Labem a okolí Českých Budějovic.
V Litoměřicích možnost služebního bytu. Při rychlém
jednání finanční bonus. Nabízíme nadstandardní platové
podmínky i bonusový program, včetně služebního vozu
k osobnímu užívání. Kontakt: info@ceskazdravotni.cz,
602 345 726
Přijmu lékaře do zavedené privátní kožní ambulance
v Klatovech. Kompletní spektrum výkonů včetně estetiky.
Ordinace je akreditována. Úvazek dle domluvy. Kontakt:
737 441 365
Hledáme zdravotní sestru pro psychiatrickou ambulanci
v Hostivici. Podmínkou je znalost angličtiny. Nabízíme
motivační podmínky, požadujeme pracovitost a flexibilitu. Kontakt: clinline@clinline.cz
Hledáme psychiatra do našeho výborného kolektivu pro
některou z našich ambulancí v Hostivici, Roztokách anebo
Hořovicích. Nabízíme motivační podmínky a příjemné
prostředí, požadujeme pracovitost, čestnost a poctivost.
Kontakt: clinline@clinline.cz
Mediclinic, a. s., hledá kolegu na pozici: lékař RTG/SONO
Praha. Nabízíme: motivující mzdové ohodnocení, 5 dní na
vzdělávání, 3 sick days, zaměstnanecké benefity. Požadujeme: specializovanou způsobilost. Kontakt: H. Janečková, 733 679 623, kariera@mediclinic.cz
Mediclinic, a. s., hledá kolegy na pozici praktický lékař pro děti a dorost v lokalitách: Aš, Brno, Broumov,

