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Dům lékařů
Delegáti listoVlastní vzdělávací centrum v sídle
padového sjezdu ČLK nám v první řadě umožní pořádat
ČLK výraznou větší počet vzdělávacích kurzů a konfevětšinou hlasů rencí. Pokud budeme vzdělávací akce popodpořili záměr řádat v sídle komory, tedy v rámci Prahy
představenstva na jednom místě, lépe tím zviditelníme
investovat do ná- činnost komory a přispějeme k lepší
kupu prostor pro identifikaci lékařů se svojí profesní sanové sídlo České mosprávou. Pořádáním vzdělávacích akcí
lékařské komory i jednání, například porad předsedů OS
v Praze. Nemovi- ČLK, ve vlastních prostorách komora
tost, kterou by chtěla komora získat do samozřejmě také ušetří peníze za zmisvého vlastnictví, musí být samozřejmě ňované pronájmy.
dostatečně velká, abychom zároveň mohli
„Dům lékařů“, který chceme vybudoprodat stávající centrální kanceláře umís- vat, by samozřejmě mohl sloužit v případě
těné v Lékařské ulici i nedaleký služební zájmu též některým okresním sdružením
byt.
ČLK. Část prostor by pak mohly mít od
Pokud má mít stěhování smysl, pak komory pronajaty i další lékařské organipotřebujeme dům s užitzace, které by tak za důnou plochou nejméně
stojných podmínek zísPouze
ekonomicky
1500 m2, ve kterém bykaly střechu nad hlavou.
silná a nezávislá
chom vedle nezbytných
Společný dům by tím
kanceláří a ubytovacích
mohl přispět k sjednokomora může
prostor pro lékaře mohli
cování lékařského stavu.
efektivně hájit
vybudovat posluchárnu
Tak jako každý, kdo
i několik seminárních profesní zájmy lékařů. chce kráčet kupředu,
místností, tedy vlasti lékařská komora poní školicí centrum, které je nezbytnou třebuje mít svoji vizi. Pokud by bývalý
podmínkou dalšího rozvoje celoživotního prezident doktor Rath neměl vizi, pro
vzdělávání pořádaného komorou. Nemo- kterou dokázal získat podporu, platila
vitost, kterou hledáme, by se měla na- by ČLK ještě dnes horentní nájem za vilu
cházet v takzvaném širším centru Prahy, v Olomouci, nevlastnila by nic a v Praze
v místě s dobrou dostupností městskou by si pronajímala pár kanceláří v zadním
hromadnou dopravou, nejlépe v blízkosti traktu pavlačového domu v Hybernské
stanice metra, a samozřejmě s možností ulici. Vize prezidenta Ratha se naplnila,
parkování.
komora si vybudovala a postupně zaplaPouze ekonomicky silná a nezávislá tila vlastní reprezentační sídlo v hlavním
komora může efektivně hájit profesní městě.
zájmy lékařů. Komora má v současnosV současnosti již ale toto sídlo komoře
ti již splacené veškeré minulé závazky nestačí. Je třeba postoupit o další krok
a bylo by zásadní chybou vytvořené úspo- kupředu. Vzdělávání lékařů je naší prioriry takříkajíc projíst nebo zaplatit státu na tou a pro jeho rozvoj potřebujeme vlastní
daních. Vždyť jen v roce 2015 jsme státní školicí centrum. Nákup nemovitosti je
pokladnu podpořili částkou bezmála čtyři přitom zároveň nejlepším způsobem, jak
miliony korun.
prakticky bez rizika investovat a zhodnoPeníze, které jsme díky šetrnému hos- tit nashromážděné finanční prostředky.
podaření našetřili, potřebujeme naopak Vybudování „Domu lékařů“ pak bude
rozumně investovat, a tím zabezpečit dalším naším příspěvkem ke sjednocosílu a nezávislost komory i do budoucna. vání lékařského stavu. Lékaři se budou
Bankovní úroky z termínovaných vkladů moci lépe identifikovat se svojí komorou.
nám v současnosti prakticky žádné výnosy Se silnou, nezávislou, hrdou a stabilní
nepřinášejí. Tudy cesta nepovede. A vů- profesní samosprávou, která dokáže nebec nejhorší „investicí“ je pak nekonečné ústupně hájit jejich oprávněné profesní
placení za pronájem poslucháren pro naše zájmy.
vzdělávací akce.
Milan Kubek
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XXXI. SJEZD ČLK

Problémy a názory lékařů
politiky nezajímají
Žádný z pozvaných politiků na sobotní diskusi na XXXI. sjezdu České lékařské komory,
na němž se sešli delegáti zastupující přes 52 000 členů stavovské organizace, nedorazil.
Premiér Bohuslav Sobotka ani vicepremiéři Ing. Andrej Babiš a MVDr. Pavel Bělobrádek,
Ph.D., MPA, si čas na lékaře nenašli. Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA,
se po pátečním oznámení premiéra, že v čele resortu 30. listopadu skončí, ze zdravotních
důvodů omluvil. Partnery v diskusi tak lékařům byli jen náměstci ministra MUDr. Tom
Philipp, Ph.D. , MBA, a JUDr. Radek Policar, dále generální ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek
a prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ing. Ladislav Friedrich, CSc. Jak v diskusi zaznělo,
i když delegáti jejich účast ocenili, pravomoci k rozhodnutí o tom, co lékaře trápí, neměli.
V pětibodovém plánu ČLK, který schválil
v září mimořádný sjezd, je na prvním místě
navýšení prostředků pro zdravotnictví a jejich spravedlivé rozdělování. Náměstek Philipp delegáty informoval, že vyhláška rozdělí
v roce 2017 na zdravotní péči meziročně o 13
miliard korun více. Celkové příjmy veřejného zdravotního pojištění by měly činit 274,2
miliardy korun. Poskytovatelé akutní lůžkové
péče získají o 6,3 procenta více, náklady na
biologickou léčbu by měly stoupnout o 1,5
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miliardy, praktičtí lékaři by měli dostat víc
o 2,4 procenta a ambulantním specialistům
vzrostou úhrady o 2,3 procenta.

V diskusi zpochybnili lékaři
nynější podobu dohodovacího
řízení i jeho jednací řád

ČLK podle prezidenta Kubka nesouhlasí
s tím, aby zdravotní pojišťovny volně kontraktovaly zdravotní péči s poskytovateli ve
smyslu: dejte co nejlevnější nabídku a my si

to od vás koupíme. „To vnímáme jako cestu
k likvidaci soukromých lékařů a cestu k vytváření velkých zdravotnických řetězců,“ řekl.
U jednacího řádu zpochybnil, že dává pojišťovnám právo veta, takže stačí, když jedna
pojišťovna odmítne, a není schváleno nic.
Komoře nevyhovuje ani časový rámec dohodovacího řízení. To končí v červnu a úhradová
vyhláška vychází až na konci října.
„Ministerstvu by mohly stačit na přípravu
vyhlášky dva měsíce, takže by se mohlo vyjed-
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návat do konce prázdnin. Rádi bychom, zda
by ministerstvo podpořilo požadavek ČLK,
aby stávající dohodovací řízení bylo nahrazeno jednáním poskytovatelů, zdravotních
pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví přímo
o textu úhradové vyhlášky,“ prohlásil.

Podle Philippa ale zkrátit čas pro
dohodovací řízení možné není,
navazují na to legislativní časy

„Ministerstvo zdravotnictví by mohlo mít
špehy a podle toho, jak se dohodovací řízení
vyvíjí, už rovnou úhradovou vyhlášku předpřipravovat,“ navrhl Kubek. Ministerstvo by
pak jen sepsalo varianty, které by si v průběhu
vyjednávání připravilo. „My to můžeme mít
napsané třeba přes noc, ale vzhledem k tomu,
že to je nějaký legislativní proces, nemůžeme
do zákona zakotvit, že proces nedodržíme,“
připomněl Philipp.

Zdravotní pojišťovny slíbily lékařům
přidat, bude-li příští rok nadvýběr

K úhradové vyhlášce pro příští rok Kubek,
sám ambulantní specialista, uvedl, že nejvíc
dopadla na ambulantní specialisty. Ředitel
VZP potvrdil, že vyhláška přistupuje výrazně
prorůstově k segmentu lůžkové péče a zařízením sociálních služeb. Pojišťovny musejí
sestavit vyrovnané zdravotně pojistné plány,
nemají tedy mnoho volnosti řešit odlišně úhrady. VZP se podle Kabátka ale snaží na základě
jednání s vedením ČLK a SAS pozici specialistů
zlepšit, pro rok 2017 je prostor minimální, VZP
bude hospodařit s kladnou nulou.
„Přesto přicházíme s několika vstřícnými návrhy, v oblasti léků a zdravotnických
prostředků nebudou regulace v příštím roce
uplatňovány. Chceme také dodržet praxi, kdy
respektujeme celoživotní vzdělávání lékařů,
a chceme je pozitivně motivovat – garantovali bychom navýšení úhrad gynekologům,
praktickým lékařům a ambulantním specialistům zvýšenou hodnotou bodu o jeden haléř.
V platnosti zůstává dohoda o malých praxích
se dvěma termíny vyúčtování.
Co chceme nabídnout nově, je pozitivní
motivace zejména vůči ambulantním specialistům v oblasti řízení nákladů – v roce 2017
bude VZP sledovat výběr pojistného, a bude-li
vyšší než predikce, chce se VZP zavázat k tomu,
že pro segment ambulantních specialistů, gynekologů a praktiků navýší bod o další haléř,“
uvedl Ing. Kabátek.
Prezident SZP Ing. Friedrich doplnil, že
situace jednotlivých zaměstnaneckých pojišťoven se v detailech bude lišit. Do konce
listopadu sestaví zdravotně pojistné plány, do
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konce roku by měly mít první hodnocení od
Ministerstev zdravotnictví a financí, aby mohly
v dobré víře, že návrh je akceptovatelný, začít
rozesílat cenové návrhy partnerům. Pojišťovny
musejí udržet vyrovnané hospodaření, už teď
lze podle Friedricha vyloučit, že by některá
členská pojišťovna plánovala významnější
zůstatek, naopak v tuto chvíli vyloučit nelze,
jestli bude plánovat některá pojišťovna mírný
propad. „Bude-li nadvýběr, pojišťovny budou
ve smluvní politice reagovat vstřícností k dodatečným zohledňováním a výjimkám z regulací
pro rok 2017 a závazkům na rok 2018,“ řekl.

Systém je postaven na
podcenění ceny lidské práce,
dotují ho zdravotníci

V debatě o financích Kubek připomněl,
že sedm procent českého HDP na zdravotní
péči nestačí, systém je postaven na podcenění
lidské práce, zdravotníci ho dotují. ČLK požaduje pravidelnou valorizaci platby za státního
pojištěnce, vyměřovacím základem by neměla být čtvrtina průměrné mzdy jako dosud,
ale postupně by se měl zvýšit až na polovinu
průměrné mzdy. Další peníze do systému by
mohlo přinést zavedení zdravotní daně na
tabák a alkohol a možnost připojištění.
Vláda už schválila navýšení odvodů státu
pro příští rok, schválila také růst tarifních
platů a mezd v nemocnicích o deset procent
v příštím roce. Do konce listopadu by měl
kabinet projednat návrh na pravidelnou valorizaci odvodů státu, aby příjmy zdravotníků
mohly stoupat i v dalších letech, uvedl náměstek Policar. Připomněl, že návrh už na vládě
jednou byl, debata byla přerušena, ministr

financí se pravidelné valorizaci brání, byť je
to koaliční závazek. Návrh musí projít vládou
a parlamentem, pravidelnou valorizací by se
vyřešil i požadavek zdravotních pojišťoven,
aby znaly předem výši příspěvku státu. Ministr Němeček podporoval zavedení zdravotní
daně na tabák a alkohol, navrhnout to je ale
podle Policara věcí Ministerstva financí.
„My jsme nazlobení, že naše práce je prodávána pod cenou. Je nutné do toho zavzít pacienta, my jsme jediným regulativem, dvacet
let se vykládá pacientům, že vše je hrazeno,
ať si chodí k doktorovi, kolikrát chtějí, ten je
vždy ošetří. Není žádný zájem omezit přístup
pacienta k péči. Rozpočet není nafukovací,
zdravotnictví není černá díra, jak nám někdo
předestírá, je důležité se zamyslet nad základní cenou práce nositelů výkonů, kteří to pořád
na sobě nesou,“ zazněla v diskusi připomínka,
kterou plénum ocenilo potleskem. Kubek podotkl, že lékaři vyjednávají o parametrických
úpravách, o procentech navýšení, ale zásadní
změny se podle něj dají vynutit pouze silou.
„Nám se nelíbí, že se tu léta postupuje stylem,
že se shromáždí nějaké peníze, naslibuje se
všechno všem, pak se peníze podělí a vyleze
cena. My bychom chtěli, aby se stanovila cena
a pak se řeklo, na to, aby bylo všechno všem, to
bude stát tolik a musíme sehnat peníze, nebo
tolik peněz nemáme a nemůže být všechno
všem,“ řekl Kubek, s jehož návrhem vyjádřilo
plénum souhlas potleskem.
Takové rozhodnutí podle Kubka ale není
v kompetenci ředitelů pojišťoven nebo náměstků ministra. „To je zásadní politické
rozhodnutí, ke kterému se snažíme přimět
politickou reprezentaci v rámci naší infor-
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mační kampaně ‚Zdravotnictví volá o pomoc‘, která ukazuje skutečný stav českého
zdravotnictví. Proto považujeme za základní
dokument seznam zdravotních výkonů, který
by se změnil v ceník, který bude obsahovat reálné ceny poskytovatelů zdravotních služeb,
odůvodněné reálné ceny lidské práce. Seznam
zdravotních výkonů by měl být závazný pro
všechny pojišťovny, které by měly za stejné
výkony platit všem stejně,“ shrnul.
V pětibodovém plánu ČLK je i požadavek
ČLK, aby pacienti měli právo svobodně si volit
poskytovatele zdravotních služeb – v extrémní
podobě by mohlo dojít až ke zrušení smlouvy
mezi pojišťovnami a poskytovateli, pojišťovny
by musely platit podle ceníku. Diskutující se
pozastavili nad tím, že pokud si zvolí pacient
zařízení bez smlouvy a je ochoten zaplatit za
práci lékaře, proč v současném systému ztrácí
právo na příspěvek pojišťovny na léky či zdravotnické pomůcky. Šetří systému tím, že zaplatí práci lékaře, proč by tedy měl být zároveň
trestán, že si musí zaplatit léky. Na dotaz, zda
bude umožněno legální připlácení na výkony
nehrazené, aniž by pacient ztrácel nárok na
úhradu ze zdravotního pojištění, například
když chce lepší endoprotézu, zaplatí jen rozdíl,
náměstek Policar odpověděl, že když to někdo
navrhne, projde to přes parlament, je schopen
to zprocesovat. „Pokud mám informace, přijde
podobný návrh jako poslanecký, uvidíme, jak
se s tím sněmovna popasuje,“ řekl.
Senátorka Alena Dernerová varovala, že
řešení krizové situace zdravotnictví nelze dál
odkládat. „Nebo chcete čekat, až ambulantní
specialisté a praktičtí lékaři se rozhodnou
vypovídat smlouvy a začnou vybírat cash od
pacientů? Možná by bylo lepší, aby smlouvu
s pojišťovnou měl jen pacient,“ řekla. Ohradila se zároveň proti zprávám o šedesátitisícovém průměrném příjmu lékaře. Tarif činí
zhruba polovinu, velkou část výdělku má lékař za služby. „Ty peníze mají lékaři za práci
spojenou s obrovskou zodpovědností. Mladí
lékaři už za ty peníze takovou otročinu dělat
nechtějí, odejdou do ciziny. My pak máme
magnetické rezonance, ale nejsou lékaři, kteří
by je obsluhovali,“ řekla.

Novela o vzdělávání přináší
pro lékaře víc rizik než
benefitů, musí se předělat

Na mladé lékaře, které z českých nemocnic vyhání především nepřátelský systém
postgraduálního vzdělávání, poukázal i jeden
bod z přijatého usnesení. Sjezd nesouhlasí
s podobou zákona, který po schválení předala
Poslanecká sněmovna Senátu. Podle delegátů
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nevede novela ke zjednodušení vzdělávacího
systému, zhorší postavení neatestovaných
lékařů a nezajistí kvalitní výchovu mladých
lékařů. Takzvané funkční kurzy jsou pro lékaře
katastrofou. Sjezd žádá, aby ministerstvo iniciovalo sestavení pracovní skupiny bez lobbistů
a zájmových skupin a organizací hájících pouze
své zájmy či odbornosti, která by zodpovědně připravila komplexní novelu zákona. Počty oborů narostly po debatě ve sněmovním
zdravotním výboru z vládou navržených 33
na 46, v aktuálně platném zákoně jich je 43.
I v této souvislosti vyzval sjezd předsedu výboru
profesora MUDr. Rostislava Vyzulu, CSc., aby
„abdikoval z důvodu nečinnosti v oblasti zhoršujících se pracovních podmínek zdravotníků.
Svou nečinností přispívá k personální devastaci
českého zdravotnictví“.

Sjezd schválil další milion korun
na mediální aktivity ČLK

Delegáti řešili účelnost vydání 2,9 milionu
korun na kampaň „Zdravotnictví volá o pomoc“, v níž se ČLK snažila donutit politiky,
aby začali řešit aktuální problémy zdravotnictví, zejména nedostatek lékařů v nemocnicích
i nedostatek prostředků pro zdravotnictví,
což už pociťují pacienti tím, že nemocnice
omezují provoz některých oddělení.
Prezident ČLK přiznal, že politiky se sice
přesvědčit nepodařilo, lze ale podle něj považovat za úspěch i to, že 80 procent veřejnosti
se díky kampani o problémech zdravotnictví
dozvědělo.
Sjezd schválil vytvoření milionové rezervy
v rozpočtu na podporu dalších mediálních
aktivit ČLK a schválil pokračování kampaně.

Členské příspěvky se nemění – soukromí
a vedoucí lékaři tedy budou v příštím roce
platit 2930 korun, zaměstnanci a ostatní lékaři 2140 korun, platící absolventi 950 korun
a nepracující důchodci 470 korun. Lékařky
na mateřské dovolené a neplatící absolventi
nebudou platit nic.