Bruntál, Loděnice, Studenec v Podkrkonoší. Nabízíme:
motivující mzdové ohodnocení, 5 dní na vzdělávání,
3 sick days, akred. pracoviště, zaměstnanecké benefity.
Požadujeme: odbornou/specializovanou způsobilost,
bezúhonnost. Kontakt: P. Adamíčková, 733 679 578,
kariera@mediclinic.cz
Mediclinic, a. s., hledá kolegy na pozici všeobecný
praktický lékař v těchto lokalitách: Aš, Jindř. Hradec,
Chomutov, Praha, Slaný. Nabízíme: motivující mzdové
ohodnocení, 5 dní na vzdělávání, 3 sick days, akred. pracoviště, zaměstnanecké benefity. Požadujeme: odbornou/specializovanou způsobilost, bezúhonnost. Kontakt:
P. Adamíčková, 733 679 578, kariera@mediclinic.cz
Nemocnice Na Pleši přijme do pracovního poměru lékaře pneumologa. Požadujeme: odbornou a zdravotní
způsobilost, trestní bezúhonnost, znalost práce na PC.
Nabízíme: podíl na hospodářských výsledcích, možnost
kontinuálního vzdělávání, ubytování, event. byt. Písemné
nabídky s CV zasílejte na e-mail: personalni@naplesi.cz
nebo na adresu Nemocnice Na Pleši, s. r. o., personální
oddělení, 262 04 Nová Ves pod Pleší 110
Ambulantní ultrasonografická ordinace v Praze 4 hledá
lékaře/ku na částečný úvazek, specializovaná způsobilost
v oboru radiologie a zobrazovací metody podmínkou.
Kontakt: svobodova.m@msmedical.cz
OB klinika, a. s., nestátní zdrav. zařízení, hledá vhodného kandidáta na pozici anesteziolog s atestací. Požadavky: vzdělání odpovídající danému zařazení, morální
a občanskou bezúhonnost, ochotu k intenzivnímu pracovnímu vytížení. Nabízíme: dobré platové hodnocení,
stravenky, práci v zařízení na vysoké úrovni, v moderním
a příjemném prostředí. Nástup možný ihned. Kontakt:
hana.lonekova@obklinika.cz, 733 611 481
Představenstvo společnosti Oblastní nemocnice Trutnov,
a. s., hledá vhodného uchazeče na pozici primáře/primářky radioterapeutického odd. s nástupem možným
od 1.1.2016, případně dle vzájemné dohody. Termín uzávěrky přijímání přihlášek je do 20.12.2015. Adresa: Oblastní
nemocnice Trutnov a. s., personální odd., Svobodová S.,
Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov-Kryblice. Obálku
označte heslem: Primář. K přihlášce přiložte: životopis
s přehledem o dosavadní praxi, úředně ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci, kopii dokladu o licenci ČLK pro
výkon funkce primáře, výpis z rejstříku trestů (ne starší
3 měsíce), prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním
osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pl. znění. K získání podrobnějších informací
a k zodpovězení dalších dotazů nabízíme osobní jednání
s představiteli společnosti. Požadujeme: VŠ vzdělání na
LF (všeobecné lékařství), specializovanou způsobilost
v oboru, minimálně 10 let praxe na radioterapeutickém
odd. (5 let ve vedoucí funkci výhodou), licenci ČLK pro
výkon funkce primáře v oboru radioterapie, Rozhodnutí
St. úřadu pro jadernou bezpečnost o udělení oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k výk. čin. z hlediska
radiační ochrany..., organizační, řídící a komunikační
schopnosti, morální, občanskou bezúhonnost a zdravotní
způsobilost, zájem o odborný růst personálu. Nabízíme:
možnost seberealizace ve vedení oddělení, velmi dobré
finanční ohodnocení vč. motivace, zázemí ekonomicky
stabilní společnosti, 5 týdnů dovolené + dodatková dovolená, výhodné závodní stravování, zaměstnanecké benefity
(roční odměny, příspěvek na penzijní připojištění a životní
pojištění), ubytování.
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestovaného gynekologa. Možnost vlastní realizace
v oboru včetně urogynekologie. Přímá návaznost na
klinické pracoviště. Nejsme řetězec! Podíl na zisku a motivační ohodnocení, plný/částečný úvazek. Kontakt:
pavla@ambicare.eu
Do soukromého zařízení v Praze 6 hledáme dermatologa na plný/částečný úvazek. Dobré finanční ohodnocení
a možný podíl na zisku. Komplexní péče na pojišťovnu,
estetická a korektivní dermatologie, zákrokový sál. Kontakt: pavla@ambicare.eu
NZZ přijme pro své ordinace lékaře pro PLS: v Praze,
Kolíně-Ovčárech, Humpolci, Kopřivnici, Novém Jičíně
a Frenštátě. V případě zájmu o bližší info pište na e-mail:
klara.gottwaldova@mediconet.cz nebo volejte
604 295 903
NZZ přijme pro své kliniky v Praze praktické lékaře
a v Brně lékaře: praktický lékař, oční lékař, ortoped,
ORL a dermatolog. V případě zájmu o bližší info pište na
e-mail: klara.gottwaldova@mediconet.cz nebo volejte
604 295 903
Vítkovická nemocnice, a. s., přijme lékaře/ku se zájmem
o obor vnitřní lékařství a geriatrie. Nabízíme: nadstandardní smluvní mzdové podmínky, práci na plný
úvazek, zaměstnanecké benefity, možnost funkčního
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místa. Kontakt: MUDr. Dušan Kučera, Ph.D. MBA,
dusan.kucera@vtn.agel.cz, 724 649 912
Hledám lékaře/ku do zavedené ORL ambulance v Praze 4,
nedaleko stanice metra Budějovická na částečný úvazek
2 až 3 dny v týdnu. Kontakt: 604 485 899
Hledáme pro soukromé praxe lékaře se specializací: praktický lékař pro dospělé, dermatolog, chirurg/úrazová
chirurgie. Kontakt: Heiko Neumann, Niesky, Německo,
info@zinzendorf-apotheke.de, 0049 3588 200 966
Poliklinika Prosek, a. s., Lovosická 40, Praha 9, přijme
do prac. poměru lékaře v oboru radiologie. Podmínka:
specializovaná způsob., čistý TR, zdrav. způsob. Nástup
dle dohody. Možno kratší úvazek. Nabízíme: Možnost
ubytování, benefity, výhodné mzdové podmínky. Kontakt: pí Prchalová, personální odd., 266 010 106. Nabídky
(profesní životopis) zasílejte na e-mail: prchalova.o@
poliklinikaprosek.cz
Z důvodu navýšení kapacity přijmeme pro Polikliniku
AGEL Nymburk všeobecného praktického lékaře, internistu, neurologa, ortopeda, lékaře se specializací
v ORL a alergologa (možnost práce i na zkrácený úvazek).
Nabízíme motivující finanční hodnocení, ranní provoz,
týdenní fond pracovní doby na úvazek 1,0 je 37,5 hodiny týdně a další benefity. Pro více informací volejte tel.
702 153 472 nebo pište na e-mail: lucie.cosova@pol.
agel.cz
Pro Polikliniku AGEL Plzeň přijmeme všeobecného
praktického lékaře nebo lékaře po ukončení základního kmene v oboru. Nástup možný dle dohody. Úvazek 1,0
(ev. menší). Nabízíme práci v zavedené ambulanci,
motivující finanční hodnocení, týdenní fond pracovní
doby na úvazek 1,0 je 37,5, hodiny týdně. Pro více informací volejte tel. 601 353 382, nebo pište na e-mail:
jiri.fojtik@pol.agel.cz
Gastroenterologická ambulance hledá lékaře/ku. Úvazek 0,5 s možností navýšení. Ambulance umístěna na
poliklinice Prosek, Praha 9. Nástup možný ihned. Bližší
informace na tel. 603 470 414
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha přijme do pracovního poměru lékaře
gynekologa pro gynekologické oddělení. Požadujeme
specializ. způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. nebo
příprava na atestaci, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Nabízíme práci v prestižním akredit. zdrav. zař.,
práci s moderními přístr. a kvalitním technolog. vybavením, možnost robotické chirurgie na operač. systému
da Vinci, možnost zapojení do mamárního programu ÚVN
(poskytování mamologické péče v těsné spolupráci s radiodiagnostickým odd., práce v mamologické poradně),
kvalitní odborné zaškolení, možnosti dalšího vzdělávání a seberealizace včetně zajištění praxe a vzdělávání
v porodnictví, odpovídající finanční ohodnocení, 5 týdnů
dovolené, fin. příspěvky pro zaměstnance (rekreace, léč.
pobyty, kult. a sport. akce, masáže, vitaminy, očkov., zdrav.
obuv), kvalitní a cenově výhodné podnikové stravování,
výhodné ubytování pro mimopražské, rehabilit. programy, slevy na specializovaných výkonech, slevy v lékárně
ÚVN a v prod. zdravotn. potřeb, další služby (posilovna,
tělocvična, plavecký bazén, sauna, kadeřnictví, masáže),