Sjezd schválil záměr představenstva
investovat do koupě nemovitosti
v Praze, Domu lékařů

Dům lékařů by byl nejen sídlem lékařské komory, ale především školicím centrem s přednáškovým sálem, seminárními
místnostmi, aby ČLK mohla dále rozvíjet
celoživotní vzdělávání, a zároveň by měl být
dostatečně prostorný, aby v něm mohly sídlit i další lékařské organizace, což by mělo
přispět ke sjednocování lékařského stavu.
V neposlední řadě je to také investice, protože
komora díky dobrému hospodaření ušetřila
nějaké peníze, v současnosti peníze na účtech
nic nevynášejí a určitě nejlepší formou, jak
je investovat, je investovat do nemovitosti,
vysvětlil záměr Kubek. „Bavíme se v řádech
desítek milionů korun, žádnou konkrétní
nemovitost zatím nemáme. ČLK má nyní
kancelář v Praze 5, v případě koupě nové by
ji zřejmě prodala,“ uvedl.
ČLK v usnesení rovněž podpořila snahu
ÚZIS vybudovat funkční NZIS, který zajistí validní data pro řízení zdravotnictví při
respektování pravidel jejich ochrany. ČLK
je připravena spolupracovat, zároveň trvá
na zachování registru, který jako profesní
samospráva spravuje.
Naďa Myslivcová, Medical Tribune
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Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLK
konaného ve dnech 12.–13. listopadu 2016 v Praze
1. Sjezd je otevřený.
2. Sjezd zvolil

mandátovou komisi ve složení:
MUDr. Dobeš, MUDr. Henčlová,
MUDr. Kneifl
návrhovou komisi ve složení:
MUDr. Kubíček, MUDr. Trnka,
MUDr. Voleman
pracovní předsednictvo ve složení:
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr.
Brázdil, MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Musil, MUDr. Říhová, MUDr.
Stehlíková, MUDr. Vedralová, MUDr. Wicherek, MUDr. Nečas, MUDr. Babinec, MUDr.
Klimovičová
3. Sjezd schválil program jednání doplněný o Informaci o záměru představenstva
investovat do nákupu nemovitosti – Domu
lékařů v Praze.
Sjezd prodloužil časový limit pro diskusní příspěvky na 5 minut u Zprávy o činnosti
a u Zprávy o plnění rozpočtu a hospodaření
za rok 2016.
4. Sjezd schvaluje zprávu o činnosti prezidenta ČLK a představenstva ČLK přednesenou prezidentem MUDr. Milanem Kubkem
včetně informace o činnosti oddělení
vzdělávání (PhDr. Radek Ptáček),
včetně informace o činnosti právní kanceláře ČLK (JUDr. Jan Mach).
5. Sjezd schvaluje zprávu o činnosti Vědecké rady ČLK, kterou přednesl předseda VR
ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
6. Sjezd schvaluje zprávu revizní komise
ČLK, kterou přednesla předsedkyně RK ČLK
MUDr. Jana Vedralová.
7. Sjezd schvaluje zprávu Čestné rady
ČLK, kterou přednesl předseda ČR ČLK
prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

8. Sjezd schvaluje změnu stavovského
předpisu ČLK č. 15 ve znění návrhu novely
přijaté představenstvem dne 14. 10. 2016.
9. Sjezd vyslechl vystoupení zástupce
společnosti Lékaři bez hranic.
10. Sjezd vyslechl vystoupení zástupce
Czech National Medical Football Team.
11. Sjezd bere na vědomí zprávu auditora.
12. Sjezd schvaluje účetní závěrku hospodaření za rok 2015.
13. Delegáti sjezdu hlasováním rozhodli, že Komora bude pokračovat v mediální
kampani.
14. Sjezd schvaluje zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření za první pololetí roku
2016.
15. Sjezd vyslechl a vzal na vědomí rozpočtové opatření na druhé pololetí roku 2016.
16. Sjezd schválil výši členských příspěvků pro rok 2017 bez jejich navýšení.
Skupina

Výše členských
příspěvků na rok
2017 v Kč

1. s oukromí + vedoucí
lékaři

2 930

2. z
 aměstnanci + ostatní
lékaři

2 140

3a. a
 bsolventi neplatící

0

3b. absolventi platící

950

4. nepracující důchodci

470

5. nedohledatelní

0

6. mateřská dovolená

0

7. pozdní vstup

10 000

17. Sjezd schválil vytvoření rozpočtové
rezervy ve výši 1 000 000 Kč pro mediální
podporu aktivit ČLK.
18. Sjezd schválil rozpočet pro rok 2017
ve znění přijatého pozměňovacího návrhu
(bod 17 Usnesení).
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19. Sjezd schvaluje záměr představenstva ČLK investovat do nákupu nemovitosti
v Praze –Domu lékařů.
20. Diskuse k aktuální situaci ve zdravotnictví za aktivní účasti hostů:
MUDr. Tom Philipp – náměstek pro zdravotní pojištění MZ ČR
JUDr. Radek Policar – legislativní náměstek MZ ČR
Ing. Zdeněk Kabátek – ředitel VZP
Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident
SZP
21. Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Evy
Klimovičové na téma: Nositelé výkonů a čas
nositelů výkonů.
22. Sjezd vyslechl vystoupení doc. RNDr.
Ladislava Duška, Ph.D., ředitele ÚZIS.
23. Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Zdeňka Mrozka, Ph.D., na téma: Novelizace zákona
č. 95/2004 Sb.
24. Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Pavla
Kubíčka na téma: Nárůst byrokratické zátěže
ve zdravotnictví.
25. Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Evy
Klimovičové na téma: Ženy v české medicíně.
26. Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Moniky Hilšerové na téma: Mladí lékaři.
27. ČLK žádá ministra zdravotnictví, aby
v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami změnil nositele výkonů z L1 nebo
L2 na L3 tak, aby byl nositel výkonu v souladu s platnými právními předpisy. Podle
zákona č. 95/2004 Sb. zajišťuje zdravotní péči
v ambulanci erudovaný ošetřující lékař se
specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí na úrovni L3, což
není dosud ve všech výkonech zohledněno.
U výkonů s více než jedním nositelem výkonu
je z tohoto důvodu nezbytné, aby alespoň
jeden z nich byl L3, což dosud není v těchto
výkonech vždy zohledněno.
28. Sjezd ČLK ukládá představenstvu
ČLK trvat na zachování kapitační platby pro
praktické lékaře (odbornost 001) a pro praktické lékaře pro děti a dorost (odbornost 002)
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i při eventuálních změnách kvalifikačních
požadavků podle novely zákona 95/2004 Sb.
29. Sjezd ČLK ukládá představenstvu
prosazovat zohlednění nákladů elektronizace ve zdravotnictví formou navýšení úhrad.
Zdravotnická zařízení musí mít právo dobrovolného vstupu do elektronické preskripce
a e-neschopenek. Klasický systém musí zůstat
paralelně zachován.
30. Sjezd ČLK vyzývá předsedy profesních sdružení k součinnosti s ČLK při přípravě a jednání o úhradách zdravotních služeb.
31. Sjezd ČLK žádá ministra financí, aby
v tomto volebním období inicioval a prosadil
změny daňového systému tak, aby lékaři, kteří
se celoživotně vzdělávají, měli možnost uplatnit v celém rozsahu náklady spojené s tímto
celoživotním vzděláváním jako plně daňově
odpočitatelnou položku, a to nejen v případě
soukromých lékařů, ale i lékařů zaměstnanců.
32. ČLK podporuje snahu ÚZIS vybudovat funkční NZIS, který zajistí validní data
pro řízení zdravotnictví při respektování
pravidel jejich ochrany. ČLK je připravena
spolupracovat s ÚZIS, avšak zároveň trvá na
zachování registru lékařů, který jako profesní
samospráva spravuje.
33. Sjezd ČLK vyzývá nového ministra
zdravotnictví, aby ve spolupráci s ČLK prosazoval přijetí návrhů obsažených v krizovém

plánu pro zdravotnictví schváleném delegáty
XXX. mimořádného sjezdu ČLK
34. Sjezd ČLK vyzývá prof. MUDr.
Rostislava Vyzulu, CSc., k abdikaci z funkce
předsedy Výboru pro zdravotnictví PSP ČR
z důvodu nečinnosti v oblasti zhoršujících
se pracovních podmínek zdravotníků. Svou
nečinností přispívá k personální devastaci
českého zdravotnictví.
35. Vzhledem k dosavadnímu vývoji
a změnám návrhu novely zákona č. 95/2004
Sb., i přes některá pozitiva, hodnotí komora
tento návrh jako celek velmi negativně, neboť
v konečném důsledku přináší zásadní zhoršení postavení neatestovaných lékařů a rovněž
navrhované změny nevedou ke zjednodušení
vzdělávacího systému a zajištění kvalitní výchovy mladých lékařů.
Sjezd ČLK požaduje odmítnutí tohoto návrhu novely a žádá MZ ČR v čele s ministrem
zdravotnictví, aby zohledňovalo budoucnost
občanů této země, s níž je nerozlučně spjata
i výchova dalších generací lékařů, a v tomto
smyslu iniciovalo sestavení skutečné pracovní skupiny bez lobbistů a zájmových skupin a organizací hájících pouze své zájmy či
odbornosti, která by zodpovědně připravila
komplexní novelu zákona č. 95/2004 Sb.
36. Sjezd ČLK varuje před možným výpadkem v zajištění letecké záchranné služby

od 1. 1. 2017 a vyzývá vládu k urychlenému
řešení.
37. Sjezd doporučuje představenstvu, aby
se pracovní skupiny pro jednání o SZV účastnila za ČLK také MUDr. Eva Klimovičová.
38. Sjezd ČLK žádá MZ ČR a Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby urychleně řešil problematiku,
kterou předkládá Výbor pro bezpečnost ve
zdravotnictví prostřednictvím MUDr. Pavla
Kubíčka.
39. Sjezd ČLK se připojuje k iniciativě
#NotATarget organizace Lékaři bez hranic.
40. Sjezd vyzývá okresní sdružení ČLK,
aby i v roce 2017 přispěla podle svých možností centru na pokračování mediální kampaně.
41. Sjezd ČLK upozorňuje na nesmyslnou
povinnost zavedení EET od 1. 3. 2018 v ordinacích s mizivým obratem hotovostních
plateb. Tato povinnost může způsobit riziko
ukončení jejich činnosti.
42. Sjezd ČLK zásadně nesouhlasí s implementací tzv. funkčních kurzů do zákona
o vzdělávání lékařů. Ty lékaře, kteří prosazují
jejich zanesení do zákona, považuje za typický
příklad lékařů hájících nikoliv zájem fungujícího zdravotnictví, ale zájem komerční.