jiné benefity – viz kariera.uvn.cz. Nástup ihned, dle dohody. Kontakt pro zasílání žádostí a životopisů: náměstek
ředitele pro LPP MUDr. Ivan Jeřábek, tel. 973 202 705,
e-mail: ivan.jerabek@uvn.cz
Bohumínská městská nemocnice, a. s., přijme do pracovního poměru lékaře pro chirurgické oddělení, nástup možný ihned. Odborná způsobilost v oboru není
podmínkou, místo vhodné i pro absolventa. Nabízíme:
a) práci na plný úvazek v příjemném pracovním prostředí,
ve stabilním zdravotnickém zařízení, b) možnost dalšího
vzdělávání a odborného růstu, c) dobré finanční ohodnocení, d) možnost ubytování. Bližší informace podá vedoucí
personálního oddělení, Lenka Theyerová, tel. 596 096 318.
Své nabídky zasílejte na e-mailovou adresu: theyerova@
nembo.cz nebo na adresu: Bohumínská městská nemocnice, a. s., Slezská 207, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
Malé plastickochirurgické pracoviště v Praze 11-Háje,
přijme anesteziologa, 1 den v týdnu. Kontakt: 602 303 877
Nemocnice Znojmo, p. o., přijme lékaře na ortopedicko-traumatologické oddělení, zařazení do oboru nebo
specializace v daném oboru vítána. Nástup možný ihned.
Kontakt: prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D., FRCS, radek.
hart@nemzn.cz, 515 215 265
Do neurologické ambulance (Poliklinika Revoluční, Praha 1)
vybavené kompletními vyšetřovacími metodami (EEG,
EMG, USG) přijmu neurologa na plný úvazek. Lépe atestovaného, není však podmínkou. Kontakt: MUDr. Jan
Večeř, 727 806 899
Přijmu dermatologa do ordinace v centru Prahy 1 na
zkrácený úvazek i důchodce. Kontakt: 222 928 329,
andyyy@seznam.cz
Oborová zdravotní pojišťovna hledá pro centrálu v Praze: revizního lékaře – agenda regresů na poloviční
úvazek, revizního lékaře pro chirurg. obory na plný
nebo částečný úvazek, revizního lékaře na problematiku
DRG, na plný nebo částečný úvazek. V případě zájmu pište
na e-mail: daria.studena@ozp.cz nebo tel. 261 105 252
Privamed Healthia, s. r. o., přijme lékaře/řku gynekologa
s atestací na HPP. Požadujeme specializovanou a zdravotní způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb., nabízíme motivující
mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, ubytování.
Kontakt: 313 525 270, bližší informace podá primář odd.
MUDr. Radek Poláček, polacek@nemorako.cz
Státní léčebné lázně Bludov, s. p., dynamicky se rozvíjející
podnik se zájmem o odborný personál, nabízí uplatnění
lékařům pediatrie, neurologie, RFM, i ve fázi odborné
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přípravy. Bližší informace Ing. Pavla Kubová, zástupkyně
ředitele, tel. 583 301 212, 602 566 014
Pro naši společnost Clintrial, s. r. o., hledáme lékaře/lékařku
(nejlépe obor interní lékařství) na pozici monitora klinických studií. Praxe v oblasti monitorace nutná. V případě
Vašeho zájmu, prosím kontaktujte Mgr. Martina Maternu,
608 052 214 nebo e-mailem: m.materna@clintrial.cz
Internistu na plný nebo částečný úvazek přijme víceoborové nestátní zdravotnické zařízení v Praze 4.
Nabízíme moderně vybavené, kultivované pracoviště
a motivující finanční ohodnocení, 6 týdnů dovolené, flexibilitu pracovní doby a další benefity. Kontakt: 724 872 777,
saidlovaivana@seznam.cz
Gastroenterologické pracoviště v Praze 4 přijme lékaře
gastroenterologa. Nabízíme moderně vybavené, kultivované pracoviště a motivující finanční ohodnocení,
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, flexibilitu pracovní doby a další benefity. Kontakt: 728 509 126,
hepatologie@seznam.cz
Přijmu neurologa na částečný úvazek. Vhodné především pro držitele funkční odbornosti EMG. Ambulance je
umístěna v Rychnově nad Kněžnou a v Týništi nad Orlicí.
Kontakt: simko.julius@gmail.com
Do ordinace VPL v Brně hledám lékaře nejlépe s atestací
VPL nebo v přípravě (interní kmen) na výpomoc 1–2 dny
v týdnu pravidelně (rezident, MD). Angličtina výhodou.
Kontakt: ordinacepraktik@gmail.com
Přijmeme praktického lékaře na plný úvazek do zavedené ordinace VPL společnosti Berdmedical, s. r. o., ve
Valašském Meziříčí. Nabízíme práci v dobře fungující
a zavedené ambulanci, motivující finanční hodnocení,
týdenní fond pracovní doby na úvazek 1,0 je 37,5 hodiny týdně a další benefity. Pro více informací volejte tel.
724 136 105, artur.luksa@pol.agel.cz
Přijmeme dermatologa do dobře zavedené ordinace
v Praze 2-Vinohrady. Možnost nadstandardních výkonů – korektivní dermatologie. Součástí ordinace je malý
operační sál. Plat výborný, úvazek 0,4 (vše k domluvě).
Kontakt: dermaordinace@email.cz
Pro společnost Dopravní zdravotnictví, a. s., Polikliniku
AGEL Plzeň přijmeme atestovaného lékaře psychiatra.
Nástup možný od 1.1.2016, případně dohodou. Úvazek 1,0
(ev. menší). Nabízíme práci v dobře fungující a zavedené
ambulanci (po lékaři odcházejícím do důchodu), motivující finanční hodnocení, týdenní fond pracovní doby na úvazek 1,0 je 37,5, hodiny týdně. Pro více informací volejte tel.
601 353 382, nebo pište na e-mail: jiri.fojtik@pol.agel.cz
Lékaři zařazenému do oboru VPL nabízíme místo školence s pracovní smlouvou v úv. 1,0 pro poslední část
vzdělávacího programu. Kontakt: ludvikova@medicina-centrum.cz
Přijmeme lékaře VPL (i před atestací). Nástup možný
ihned. Úvazek 1,0 (i menší). Ordinace v Praze 2. Moderní ordinace, nadstand. plat, klientela nižších věkových
skupin. Akreditované pracoviště. Služební byt. Kontakt:
ludvikova@medicina-centrum.cz
Do zavedené, dobře vybavené ordinace ORL v Říčanech
hledám kolegu na 1–4 dny v týdnu. Kontakt: orl-ricany@
seznam.cz, 602 332 599
Společnost RokMED, s. r. o., naléhavě hledá na HPP atestovaného lékaře/ku v oboru všeobecné praktické lékařství
na pozici praktický lékař pro dospělé pro zavedenou
a fungující praxi přes 25 let. K dispozici kompletně zařízená ordinace, služební vozidlo a telefon. Obvod přes
1800 pacientů v Rokytnici v Orlických horách, okr. Rychnov n. Kněžnou (Královéhradecký kraj). Slušné finanční
ohodnocení. Nástup od 1.1.2016. Kontakt: 732 484 533,
rokmed@rokmed.cz
Přijmu lékaře do zavedené ordinace PLDD v Praze 5,
částečný úvazek, výhodné podmínky, pozdější převzetí
dohodou. Kontakt: 605 182 280
Přivítám kolegu – lékaře atestace všeobecné lékařství
či interna, angličtina podmínkou. Důchodci vítáni i na
částečný úvazek. Ordinace ve Vodičkově ulici, Praha
zaměřená na turisty z celého světa. Kontakt: Dr. Kusý,
739 158 444, volejte kdykoli
Přijmu dermatoložku/dermatologa do zavedené privátní kožní ordinace v Praze 5 (Anděl) na 1–2 dny v týdnu. Příjemné prostředí, moderní přístrojové vybavení.
MUDr. H. Jančová, 606 481 505, hjancova@seznam.cz
Zdravotnické zařízení (VPL) v Praze 7 přijme atestovaného praktického lékaře na 0,8–1,0 úvazku. Nabízíme velmi
zajímavé finanční ohodnocení. Nástup možný ihned. Pro
více informací volejte tel. 777 025 128 nebo pište na e-mail:
ordinace.p7@allomedis.cz
Velké foniatrické zdravotnické zařízení v Brně přijme
na trvalý pracovní poměr 1–2 mladé lékaře s atestací
ORL. Kontakt: AUDIO-Fon centr., s. r. o., Obilní trh 4,
602 00 Brno
Do zavedené kožní ambulance se zákrokovým sálkem na
poliklinice v Chomutově hledám dermatologa na zkrácený, později plný úvazek. Kontakt: dermatologie_cv@
seznam.cz
Hledám lékaře/lékařku do chirurgické ordinace se širokou možností ambulantní operativy – kosmetika, ruka,
proktologie, podiatrie a možností klinického dne na op.
sále v nemocnici. Plný/částečný úvazek. Plzeň. Kontakt:
info@medizen.cz, MUDr. Zenkl
Soukromá oční klinika hledá pro své pracoviště v Olomouci očního ambulantního lékaře. Nabízíme úvazek do 0,8.
Kontakt: info@tanaocniklinika.cz
Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., přijme lékaře/lékařku
na dětské oddělení. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Požadujeme: odbornou způsobilost k výkonu povolání