Hlasování o Usnesení:
pro 224 / proti 6 / zdrželi se 2

Hosty listopadového sjezdu lékařů byli ředitel VZP Zdeněk Kabátek, náměstek pro zdravotní pojištění MZ Tom Philipp,
prezident SZP Ladislav Friedrich a legislativní náměstek MZ Radek Policar (zleva)
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Členské příspěvky zůstanou stejné
již sedmý rok
Přehled hospodaření centra ČLK

ČLK je finančně konsolidovaná

Lékařská komora je finančně konsolidovaná a zcela nezávislá na státu, přičemž
hospodaření centra ČLK končí kladným
hospodářským výsledkem již od roku 1999,
a nejinak tomu bylo i v loňském roce. To je
jistě pozitivní, neboť pouze ekonomicky silná
a nezávislá profesní samospráva může hájit
zájmy lékařů.
Dosažený hospodářský výsledek ČLK
po zdanění v jednotlivých letech:
2007:
+3 707 125 Kč
2008: +3 433 570 Kč
2009: +2 599 894 Kč
2010:
+1 415 566 Kč
2011:
+1 459 552 Kč
2012:
+3 730 586 Kč
2013:
+5 300 549 Kč
2014:
+3 836 690 Kč
2015:
+5 808 781 Kč

Náklady v Kč

Výnosy v Kč

2005

42 178 702

47 895 336

2010

43 944 565

46 720 523

35 142 725

2011

46 154 543

48 982 706

35 454 591
41 292 244

47 943 327

53 484 196

2013

45 924 768

53 478 602

41 577 694

2014

49 000 786

54 924 829

42 062 758

2015

49 046 821

57 174 566

42 686 967

Očekávaný výběr členských příspěvků za rok 2017
Výše členských
příspěvků v Kč

8

Počet
lékařů

Výběr
celkem v Kč

1. soukromí + vedoucí lékaři

2 930

16 512

48 380 160

2. zaměstnanci + ostatní lékaři

2 140

23 210

49 669 400

3a. absolventi neplatící

0

1 070

0

3b. absolventi platící

950

1 112

1 056 400

4. nepracující důchodci

470

6 893

3 239 710

0

631

0

0

2 821

0

10 000

10

100 000

6. mateřská dovolená
7. pozdní vstup
Celkem členů
- z toho platících členů

52 259
47 737

102 445 670

Očekávané příjmy OS ČLK z členských příspěvků za rok 2017
Za jednoho člena
v kategorii
(průměr) v Kč

Zvýšení členských příspěvků
představenstvo nenavrhovalo

Informační kampaň „Zdravotnictví volá
o pomoc“ i pořádání mimořádného XXX. sjezdu ČLK, který byl její součástí, s sebou nesly
výdaje, s nimiž jsme v rozpočtu na letošní
rok sice nepočítali, ale s pomocí OS ČLK, která přispěla centru komory celkem částkou
1 001 700 Kč, se nám situaci podaří zvládnout. Ještě jednou bych chtěl tímto způsobem
poděkovat 21 okresním sdružením, která se
k naší společné kampani přihlásila svým finančním příspěvkem.
Za mediální podporu zaplatila ČLK firmě
Ewing PR, s. r. o., celkem 2 920 000 Kč + DPH,
přičemž spolupráce plánovaná původně do
října 2016 bude na základě mé dohody s panem Hrabovským formou podpory internetových prezentací našich témat pokračovat
až do března příštího roku, a to bez navýšení
nákladů pro komoru.

30 609 988

2012

5. nedohledatelní

Jak jste již byli dříve informováni, představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek
centra ČLK +5 808 781,19 Kč (po zdanění)
za rok 2015 bude převeden do jmění ČLK.
Vlastní jmění ČLK po převodu tohoto hospodářského výsledku činí 55 355 744,73 Kč.

Z celkových výnosů
členské příspěvky v Kč

Počet
lékařů

Zůstatek
celkem na
OS ČLK v Kč

1. soukromí + vedoucí lékaři

1 910

16 512

31 537 920

2. zaměstnanci + ostatní lékaři

1 120

23 210

25 995 200

0

1 070

0

3b. absolventi platící

560

1 112

622 720

4. nepracující důchodci

220

6 893

1 516 460

5. nedohledatelní

0

631

0

6. mateřská dovolená

0

2 821

0

5 000

10

50 000

52 259
47 737

59 722 300

3a. absolventi neplatící

7. pozdní vstup
Celkem členů
- z toho platících členů
(bez úlev)

Pořádání mimořádného jednodenního
XXX. sjezdu stálo ČLK 605 600 Kč.
Současná ekonomická situace ČLK nevyžaduje zvyšování členských příspěvků. Před-

stavenstvo tedy na svém zářijovém zasedání
schválilo návrh rozpočtu s tím, že doporučuje
delegátům sjezdu ČLK nezvyšovat pro rok
2017 výši členských příspěvků.
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Očekávané příjmy centra ČLK z členských příspěvků za rok 2017
Za jednoho člena
v kategorii (průměr) v Kč

Počet lékařů

Členské příspěvky ČLK v roce 2017

Odvod
celkem v Kč

1. soukromí + vedoucí lékaři

1 020

16 512

16 842 240

2. zaměstnanci + ostatní lékaři

1 020

23 210

23 674 200

0

1 070

0

3b. absolventi platící

3a. absolventi neplatící

390

1 112

433 680

4. nepracující důchodci

250

6 893

1 723 250

5. nedohledatelní

0

631

0

6. mateřská dovolená

0

2 821

0

10

50 000

52 259
47 737

42 723 370

7. pozdní vstup

5 000

Celkem členů
- z toho platících členů

Delegáti listopadového XXXI. sjezdu ČLK
rozhodli o zachování současné výše členských
příspěvků i pro rok 2017.

Rozpočet ČLK pro rok 2017
je napjatý, ale realistický

Při posuzování hospodaření centra ČLK
je třeba si uvědomit, že jde ve skutečnosti
o obraz nakládání s pouhými zhruba 40 %
finančních prostředků komory. Se zbý-

vajícími asi 60 % vybraných členských příspěvků hospodaří jednotlivá okresní sdružení.
Rozpočet centra ČLK pro rok 2017, jak
byl delegáty sjezdu schválen bez navyšování
členských příspěvků, v sobě zahrnuje v plné
výši, tedy bez jakékoliv finanční spoluúčasti ze
strany okresních sdružení, nezbytnou finanční podporu pro vydávání na vnějších vlivech
nezávislého časopisu, jehož prostřednictvím

Výše členských příspěvků na rok 2017 v Kč
1. soukromí + vedoucí lékaři

2 930

2. zaměstnanci + ostatní lékaři

2 140

3a. absolventi neplatící

0

3b. absolventi platící

950

4. nepracující důchodci

470

5. nedohledatelní

0

6. mateřská dovolená

0

7. pozdní vstup

10 000

ČLK plní vůči svým členům svoji informační
povinnost.
Pokud ČLK nechce omezovat právní služby, zahraniční činnost a pokud nechce škudlit
na svých zaměstnancích, není však ani v roce
2017 reálné počítat s vytvářením výrazného
zisku. Přesto schválený rozpočet obsahuje rezervu ve výši 1 milion Kč na mediální podporu
aktivit ČLK i finanční rezervu 334 000 Kč pro
případ mimořádných událostí.
Milan Kubek

Inzerce
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Zpráva o činnosti Etické komise
ČLK v roce 2016

J

arní zasedání se uskutečnilo
21. 4. 2016 a podzimní 13. 10.
2016. V průběhu roku pracovali
členové pomocí e-mailové korespondence. Celkem bylo přijato a řešeno
47 podnětů jak ze strany lékařů, tak
ze strany veřejnosti. Pět podnětů bylo
předáno Revizní komisi, pět bylo předáno k řešení právnímu oddělení ČLK,
jeden podnět byl předán Vědecké radě
ČLK.
V souvislosti s migrační krizí byly začátkem roku vypracovány Informace o poskytování zdravotní péče v České republice
pro lidi přicházející ze zahraničí v rámci migrace, v souvislosti se statutem uprchlíků
jako obecný stručný návod a přehled, jak
postupovat při péči o migranty v souladu
se zákony ČR.
Docentka Drábková poskytla k diskusi
zahraniční materiály k tématu rasové a etnické diskriminace jak pacientů, tak lékařů.
Ačkoli jsou u nás tyto problémy zatím jen
okrajové, ve světě se již jedná o problém
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závažný. Odkazujeme na zdroj New England
Journal of Medicine 2016;374;708–711.
Závěr: Nejen pacient má nárok na náležité jednání, respekt a důstojnost, ale stejné právo je vyhrazeno i ošetřujícímu lékaři.
Zdravotnické zařízení je pracoviště, které poskytuje zdravotnickou péči bez diskriminace
založené na rase, barvě pleti, náboženské
víře, pohlaví či národnosti.
Další diskutované téma bylo předepisování homeopatik lékařem. Diskuse kolem
tzv. alternativních metod medicíny je nyní
dosti široká. EK konstatovala, že podání homeopatik, pokud jsou registrována SÚKL,
není zakázané. Diskutovalo se, zda je podání
homeopatik etické, resp. zda je, či není etické
podávat placebo. EK se shodla v názoru, že
lékař odpovídá za péči o pacienta a za výsledek
léčby a v případě, že je vyloučeno ohrožení pacienta a lze předpokládat efekt, není neetické
podat registrovanou látku, která nepoškozuje
pacienta.
Dále byla řešena žádost MUDr. Vladimíra
Kodata o posouzení, zda jsou chirurgické kastrace pacientů s parafilními deviacemi v roce
2016 lege artis. Cituji z podnětu: „Česká republika je jediná země v Evropě, která dosud
tuto mutilující praktiku neopustila a kde se
návrhem novelizace zákona 373/2011 Sb. vláda
ČR snaží rozšířit jak věkový rozsah pacientů,
kteří mohou být chirurgicky kastrováni, tak se
snaží zahrnout do této skupiny i pacienty, kteří
dosud žádný sexuálně motivovaný trestný čin
nespáchali, což dosud nebylo možné, protože
prokazatelně sexuálně motivovaný trestný
čin byl jednou z podmínek při indikaci takového postupu. Znamená to, že podle návrhu
novelizace tohoto zákona může, při chybném