a minimálně absolvovaný kmen v oboru. Specializovaná
způsobilost v oboru vítána, není však podmínkou. Oddělení má akreditaci pro přípravu lékařů k atestaci. Nabízíme
perspektivní práci v moderním prostředí stabilní společnosti, podporu odborného rozvoje, mzdové ohodnocení
odpovídající dosažené kvalifikaci, zaměstnanecké benefity (roční odměny, výkonnostní příspěvek, ubytování, příspěvek na penzijní a životní pojištění). Kontakt:
Svobodová S., personální odd., svobodova@nemtru.cz
Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., přijme do týmu dětského odd. lékaře/lékařku na pozici zástupce primáře.
Nástup možný ihned nebo dle dohody. Požadujeme specializovanou způsobilost v oboru, licenci ČLK na výkon
vedoucí funkce v oboru, minimálně 6 let praxe lékaře/ky
na dětském odd. (ve vedoucí pozici výhodou), organizační
a manažerskou dovednost, zodpovědnost, schopnost určovat priority, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost.
Nabízíme podporu odborného i osobního rozvoje, práci
v moderním prostředí stabilní společnosti, zajímavé finanční ohodnocení odpovídající dosažené kvalifikaci,
zaměstnanecké benefity (roční odměny, výkonnostní
příspěvek, ubytování, příspěvek na penzijní a životní pojištění). Kontakt: Svobodová S., personální odd.,
svobodova@nemtru.cz
Společnost Lékař Teplice, s. r. o., přijme lékaře do akreditované ordinace VPL v Teplicích. Nabízíme práci v mladém kolektivu, moderní vybavení. Plat dle schopností
a prémie dle ekonom. výsledků. Moderně zařízený byt
3+1 k dispozici. Vhodné i pro internistu nebo absolventa
se zájmem složit atestaci v oboru VPL. Možný i zkrácený
úvazek. Kontakt: 606 612 606, dr. Bartoš, jaroslav.bartos@lekarteplice.cz

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Lékař s dokončeným interním kmenem v předatestační
přípravě v rámci VPL hledá pracovní místo v akreditované
ordinaci PL v Praze na 1,0 úvazek od prosince 2015. Děkuji.
Kontakt: kosycja@seznam.cz, 774 347 846
Oční lékařka se spec. způsobilostí hledá práci na částečný
úvazek. Praha a okolí. Kontakt: l.tur@seznam.cz
Lékařka v předatestační přípravě k atestaci z VLP, se
sedmiletou praxí v oboru, hledá práci na jakýkoli úvazek,
i zástup, v Praze. Kontakt: 607 005 020

ORDINACE, PRAXE

Odkoupím ordinaci praktického lékaře pro dospělé
v Liberci, příp. v blízkém okolí. Jsem VPL s atestací a praxí
v oboru. Nabízím kvalitní péči o předané pacienty. Kontakt: 725 643 982
Prodám ze zdravotních důvodů obvod praktického lékaře pro dospělé, s. r. o., v Praze- východ. Rychlé jednání
– levně. Kontakt: 607 963 123
Prodám, případně postupně předám dobře zavedenou gynekologickou ambulanci v Brně. Kontakt:
548 533 110 (po 18. hod)
V polovině roku 2016 nabízím k předání zavedenou
ordinaci PLDD. V centru Děčína, zapracovaná sestra.
Kontakt: 412 517 442
Prodám oční ambulanci v Ostravě, historie 50 let, moderní vybavení, unit vario. Kontakt: 737 848 637
Prodám zavedenou praxi alergologie v Táboře s převahou
pacientů do 20 let. Kontakt: 721 952 975
Nabízím zaměstnání atestovanému oftalmologovi a pozdější odkup zavedené oční ordinace, s. r. o., na částečný,
ev. plný úvazek – dále dle domluvy. Ordinace funguje od
r. 1993. Kontakt oční ordinace Havl. Brod: 777 598 176
Odkoupím ordinaci PL pro dospělé (alespoň 1700 pac.)
v Turnově nebo Jablonci n. N., příp. v blízkém okolí. Jsem
všeobecný praktický lékař. Kontakt: 725 643 982
Prodám zavedenou praxi PLDD v Chomutově. Termín
předání praxe: únor 2016. Cena dohodou. Kontakt:
praxe.pldd@seznam.cz
BabyBlue, s. r. o., hledá pro pracoviště v Děčíně pediatra
do ordinace PLDD. Rozsah činnosti a podmínky budou
upřesněny při ústním jednání. Kontakt: 608 031 022
Přenechám zavedenou dětskou endokrinologickou ordinaci v Liberci, termín v r. 2016 podle dohody. Kontakt:
485 101 110 nebo 603 559 724
Poptávám neurologickou ambulanci na Strakonicku,
specializovanou odbornou způsobilost a praxi v oboru
mám. Kontakt: 731 160 160
Přenechám zavedenou praxi praktického lékaře pro
dospělé v Choustníku, okr. Tábor. Kontakt: 723 744 426
Vracím se po 10 letech z Británie a rád bych převzal anebo
odkoupil revmatologickou ambulanci v Praze nebo
blízkém okolí, možno i výhledově. Kontaktovat mě můžete
ve večerních hodinách na 605 169 657 nebo kdykoli na
e-mailu: dr.tomas.zitko@gmail.com
Přenechám ordinaci prakt. lékaře pro děti a dorost
v centru Prahy. Kontakt: 602 203 595
Nabídka praxe praktického lékaře v Německu, 27 km
od Chebu. Kompletně vybavená praxe s dokumentací
vedenou elektronicky. Nabízíme zaučení, postupné předání praxe, pomoc s veškerou administrativou související
s předáním praxe. Cena dohodou, návratnost investice
v blízkých letech. Akreditace pro vzdělávání ve VPL. Kontakt: Dr. Reiner Karban, Hauptstraße 14, 95676 Wiesau,
angelakarban@hotmail.com, +49 9634 3311
Nabízím zaměstnání atestovanému oftalmologovi na
částečný nebo plný úvazek v oční ordinaci v Karviné.
Odkup oční ordinace, s. r. o., možný. Kontakt: 732 237 920
Ordinace praktického dětského lékaře v Praze 3-Jarov
hledá pediatra. Jsme s. r. o., ve vlastních prostorách,