Složení Etické komise ČLK
předsedkyně MUDr. Helena Stehlíková
místopředsedkyně MUDr. Ivana Vraná
členové komise Doc. MUDr. Petr Bartůněk,
CSc., prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,
doc. MUDr. Jarmila Drábková CSc., PaedDr.
Alena Gajdůšková, MUDr. Zdeněk Kalvach,
CSc., MUDr. Petr Lokaj, JUDr. Ing. Lukáš
Prudil, PhDr., PhDr. Tomáš Sedláček, prof.
Jan Sokol, Ph.D., MUDr. Jiří Wicherek

posudku sexuologa, být chirurgicky kastrován prakticky každý muž – občan ČR, který
dovrší věk 21 let.“ Etická komise se shodla
v tom, že se jedná o odbornou diskusi a nemá
dostatek odborných informací, aby mohla
sama posoudit, zda je, či není tento výkon lege
artis, a proto požádala o vyjádření Vědeckou
radu ČLK. Jedná se o závažnou nevratnou
změnu života jedince, která je velmi snadno
zneužitelná, a proto jistě vyžaduje zvýšenou
pozornost.
Dále se EK zabývala a široce diskutovala,
ač na základě anonymního podnětu, úrovní
a možností kontrol kvality péče v některých
léčebných zařízeních, zejména v zařízeních
pečujících o seniory. Bohužel bylo konstatováno, že ČLK v minulosti ztratila právo
kontrolovat personální a věcné vybavení
zdravotnických zařízení, tedy nemůže dost
dobře zodpovídat za standard kvality poskytovaných zdravotních služeb. Plná zodpovědnost je v rukou registrujících orgánů.
EK ČLK byla požádána o vyjádření ke
kauze prof. Sykové a aplikaci kmenových
buněk pacientům s amyotrofickou laterální
sklerózou za úplatu. Členové EK se shodli, že
se jedná o neetické zavrženíhodné jednání.
Rozsáhlou diskusi vedli členové EK nad
poslaneckým návrhem „zákona o důstojné
smrti“, EK se plně ztotožnila se stanoviskem
České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, které je jednoznačně odmítavé. Postoj ČLK k eutanazii je stále
jednoznačný, daný Etickým kodexem ČLK.
Obecná agenda se týkala drobných stížností a dotazů, zejména spojených s vybíráním peněz v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, hlavně v oboru gynekologie
a porodnictví. Dále stížností na činnost či
chování lékařů nesouvisející s poskytováním zdravotních služeb, tedy jejich aktivity
v civilním životě. EK dostává dlouhodobě
i stížnosti lidí nespokojených s odbornými
posudky psychiatrů, zejména jedná-li se
o rozvodové spory a tahanice o děti, a stížnosti na chování a odborné závěry posudkových lékařů, pokud není přiznán invalidní
stupeň podle představ posuzovaného.
MUDr. Helena Stehlíková,
předsedkyně Etické komise ČLK
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Komora se distancuje od novely zákona o vzdělávání lékařů

Česká lékařská komora se distancuje od novely zákona o vzdělávání lékařů v podobě, kterou schválila
Poslanecká sněmovna. Prezident ČLK se na základě usnesení schváleného delegáty sjezdu komory obrátil
na všechny senátory s žádostí o odmítnutí novely zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů.

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,
obracím se na Vás jménem České lékařské
komory, která jako profesní samospráva zřízená zákonem garantuje odbornost všech lékařů,
kteří na území České republiky vykonávají
lékařské povolání.
Jednou z příčin současné personální
devastace našeho zdravotnictví je chaotický
a vůči mladým lékařům nepřátelský systém
specializačního vzdělávání. Vzdělávání lékařů
je v České republice v porovnání s většinou
států EU zbytečně dlouhé, rozdrobené do nadměrného počtu specializačních oborů a mladí
lékaři musí před složením atestace absolvovat
řadu měsíců trvající stáže ve velkých nemocnicích, což poškozuje regionální zdravotnictví a vzdělávání zbytečně prodražuje. Vedle
nízkých platů či mezd a soustavného porušování zákoníku práce obrovským množstvím
přesčasové práce uvádí mladí lékaři rozvrat
vzdělávání organizovaného lékařskými fakultami za třetí nejdůležitější příčinu, proč
celá jedna pětina z nich odchází do zahraničí
hned po své promoci.
Česká lékařská komora se aktivně účastnila dva roky trvající práce na přípravě novely
zákona o vzdělávání. V květnu roku 2015 jsme
společně s lékařskými fakultami, odbornými
společnostmi a Ministerstvem zdravotnictví
uzavřeli dohodu, jejímž výsledkem byl kompromisní návrh novely zákona, který následně
po podrobném projednání Legislativní radou
přijala vláda ČR v únoru letošního roku. Pokud
by zákon vstoupil v platnost v této, vládou
schválené podobě, mohl přispět k personální
stabilizaci našeho zdravotnictví.
K našemu údivu, který postupně střídalo zděšení a čiré zoufalství, členové Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny na
přání nejrůznějších lobbistů návrh zdevastovali k nepoznání, a to bohužel i s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Cestou
tzv. komplexního pozměňovacího návrhu
se obešla podstatná část legislativního procesu a změny byly protlačeny Sněmovnou
bez možnosti uplatnění našich připomínek.
Ministr zdravotnictví, který se změnami
souhlasil, tímto způsobem zesměšnil vládu, jejímž je členem, a vysmál se odborníkům,
kteří na návrhu zákona dva roky pracovali.
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V uplynulých dnech jsem osobně upozor- sobem ovlivní vzdělávání lékařů na příštích
nil jak ministra zdravotnictví MUDr. Němečka, deset nebo možná patnáct let. Při dobré vůli
tak předsedu vlády pana Mgr. Sobotku, že no- a pečlivém hledání lze jistě i v tomto návrhu
vela zákona v podobě schválené Poslaneckou najít drobné změny k lepšímu oproti součassněmovnou nesplňuje očekávání, která do ní nému stavu. Přesto si Vás tímto jménem
lékaři vkládali.
České lékařské komory dovoluji požádat,
Delegáti XXXI. sjezdu ČLK, který se konal abyste hlasoval(a) pro zamítnutí tohoto
ve dnech 12.–13. 11. 2016 v Praze, v souladu zákona. Jeho nebezpečnost totiž tkví
s doporučením představenstva komory ná- v tom, že v případě přijetí by minimálně
vrh novely zákona o vzdělávání lékařů od- na několik následujících let zabránil možmítli a přijali v této věci následující usnesení: nosti provést skutečnou reformu specia„Vzhledem k dosavadnímu vývoji a změnám lizačního vzdělávání lékařů, kterou nám
návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., i přes vláda slibovala a kterou naše personálně
některá pozitiva, hodnotí komora tento ná- zdevastované zdravotnictví ke své stabivrh jako celek velmi negativně, neboť v ko- lizaci nutně potřebuje.
Děkuji za Vaši pomoc a jsem Vám spolu
nečném důsledku přináší zásadní zhoršení
se
svými
kolegy k dispozici, pokud byste pro
postavení neatestovaných lékařů a rovněž
navrhované změny nevedou ke zjednodušení své rozhodování potřeboval(a) další inforvzdělávacího systému a zajištění kvalitní mace.
S uctivým pozdravem
výchovy mladých lékařů.
Sjezd ČLK požaduje odmítnutí tohoMUDr. Milan Kubek, prezident ČLK
to návrhu novely Inzerce
a žádá MZ ČR v čele
s ministrem zdravotnictví, aby zohledňovalo budoucnost
občanů této země,
s níž je nerozlučně
Unser medizinisches Zentrum in Gornau (Erzgebirge)
spjata i výchova dalsucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)
ších generací lékařů, a v tomto smyslu
Fachärztin/ Facharzt für Dermatologie
iniciovalo sestavení
skutečné pracovní
Unsere ambulante Einrichtung liegt direkt an der
skupiny bez lobbistů
Bundesstraße 174, nur 30min von der deutscha zájmových skupin
tschechischen Grenze entfernt.
a organizací hájíIn unserer interdisziplinären Praxis arbeiten Haus- und
cích pouze své zájmy
Fachärzte eng zusammen. Wir bieten Ihnen eine flexible
či odbornosti, kteArbeitszeitgestaltung, auch tageweise, ein kompetentes
rá by zodpovědně
Team sowie eine sehr gute Vergütung wie ein deutscher
připravila komplexFacharzt. Eine Übernachtungsmöglichkeit steht bei Bedarf
zur Verfügung.
ní novelu zákona
č. 95/2004 Sb.“
Voraussetzung sind die FA-Anerkennung in Deutschland
Hlasování: 239
und die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort
pro / 12 proti / 7 zdrund Schrift.
želo se
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung:
Vážená paní senátorko, vážený pane
MVZ Gornau, Verwaltung, Frau Pohl,
senátore, v nejbližší
Dittersdorfer Str. 5, 09405 Gornau
době budete projedoder an E-Mail: pohl@mvz-gornau.de
návat novelu zákona,
www.mvz-gornau.de
která zásadním způ-
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Profesorka Helena Haškovcová
převzala Cenu prezidenta ČLK

P

Oceněné osobnosti vždy představují
významné odborníky, kteří se nejen věnují
určitému oboru na špičkové úrovni, ale o své
poznatky a zkušenosti se dělí se svými kolegy – lékaři v různých formách celoživotního
vzdělávání organizovaného Českou lékařskou
komorou. Toto ocenění za dobu své existence
získalo vysokou prestiž a samotné předání
se stává důležitým momentem setkání odborníků, kteří se aktivně a dlouhodobě na
realizaci a rozvoji celoživotního vzdělávání
organizovaného ČLK podílejí.