rozsáhlá bezproblémová klientela. Část. úvazek, podíl
v s. r. o., nebo přímý prodej – dle dohody. Kontakt: 737 600 021,
ev. rakusanp@seznam.cz
Praktický pediatr v Havířově-Prostřední Suché hledá
lékaře pro zástup, s možností převzetí praxe. Informace:
724 237 866, tomeckova.sylva@centrum.cz
Lékařka s atestací z všeobecného prakt. lékařství a interního lékařství hledá ordinaci prakt. lékaře k převzetí
praxe v Brně a okolí. Nabízím i dočasný zástup s možným
pozdějším převzetím. Kontakt: 737 264 227
Koupím/převezmu psychiatrickou ambulanci v Praze.
Kontakt: 777 332 494
Mediclinic, a. s., nabízí odkup vaší ambulance. Kontakt:
Lucie Soghomonjan, 549 121 548, info@mediclinic.cz
Pozor na daně a odvody při prodejích praxí! Víte, že nyní
můžete odvést až 36,5 % prodejní ceny? Odborné poradenství při prodejích, semináře. Kontakt: AD MEDICA,
775 679 982, www.admedica.cz
Prodám zavedenou praxi PL v okrese Most. Nástup možný
ihned. Další informace na tel. 605 425 972
Koupíme zavedenou RDG praxi v Praze a okolí (nejlépe
i s UZ), zájem trvá i dlouhodobě pro event. prodej v budoucnosti. Kontakt: rdgpraha@seznam.cz
Odkoupím (nebo postupně převezmu a odkoupím) praxi
VPL, nejlépe Praha 4 a okolí. Mám atestaci z interny a VPL
a 15letou praxi. Kontakt: 607 656 774 či spravnavolba@
post.cz
Přenechám zdarma (pouze za zbytkové vybavení) dobře
zavedenou menší ordinaci PLDD na dojezd z Čáslavi nebo
Pardubic. Zapracovaná sestra a přístrojově vybavená ordinace. Kontakt: 736 464 918, gladii@seznam.cz
Prodám praxi praktického lékaře v centru Příbrami.
Ordinace je kompletně vybavena. Kontakt: MUDr. Daniela Fuksová, Vysoká u Příbramě 111, tel. 737 447 943,
318 618 195, daniela.fuksova@email.cz
Prodám 20 let zavedenou lékařskou praxi dermatologa
(14 tis. klientů) v Brně-střed. Kontakt: dermatobed@
seznam.cz
Nabízím k převzetí (i na částečný úvazek) zavedenou
neurologickou praxi v Jeseníku. Kontakt: 602 731 416
V Praze prodám neurologickou ordinaci s nasmlouvanými kódy pro EMG a popisy EEG. Kontakt: EMG@post.cz
Spolehlivá lékařka s atestací z VPL koupí praxi či přijme
místo asistenta v regionu České Budějovice. Kontakt:
sikovnadoktorka@seznam.cz
Prodám/přenechám zavedenou ordinaci praktického lékaře pro dospělé s rozsáhlou kartotékou pacientů v okresním městě na Vysočině. Kontakt: fsara@seznam.cz,
602 334 525
VPL s 20letou praxí odkoupí nebo postupně převezme
lékařskou praxi PL pro dospělé v Olomouci, Prostějově
nebo okolí. Kontakt: 605 262 721
Koupím nebo postupně převezmu gynekologickou praxi v Praze nebo v blízkém okolí. Kontakt: 605 705 191,
gyne.ambulance@centrum.cz
Přenechám menší praxi PLDD v okrese Brno-venkov.
V případě zájmu volejte 777 285 837
Nabízíme odkoupení Vaší soukromé ambulance, v níž budete mít možnost v případě Vašeho zájmu nadále působit
za nadstandardního finančního ohodnocení. Jedná se nejlépe o ambulance kardiologického či interního zaměření
v lokalitě Praha 7, 8, 9, 18, Praha-východ a okolí. Pro bližší
informace je možno nás kontaktovat na tel. 605 211 772
nebo e-mailem: Blanka.Schmidtmayerova@seznam.cz
Poskytnu vybavený operační sál a ambulanci pro kosmetického dermatologa (transplantace vlasů, botox,
výplně, peeling atd.) 2x týdně. Kontakt: www.plasticka-chirurgie-vrbicky.cz

ZÁSTUP

Hledám lékaře/lékařku na dlouhodobý zástup do ordinace praktického lékaře pro dospělé v blízkosti Brna.
Možnost následného převzetí ambulance. Kontakt:
544 229 517 (volat po 17. hod.)
Hledám lékaře neurologa pro občasný zástup v zavedené
neurologické ambulanci ve Znojmě. Kontakt: sedlackova.
neuro@seznam.cz
Hledám zástup na 1 den v týdnu do interní soukromé
ordinace do 15 km na východ od Brna. Vhodné pro lékaře/
ku v důchodu, případně pro lékařku na MD. Finanční
a pracovní podmínky dle dohody. Kontakt: 734 326 679
Hledám dlouhodobý zástup na částečný úvazek do ordinace PL v Krkonoších (Vysoké nad Jizerou). Kontakt:
775 155 166
Hledám zástup do ordinace alergologie a klinické
imunologie na 1–2 dny v Čáslavi. Kontakt: 327 316 166,
vondrakova.ivona@seznam.cz
Hledám zástup do zavedené psychiatrické ambulance
v blízkosti Brna na 1–2 dny v týdnu dle domluvy. Kontakt:
604 528 548
Atestovaný praktický lékař nabízí zástup na 1–3 dny do
ordinace PL v Libereckém kraji. Nástup možný od ledna
2016. Kontakt: 606 341 359, demos@post.cz
Neurologie Trutnov, s. r. o., hledá neurologa na 1–3 dny
v týdnu pro Trutnov a Dvůr Král. n. L., možnost pravidelného úvazku nebo jen zástupu. (neurolog. ambulance, epileptologie, EEG). Kontakt: petrmartinov@seznam.cz

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám zavedenou dermatovenerologickou praxi. Kontakt: 775 904 645. Zn.: Kožní ambulance s. r. o., Jihlava