První profesorka lékařské etiky

Paní profesorka Helena Haškovcová je
bioložka, filozofka a první profesorka lékařské
etiky v České republice. Hlavními tématy
jejího odborného zájmu jsou práva pacienta,
informovaný souhlas, sociální gerontologie
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Foto: Martin Kubica

rof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc., první dáma
lékařské etiky v České republice, se stala držitelkou Ceny
prezidenta České lékařské komory pro
rok 2016 za mimořádný přínos v oblasti
celoživotního vzdělávání lékařů. Cenu
z rukou MUDr. Milana Kubka převzala
16. listopadu 2016 v pražském Kaiserštejnském paláci na Malé Straně.

a problematika stáří, umírání i smrti samotné.
Věnuje se ovšem i řadě dalších témat.
Vystudovala biologii na Přírodovědecké
fakultě a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a poté pracovala v různých
biologických i zdravotnických ústavech:
v letech 1968–1972 v Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV, od roku 1972 na
Oddělení klinické imunologie FN v Praze 2,
od roku 1982 v Kabinetu gerontologie a geri-

atrie ILF Praha a v letech 1979–1986 v Ústavu
hematologie a krevní transfuze v Praze.
Od roku 1990 pracovala v Ústavu lékařské
etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde iniciovala vytvoření lékařské etiky jako
samostatné lékařské disciplíny v ČR. V tomto
oboru se také jako první v České republice
v roce 1992 habilitovala a o rok později byla
jmenována profesorkou. V letech 1996–2002
působila na Husitské teologické fakultě UK
jako vedoucí katedry psychosociálních věd
a speciální etiky. Od roku 2002 pracuje profesorka Haškovcová na Fakultě humanitních
studií UK v Praze, kde je garantem doktorského studijního programu aplikovaná etika.
Profesorka Haškovcová je autorkou široké
řady samostatných monografií, stovek odborných článků i přednášek, množství učebnic
a příruček pro lékaře i další zdravotníky. Jako
uznávaná autorita je členkou několika oborových a vědeckých rad rozličných ctihodných
institucí, ale například i české pobočky PEN
klubu, který, jak z názvu vyplývá, sdružuje
„osoby vládnoucí perem“. Mezi nejvýznamnějšími publikacemi lze vyjmenovat zvláště
učebnici Lékařské etiky, která se v minulém
roce dočkala již čtvrtého upraveného vydání.
Dále se jedná například o publikace Fenomén
stáří, Thanatologie nebo Nauka o umírání.
Všechny tyto publikace se dočkaly nejméně
dvou vydání. Profesorka Haškovcová je též
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CENA PREZIDENTA ČLK

autorkou první publikace o problematice
informovaného souhlasu.
Samostatnou oblastí zájmu je problematika trpaslíků, které se paní profesorka věnovala v jediné monografii na toto téma vydané
v ČR, Můj král trpaslíků aneb cverkologie,
první česká nauka o trpaslících (2006).

Významné publikace
prof. Haškovcové

Lékařská etika – 1994, 1997, 2002, 2015
Fenomén stáří – 1991, 2010
Thanatologie, Nauka o umírání a smrti
– 2000, 2007
Informovaný souhlas: proč a jak – 2007
Sociální gerontologie – 2012

Působení v ČLK

„Paní profesorka Haškovcová je nejvýznamnější a nejvýraznější osobností zabývající se v České republice problematikou
lékařské etiky,“ řekl při předání ceny prezident ČLK Milan Kubek. „Celý svůj profesní
život se velmi aktivně podílí na vzdělávání
lékařů a zdravotníků v oblasti etických as-

Laureáti Ceny prezidenta ČLK
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc., a prof.
MUDr. PhDr. Peter G. Fedor-Freybergh,
DrSc., dr. h. c. mult.
MUDr. Štěpánka Čapková
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.
pektů jejich činnosti, a to na všech úrovních
vzdělávání. Tedy pregraduálním, postgraduálním i v oblasti vzdělávání celoživotního.
Aktivní a velmi intenzivní spolupráce s ČLK
započala v roce 2011, kdy se paní profesorka
velmi významným způsobem zapojila hned
do prvního ročníku konference Etika a komunikace v medicíně a přispěla několika kapitolami do stejnojmenné monografie. Od té
doby se aktivně, jako jeden z hlavních řeční-

ků, podílela na všech ročnících této unikátní
vzdělávací akce, samozřejmě vždy přispěla
také do příslušných monografií, které komora
u příležitosti těchto konferencí vydává.“
Profesorka Haškovcová se přirozeným
způsobem stala odborným garantem lékařské
etiky v rámci celoživotního vzdělávání ČLK,
kde s aktivitou sobě vlastní připravuje řadu
tradičních vzdělávacích, ale též e-learningových kurzů. Pro práci na komorovém vzdělávání se jí navíc podařilo získat i další přední
odborníky zabývající se zdravotnickou etikou.
„Spolupráce paní profesorky Haškovcové
s lékařskou komorou v oblasti vzdělávání je
zkrátka příkladem maximální odpovědnosti, ale též velmi osobního a profesionálního
nasazení. Je nejen první dámou lékařské
etiky v České republice, ale též významnou
a nesmírně cennou spolupracovnicí České
lékařské komory v této oblasti. Díky ní se nám
daří rozvíjet lékařskou etiku v systému celoživotního vzdělávání ČLK na nejvyšší odborné
i lidské úrovni. A já věřím, že naše úspěšná
spolupráce bude pokračovat,“ dodal Kubek.
Doc. Radek Ptáček, Ph.D., vedoucí oddělení vzdělávání ČLK

Inzerce A161005675

TEMPUS MEDICORUM

/ PROSINEC 2016

13

TEMPUS

MEDICORUM

Kontroverze – trvalá součást našich životů
Ukázka z monografie Heleny Haškovcové Kontroverze současné medicíny připravované
v edici Celoživotního vzdělávání ČLK
S kontroverzemi nejrůznějšího typu
a závažnosti se všichni čas od času setkáváme v osobním i v profesním životě. Soustředíme-li se na lékařství, pak musíme vzít
v úvahu nejen kontroverze uvnitř jednotlivých oborů nebo napříč nimi, ale i ty, které
se díky všeobecně dostupným médiím stále
častěji odehrávají ve veřejném prostoru.
Ten je v současné době plný kontroverzních
medicínských témat a věcných nebo problematických argumentů pro a proti.
Není žádným tajemstvím, že se v našich
médiích už několik let vášnivě, i když intermitentně, diskutuje nejen o interrupcích,
ale i o náročné problematice ukončení léčby,
která je marná, nebo o eutanázii. V poslední
době k těmto věcně závažným a „etickým
evergreenům“ přibyla nová témata, např.
biologická léčba nebo čínská medicína. Za
pozornost stojí i mimořádný spor o povinné
očkování, který nikdo nečekal.
V současném a všudypřítomném tzv.
informačním smogu se laici těžko orientují. Nemusíme zdůrazňovat, že konsenzus
v každé sporné problematice je podmínkou
pro tvorbu příslušných zákonů, na kterých
se laici výrazně podílejí a které ve svém
důsledku vymezují realitu lékařské praxe.
Hledat shodu ke kontroverzním lékařským
tématům společně s laickou veřejností je relativně historická novinka. Důvody můžeme
spatřovat nejen ve stále se zvyšující vzdělanosti laiků, ale i v jejich zájmu o medicínské
kontroverze prostě proto, že jsou nebo se
perspektivně stanou pacienty. Víme, že
v souvislosti s pestrou paletou diagnostických a léčebných metod má dnes každý
pacient právo vyjádřit se, kterou favorizuje.
Toto jeho právo se odvíjí od všeobecně souhlasně sdíleného konceptu lidských práv,
zejména autonomie. To je další důvod, proč
z diskusí o medicínských kontroverzích
nelze vyloučit laiky. Je zajímavé, že Jan
Bělehrádek, profesor biologie a v letech
1937–1938 také děkan pražské lékařské
fakulty, již v roce 1945 ve svém projevu při
rektorské instalaci prozíravě poznamenal,
že „medicína se stává vědou společenskou“. Dospět ke konsenzuálnímu stanovisku je tedy nutné, i když s vědomím, že
bývá ekvivalentem reality možného a že
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se může v budoucnosti změnit. Celou dramatickou situaci komplikuje ještě jedna
mimořádná okolnost, totiž proměna obsahu pojmu „nejlepší zájem pacienta“.
Ten byl dosud jednoznačně přijímaným
pravidlem, kterým se všichni lékaři tradičně
řídili a kterým „stejně“ rozuměli. V dnešní
omnipotentní medicíně bývá v konkrétních
případech stále častěji nejasné, co oním
nejlepším zájmem pacienta vlastně je. Stává
se, že názor lékaře na straně jedné a pacienta na straně druhé je v přímém rozporu.
Paternalismus „skončil“, ale vyhovět pacientovu rozhodnutí bývá z mnohých důvodů
někdy obtížné.
Dospět ke konsenzuálnímu stanovisku
je vždy těžké a lze konstatovat, že úspěch
je podmíněn zejména dvěma skutečnostmi. Především musí existovat primární
ochota se dohodnout. Prakticky to znamená
umět naslouchat argumentům protistrany
a uvažovat o nich. Budeme-li abstrahovat od
četných a sofistikovaných strategií konfliktů
(konfliktualismus) a návodů, jak zvládnout
kontroverze, pak musíme na poli vědecké
medicíny nejprve „vyjít z ulity“ svých úzce
profesně zaměřených zájmů, prestiže
i pseudoprestiže, stejně tak jako ze spleti
přiznaných i zamlčovaných ambicí osobního či institucionálního ekonomického
prospěchu.
Druhou skutečností, bez které se při
řešení kontroverzí neobejdeme, je rámec
hodnotový i postojový. Problémem je, že
v posledních desetiletích se mění i hodnotové
systémy a v této souvislosti připomeňme Inzerce
závažnou kontroverzi týkající se problému, zda nejvyšší
lidskou hodnotou je
život člověka, nebo
jeho svoboda. Přesto
je nezbytné shodnout
se alespoň na elementární představě, co
má, nebo co by mělo
být. S tím souvisí
úvaha o tom, zda
máme dělat všechno, co můžeme a co

nám vyspělé lékařské metody a techniky
umožňují.
Tradičně byla hodnotícím měřítkem v lékařství starost o dobro člověka. A protože
dnes není vždy zřejmé, co budeme za dobro
považovat, je vhodné o něm uvažovat nejen
v rovině pomoci konkrétnímu nemocnému,
ale také obecně. To znamená zvažovat rizika
dopadů nových metod a technologií na zdraví
populace. Už Platon ve své Ústavě nabádal,
že je nutné pokoušet se „rozpoznávat život
dobrý a zlý a všude z možných životů nejlepší“. Jeho myšlenka v modifikovaných formách ostatně provází dějiny lékařství, stejně
jako naši současnost. Objevuje se pravidelně
a její frekvence paradoxně vzrůstá s narůstajícími vědeckými objevy. V této souvislosti je
proto vhodné připomenout slova Jana Bělehrádka, který podle svědectví Ctirada Johna
napsal před 70 lety do tehdejších Svobodných novin úvodník nazvaný Věda a moc. Píše
v něm, že „vědci si předsevzali (na pařížském
sjezdu Světové federace vědeckých pracovníků) odvrátit zrak od laboratorních stolů
(a dalších všestranný vývoj umožňujících
medicínských technik a postupů – pozn. aut.)
a zaostřit pohled na mravní důsledky vědy
pro (nejen) politické dění. Tehdy u nás bylo
poprvé řečeno, že „do vývoje vědy musí
zasáhnout apel mravnosti“. Moderní terminologií lze souhlasně uzavřít, že naším
společným cílem by měla být ukázněná
a spravedlivá medicína, respektující všeobecně sdílené mravní hodnoty.
Helena Haškovcová

TEMPUS MEDICORUM

/ PROSINEC 2016

JIŽ NYNÍ JE TŘEBA MYSLET NA BUDOUCNOST
VZDĚLÁVÁNÍ
O tom, zda Česká lékařská komora
bude mít dost síly
hájit zájmy soukromých lékařů v dohodovacím
řízení o úhradách zdravotních služeb pro rok
2018, se rozhoduje již nyní.

• Chcete se bránit ekonomické zvůli státu a zdraPLATY
LÉKAŘŮ
votních pojišťoven,
které zneužívají
nejednotLÉKAŘI
Alékařů?
SOUKROMÉ FIRMY
nost nás
Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli ANO, pak neváhejte a zašlete plnou moc pro ČLK–o. s., abychom
mohli v dohodovacích řízeních hájit také
vaše oprávněné zájmy.
Žádáme o vyplnění formuláře plné moci také
ty poskytovatele zdravotních služeb, kteří
svoji plnou moc ČLK–o. s. udělili již dříve.

• Chcete,

aby vaše ekonomické zájmy hájilo
nejsilnější sdružení poskytovatelů s profesionálními právníky a ekonomy?
• Jste soukromým lékařem – ambulantním specialistou, gynekologem, praktickým lékařem
nebo provozujete vlastní laboratoř či radiodiagnostické pracoviště?

✂

zde odstřihněte

P L N Á M O C
Zmocnitel – poskytovatel zdravotních služeb
název:
sídlo:
IČ:					IČZ1):					IČP2):
zastoupený:

tímto zmocňuje
Zmocněnce – profesní (zájmové) sdružení poskytovatelů zdravotních služeb:
Českou lékařskou komoru–o. s.
IČ: 70885117, se sídlem: Praha 5, Lékařská 2
aby jej jako smluvního poskytovatele zdravotních služeb zastupoval
– v dohodovacím řízení o rámcové smlouvě ve smyslu ust. § 17 odst. 2
zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění
– v dohodovacím řízení o hodnotě bodu, výši úhrad hrazených služeb
a regulačních omezeních dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.,
v platném znění
a to za

•

s kupinu poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti
a dorost
• skupinu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb
• skupinu poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných
služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména
klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů
• skupinu poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb
(příslušnou skupinu zmocnitel označuje křížkem)

Pozn.: IČZ, IČP jsou fakultativními údaji, na jejichž základě ČLK–o. s. získává
komplexní představu o smluvních poskytovatelích zdravotních služeb, které
v rámci dohodovacích řízení reprezentuje. Nevyplnění těchto údajů nezakládá neplatnost plné moci.
1. IČZ – identifikační číslo zařízení nebo části zařízení: jednoznačný
osmimístný číselný kód ve vztahu k Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.
Číslo přiděluje vždy místně příslušná okresní pojišťovna VZP ČR na základě
žádosti té zdravotní pojišťovny, která první uzavře smlouvu o poskytování
a úhradě hrazených služeb s daným poskytovatelem.
2. IČP – identifikační číslo pracoviště: jednoznačný osmimístný číselný kód ve
vztahu k Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, který blíže identifikuje konkrétní
zdravotnické pracoviště poskytovatele nebo části poskytovatele, případně
samostatné lékaře, kteří mají s některou ze zdravotních pojišťoven uzavřenu smlouvu pouze na preskripci léčivých přípravků pro rodinné příslušníky.
Potvrzuje jej vždy místně příslušná okresní pojišťovna VZP ČR.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zájmy zmocnitele v plném rozsahu úkonů, stanoveném pro účastníky dohodovacího řízení zákonem
č. 48/1997 Sb.
Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, souhlasí s tím, aby každý z nich jednal samostatně v plném
rozsahu tohoto zmocnění.
Tato plná moc nabývá účinnosti dnem svého podpisu zmocnitelem a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zmocněnec a druhý
zmocnitel.

V
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VZP chce pro klienty kvalitu.
Tu pomůže zajistit dohoda s ČLK
Výrazné zlepšení vztahů mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Českou lékařskou
komorou, které začalo už v roce 2013 po nástupu nového managementu do vedení nejsilnější
zdravotní pojišťovny, má už několik let zcela konkrétní přínos mimo jiné pro segment
ambulantních lékařů. Podobně jako v uplynulých letech uzavřela VZP s ČLK i nyní pro
příští rok dohodu, která ambulantním lékařům zásadně uleví od regulací, odmění je za
celoživotní vzdělávání či třeba nad rámec úhradové vyhlášky pomůže menším praxím.
Regulační srážka na léky nebude
za rok 2016 uplatněna

Stejně jako v předchozích letech neuplatní VZP ani při vyúčtování za rok 2016
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 2015 –
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 zá-
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stupce 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
za celoživotní vzdělávání. Tato bonifikace
vychází z finančních možností pojišťovny
a týká se obdobně jako v letech předchozích
i úhrady pro rok 2017.

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 2016 na 100
a méně ošetřených unikátních pojištěnců.

Dalším vstřícným krokem VZP je pro
segment ambulantních lékařů i vyúčtování
výsledné úhrady za rok 2017 v kratším termínu, než stanovuje úhradová vyhláška, tj.
do března 2018. Navíc pak proběhne další
kolo vyúčtování v květnu 2018.
„VZP si je vědoma, že její fungování
a spokojenost jejích klientů závisí na kvalitních vztazích se smluvními partnery,“ uvedl
k uzavřené dohodě ředitel VZP Zdeněk
Kabátek. Právě ambulantní lékaři přitom
podle něj fungují jako hráz proti nadměrnému užívání výrazně dražší lůžkové péče.
Prezident ČLK Milan Kubek ocenil mimo jiné
to, že pojišťovna už několik let neuplatňuje regulace na léky a dramaticky omezila i regulace
vyžádané péče, které se týkají mizivého procenta případů. „Vítáme, že lékaři nedoplácejí na to,
že pacientům poskytují mnohdy nákladnou
péči,“ řekl. Ocenil i dohodnutou bonifikaci za
celoživotní vzdělávání, která podle něj dokazuje, že VZP chce pro své klienty kvalitní lékaře.
Tiskové oddělení VZP
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DOHODA VZP A ČLK