TEMPUS MEDICORUM

/ PROSINEC 2015

SERVIS
Koupím RQL vyšetřovací gynekologické křeslo, nejlépe jednomotorové, bobek a vyšetřovací lehátko s polohovatelnou
opěrkou hlavy i v horším stavu, děkuji. Kontakt: 604 173 042,
cme@centrum.cz
Spektrální OCT Optopol Copernicus včetně modulu
k vyšetření předního segmentu. Rok výroby 2010. Cena
650 000 Kč. Více zde: http://www.biomedicinsky-inzenyr.cz/products/nabidka-vybaveni-spektralni-oct-optopol-copernicus/
Prodám přístroj KONTUR MD Carismed (multipolární
radiofrekvence). Vhodné pro dermatology. Cena 120 000 Kč.
Kontakt: 603 868 846, 261 006 213, Praha
Prodám levně zánovní lékařské lehátko kovové š x d x v:
70 x 200 x 50 cm, polohovací podhlavník, bílá koženka 5 cm.
Kontakt: 776 228 622
Prodám dobře zavedenou ordinaci praktického lékaře
pro dospělé v Kladně. Jedná se o s. r. o. Autem od Prahy
30 minut. V místě je poliklinika a lékárna. Kontakt:
776 868 056
Prodám zavedenou praxi ordinace praktického lékaře pro
děti a dorost v Olomouci. Kontakt: 732 778 451
Kardiologickou ambulanci, dobře zavedenou a vybavenou
v Ústí n. L. prodám. Velký počet pojištěnců, hezké pracovní
prostředí. Kontakt: jarabinka11@gmail.com
Prodám 12svodové EKG BTL 06 R, původní cena 68 000 Kč,
téměř nepoužívaný přístroj, nyní za cenu 30 000 Kč. Kontakt: 772 589 115
Mladý lékař s atestací v oboru VPL koupí nebo postupně
převezme ordinaci v Praze a okolí. Kontakt: prodej.ordinace@post.cz
Prodám interní a diabetologickou ordinaci, s. r. o., v Nejdku. Karlovarský kraj. Kontakt: 607 876 523
Přenechám praxi ORL a foniatrie v Prostějově. Kontakt:
582 340 938
Převezmu postupně nebo koupím psychiatrickou ambulanci v Praze a Středočeském kraji. Mám funkční
specializaci v psychoterapii s 15letou praxí. Kontakt:
777 332 494
Odkoupím ORL ordinaci v Praze a Středočeském kraji,
ev. ponechám pracovat jako zaměstnance. Kontakt:
603 543 084

KŘÍŽOVKA O CENY

PRONÁJEM

Volné plochy k pronájmu vhodné pro lékařské praxe neoperačních odborností. Adresa: Sokolská tř. 1925/49, Ostrava 1,
vstřícné jednání, solidní ceny nájmu. Kontakt: 606 220 746,
lis@seznam.cz
Pronajmu nebytový prostor, 70 m 2 s lodžií, v 6. patře
v ul. Hostinského, v Praze 5-Stodůlkách. V domě jsou
ordinace lékařů, hematologická a zubní laboratoř. Parkoviště je před domem. Pozdější odkup možný. Kontakt:
603 540 926
Pronajmu zavedenou ordinaci v Praze 1 pro dermatologa/
korektivního dermatologa na 1–2 dny v týdnu. Kontakt:
604 995 578
Pronajmeme nově vybudovanou, klimatizovanou ordinaci
v přízemí domu na náměstí v Rousínově. Výměra 76 m2
včetně příslušenství. Kontakt: 602 539 767
Pronajmu plicní ambulanci s rtg pracovištěm ve Středočeském kraji. Kontakt: 721 127 083
Volné prostory k pronájmu, 1–2 místnosti vhodné pro ordinaci, nabízí zavedená poliklinika v Praze 9, poskytující
komplexní služby léčebné a preventivní péče včetně lékárenských služeb. MHD a parkoviště u polikliniky, bezbariérový přístup. Kontakt: 773 492 543
Pronajmu lékařskou ordinaci (po stomatologovi), možno
i na jinou odbornost, na Poliklinice v Horním Maršově.
V budově lékárna, PLDD, PL pro dospělé, rehabilitace
(5 km Janské Lázně, 10 km Pec p. Sněžkou). Kontakt:
603 259 995, hancilova.eva@seznam.cz
V zavedené poliklinice Praha 9-Hloubětín pronajmeme
prostor pro zřízení ordinace, lékárny, rtg pracoviště apod.
Kontakt: 604 945 966

SEZNÁMENÍ

Lékař, 50, rozv., děti ve vl. péči nemám, hledá ke společné
cestě životem partnerku se zájmem o rodinný život a přiměřenou míru cestovatelských, sportovních, kulturních
etc. aktivit. Jen okr. Ho, UH, Zl – jsem vázán vlastní praxí.
Kontakt: belphegor.phantom@seznam.cz
Lékařka, 62 let, zatím aktivní, hledá kamaráda se zájmem
o turistiku, kulturu, zahradu. Společný humor a cestu k sobě
třeba najdeme. Kontakt: marie88@centrum.cz

SLUŽBY

Příprava na kontroly SÚKL, audity, řízená dokumentace,
kategorizace prací, bezpečnost práce a PO pro lékaře (dokumentace určená zákonem). Celá ČR. Kontakt: AD MEDICA,
730 803 412, www.admedica.cz
Účetnictví, personalistika a mzdy pro zdravotníky, daňové
poradenství, zpracování a odesílání dávek. Nabídka ekonomického a technického řízení firmy. Celá ČR. Kontakt: AD
MEDICA, 602 735 314, www.admedica.cz
Realizace prodejů a oceňování praxí (fyzické i právnické
osoby), transformace na s. r. o. Odborné poradenství při
prodejích praxí a převodech úvazků. Ušetříme Vám peníze!
Celá ČR. Kontakt: AD MEDICA, 775 679 982, www.admedica.cz
Vyřídíme oprávnění k poskyt. ZS, povedeme Vaše účetnictví
a mzdy. Kontakt: registracenzz.cz, 608 915 794, ucetnictvinzz@seznam.cz

TEMPUS MEDICORUM

Povolání lékaře je za všech okolností podrobeno záštiplnému zkoumání. Když lékař provozuje praxi mezi
bohatými, připadá si sám jako lokaj, ... (dokončení citátu najdete v tajence; jeho autorem je Louis Ferdinand Destouches, zvaný Céline).
VODOROVNĚ: A. Hry s čísly; šroub do dřeva; přednost. – B. Francouzský šansoniér; 3. díl tajenky; bořit. – C.
Evropan; saň; pásovec třípásý; druh lemura. – D. Hluboký mužský hlas; druh topolu; kus látky k ovinutí chodidla
do boty; šachová porážka. – E. Staniolové proužky na vánoční stromky; loketní kost; tak, aby to bylo zcela suché.
– F. Národohospodář; pokles; nejnižší počet hlasů jako podmínka pro získání mandátu. – G. Podpůrná konstrukce
k vinné révě; někdejší laciná cigareta; obyvatel hor; domácky Adolf. – H. Kyz železný; Jahve; trčící zbytek dřeviny.
– I. Klamavý; 5. díl tajenky; vůně. – J. Smalt; zaháleti; patřící Haně. – K. Počítačová síť; součásti dřívější výzbroje;
bílý sport; jméno spisovatele Pavla. – L. Malé množství na ukázku; lihovina z rýže; jižní ovoce. – M. Darebák; kulečníkový úder; černý světadíl. – N. Řecké písmeno; vtipy; pěstovat; tekutina vylučovaná kůží. – O. Cucati; jméno
skladatele Janáčka; slovensky „okr“; hořký nápoj. – P. Dřívější drobná mince; 4. díl tajenky; žába. – Q. Jméno
herce Aldy; nasycený uhlovodík; podoba.
SVISLE: 1. Písmo svaté; otočný nosník; zanést dovnitř. – 2. Roky; 1. díl tajenky; hmotnost obalu. – 3. Ohon;
epidemická nemoc; cizí ženské jméno; cvik na hrazdě; korálový ostrov. – 4. Lotyšský šachista; textilní surovina;
vynálezce hromosvodu; žito (oblastně); dívčí jméno. – 5. Člen vyššího soudního dvora; zadní část hlavy; jaderná
elektrárna v Čechách. – 6. Vyryté kusy pažitu; sekáč; domácky Arne. – 7. Na opačné straně; vaječný pokrm; tělocvičné pozice. – 8. Korýš; zlý skřítek; ocasy; části úst; oděv. – 9. Zámořská velmoc; tamta; vrhnout; list papíru;
smyčky. – 10. Arterie; dodatek; zámotek housenky. – 11. Jednotka telegrafní rychlosti; končina; ptáci (zoologicky).
– 12. Mající plochu jednoho strychu; citoslovce pohrdání; místní odumření tkáně způsobené zástavou či poklesem
přívodu okysličené krve. – 13. Primitivní zbraň; vysoká karta; kaprovitá ryba; anglicky „umění“; kujný nerost. –
14. Jméno skladatele Chačaturjana; bojový pokřik; štvanice; osobní zájmeno; páčidlo. – 15. Údaje; 2. díl tajenky;
vařené vepřové maso. – 16. Jsoucí pryč; ženské jméno; čert.
Pomůcka: apar, kvorum, odr.

Křížovka o ceny

V tajence křížovky v Tempus medicorum 11/2015 se skrýval citát Ivana Landora: Kloubní náhrada je bezpochyby
metoda, která je svým významem zcela
srovnatelná s velkými vynálezy tohoto
století.
Povídky Petra Rittera Přátelé, to si
poslechněte získává deset vylosovaných
luštitelů: Helena Havránková, Uhlířské
Janovice; David Kadaňka, Kralupy nad
Vltavou; Adriena Kokotková, Pardubice;
Dagmar Krajcarová, Kroměříž; Karel
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Landa, Ústí nad Labem; Pavel Marten,
Ostrava-Zábřeh; Jiří Plaček, Kutná Hora;
Bohumil Reml, Olomouc; Daniela Růžičková, Plzeň; Emilie Sagherová, Brno.
Na správné řešení tajenky z čísla
12/2015 čekáme na adrese recepce@
clkcr.cz do 4. ledna 2016.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování o ceny mohou být zařazeni pouze lékaři registrovaní
v České lékařské komoře.
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20. REPREZENTAČNÍ PLES

LÉKAŘŮ ČESKÝCH

Velký sál

23. LEDNA 2016
20.00 HODIN
PALÁC ŽOFÍN

HELENA VONDRÁČKOVÁ
Boom! Band Jiřího Dvořáka se sólisty
Předtančení TŠ Astra Praha
Latinsko-americké tance Kláry
a Jana Voborských

Malý sál

The Party Band
ABBA Stars revival
Diskotéka Miloše Skalky

Rytířský sál

Cimbálová muzika Jožky Šmukaře

Moderátorka Daniela Písařovicová
Předprodej vstupenek od 1. 12. 2015:
Palác Žofín, po–pá: 12.00–16.30 hod, tel.: 222 924 112, www.zofin.cz
Změna programu vyhrazena