Obě strany se dohodly na následujících
bodech:
I. Za rok 2016 nebude uplatňována v segmentu ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů a praktických lékařů regulace na léky a vyžádaná péče bude regulována
na základě principů roku 2015.
II. V roce 2017 bude nadále realizována
bonifikace za celoživotní vzdělání pro lékaře,
a to v segmentu ambulantních specialistů,
ambulantních gynekologů a praktických lékařů.
Bonifikace bude realizována následujícím
způsobem:
1. ČLK do 15. 12. 2016 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.
V případě, kdy Poskytovatel zjistí, že mu
nebyl nabídnut bonifikační dodatek, přestože
vlastní platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK, může jej předložit Pojišťovně do
28. 2. 2017 a Pojišťovna bude tuto skutečnost
akceptovat.
Pojišťovna uplatní níže uvedené bonifikace u poskytovatelů, kde nejméně 50 % lékařů
má platný Diplom celoživotního vzdělávání
ČLK.
2. Ambulantní gynekologové a praktičtí
lékaři:
a) v případě předložení Diplomu o celoživotním vzdělávání dle odst. 1) se navýší
hodnota bodu (HB) o 0,01 Kč,
b) u praktických lékařů dojde navíc i k navýšení kapitační platby o 50 haléřů,
c) u ambulantních gynekologů, kteří jsou
hrazeni formou financování (PURO), dojde
v souvislosti s bonifikací i k úpravě celkové
výše úhrady, a to takto:
– v případě, že poskytovatel splnil podmínky bonifikace pro celoživotní vzdělávání
jak v referenčním, tak v hodnoceném období,
a v případě, že poskytovatel neměl v referenčním období bonifikaci za celoživotní vzdělávání a v roce 2017 splní podmínky pro přiznání
bonifikace za celoživotní vzdělávání, bude mu
celková výše úhrady za rok 2017 navýšena
indexem 0,01,
– v případě, že poskytovatel měl v referenčním období bonifikaci za celoživotní
vzdělávání a v roce 2017 nesplní podmínky
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Dohoda mezi VZP ČR a ČLK

pro přiznání bonifikace za celoživotní vzdělávání, nebude mu celková výše úhrady za rok
2017 z tohoto důvodu snížena.
3. Ambulantní specialisté:
a) v případě předložení Diplomu o celoživotním vzdělávání dle odst. 1) se navýší
hodnota bodu (HB) o 0,01 Kč,
b) u poskytovatelů, kteří jsou hrazeni formou financování PURO, dojde v souvislosti
s bonifikací k úpravě celkové výše úhrady
shodně jako u ambulantních gynekologů – viz
odst. 2, písm. c) této Dohody,
c) pokud výběr pojistného za rok 2017
realizovaný Pojišťovnou bude po skončení
roku 2017 vyšší o 100 milionů Kč než výběr
pojistného stanovený ve Zdravotně pojistném
plánu Pojišťovny pro rok 2017 a poskytovatel v segmentu ambulantní specializované
péče dále splní zároveň všechny níže uvedené
podmínky:
– poskytovatel je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání a tato skutečnost bude
doložena dle odst. 1 této Dohody,
– dosáhne průměrné úhrady na jednoho
unikátního pojištěnce za léčivé přípravky
a zdravotnické prostředky, předepsané poskytovatelem v roce 2017 nižší než 101 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce
za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky,
předepsané poskytovatelem v roce 2015,
– dosáhne průměrné úhrady na jednoho
unikátního pojištěnce za poskytovatelem vyžádanou péči v odbornostech 222, 801, 802,
804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812 až 819, 822
a 823 („Vyjmenované odbornosti“) podle seznamu zdravotních výkonů (do vyžádané péče
roku 2015 a 2017 se nezahrnují výkony mamo-

grafického screeningu, screeningu karcinomu
děložního hrdla a screeningu kolorektálního
karcinomu prováděných poskytovatelem, který
má se zdravotní pojišťovnou na poskytování
těchto výkonů uzavřenou smlouvu), v roce 2017
nižší než 101 % průměrné úhrady na jednoho
unikátního pojištěnce za poskytovatelem vyžádanou péči ve Vyjmenovaných odbornostech
v roce 2015, bude realizováno další navýšení jak
hodnoty bodu o další 0,01 Kč, tak další navýšení
indexu o 0,01 (u financování PURO).
Navýšení uvedené v tomto odstavci pod
písm. c) bude realizováno ve druhé fázi vyúčtování dle článku IV, tj. bude finančně vypořádáno do konce června 2018.
III. V návaznosti na úhradovou vyhlášku, která stanoví, že u poskytovatelů s 50
a méně ošetřenými unikátními pojištěnci
v referenčním nebo hodnoceném období
v rámci jedné odbornosti bude realizována
výkonová úhrada, se navyšuje hranice shodně
jako v roce 2016 na 100 a méně ošetřených
unikátních pojištěnců, při nasmlouvané
kapacitě poskytovaných hrazených služeb
nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných
hrazených služeb menší než 30 ordinačních
hodin týdně se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem
n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných
hrazených služeb pro danou odbornost.
IV. Vyúčtování za rok 2017 bude mít dvě
fáze, průběžné vyúčtování bude finančně
vypořádáno do konce dubna 2018, konečné
vyúčtování do konce června 2018.
Za ČLK: MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK
Za VZP ČR: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR
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Nepodepisovat smlouvy,
se kterými nesouhlasíme

V nadcházejícím čase bude opět aktuální podepisování úhradových dodatků, tentokrát
pro rok 2017. V této souvislosti je na místě zopakovat některé základní zásady, které platí
nejen pro uzavírání úhradových dodatků.

1. Poskytovatel zdravotních služeb
by měl před podpisem každé smlouvy
nebo jejího dodatku vždy pečlivě zvážit,
zda s nabízenými podmínkami souhlasí.
Obecně je totiž předpokládána kontraktační
volnost obou smluvních stran. Pokud byla
smlouva uzavřena (tj. i úhradový dodatek),
předpokládá se, že ji obě smluvní strany uzavřely svobodně a po zvážení všech okolností.
Rovněž platí, že obsah smlouvy je pro obě
smluvní strany závazný a musí být dodržen.
Z těchto předpokladů a zásad vychází i soudy,
pokud se poskytovatel rozhodne se zdravotní
pojišťovnou soudit o výši úhrady. Pokud je
uzavřen úhradový dodatek, soud vychází
z toho, že poskytovatel navržený způsob
úhrady pečlivě zvážil a úhradový dodatek
svobodně podepsal. Zásah soudu do uzavřené smlouvy je možný pouze za situace, kdy je
obsah smlouvy v rozporu s obecně závaznými
právními předpisy nebo s dobrými mravy.
O tom musí poskytovatel soud přesvědčit.
Uzavřený úhradový dodatek soudní spor,
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jehož podstatou je nesouhlas s uplatněnými
regulacemi, jejichž použití bylo v dodatku
sjednáno, značně komplikuje a „nahrává“
zdravotní pojišťovně. Může být i důvodem
zamítnutí žaloby. Toto platí i v případě, kdy
úhradový dodatek odkazuje na úhradovou
vyhlášku. Úhradový dodatek má totiž povahu smluvního ujednání. A i pokud je v něm
sjednáno, že se bude úhrada řídit úhradovou
vyhláškou, je to stále smlouva, která vyjadřuje vůli poskytovatele podřídit se úhradové
vyhlášce.
Poskytovatel, který nesouhlasí se způsobem úhrady navrženým v úhradovém dodatku (byť by to byl způsob stanovený v úhradové vyhlášce), vyjádří svůj nesouhlas tím, že
úhradový dodatek nepodepíše. Důvod svého
nesouhlasu může sdělit zdravotní pojišťovně písemně. Úhradové vyhlášky již po řadu
let obsahují plošné regulace bez možnosti
jakékoli kompenzace pro případ, kdy poskytovatel musel referenční limit překročit,
protože byl povinen ošetřit všechny pojištěnce dané zdravotní pojišťovny, a to v roz-

sahu potřebné (nikoli pouze neodkladné)
péče. Pokud poskytovatel úhradový dodatek
sjednávající tento způsob úhrady podepíše,
hrozí, že bude tento krok interpretován jako
jeho souhlas se stanovením výše úhrady,
včetně uplatnění regulací, pokud referenční
limit překročí. Pokud poskytovatel dodatek
nepodepíše, protože není schopen ovlivnit
rozsah potřebné péče a nedokáže se tak efektivně bránit regulacím, s jejichž uplatněním
nesouhlasí, ponechává si daleko širší argumentační prostor. Současně se nevystavuje
nebezpečí zamítnutí žaloby z důvodu, že
uplatnění regulací se zdravotní pojišťovnou
smluvně sjednal.
2. Úhradový dodatek nabízený
zdravotní pojišťovnou nemusí smluvní
poskytovatel akceptovat. Toto řada poskytovatelů stále neví a úhradové dodatky
podepisuje v mylné představě, že jim „nic
jiného nezbývá“. Pokud smluvní poskytovatel úhradový dodatek nabídnutý
zdravotní pojišťovnou nepodepíše, řídí
se úhrada úhradovou vyhláškou pro daný

Komora chce jednat také
s dalšími pojišťovnami
Jménem ČLK jsem se také na ředitele zaměstnaneckých pojišťoven obrátil
s žádostí o jednání o podobě tzv. úhradových dodatků ke smlouvám pro
praktické lékaře, ambulantní specialisty a ambulantní gynekology pro rok
2017. Z platné legislativy vyplývá, že pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak, jsou zdravotní pojišťovny povinny respektovat text tzv. úhradové
vyhlášky a hradit zdravotní služby poskytnuté svým klientům podle jejího
znění. Doufáme, že i pro příští rok budou mít alespoň některé pojišťovny
zájem nabídnout svým smluvním partnerům zlepšení podmínek v porovnání
se zněním úhradové vyhlášky.
Česká lékařská komora by ráda jednala zejména o způsobu bonifikace
držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, o zvýšení úhrad a o zmírnění
regulací i o zvýšení tzv. nevýznamného počtu pojištěnců.
Milan Kubek
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kalendářní rok, kterou každoročně vydává Ministerstvo zdravotnictví. V takovém
případě si poskytovatel ponechává prostor
pro případný spor o výši úhrady, kdy bude
oprávněn tvrdit, že žádný způsob úhrady se
zdravotní pojišťovnou nesjednal, a pokud má
být postupováno podle úhradové vyhlášky,
musí soud posoudit, zda její obsah, resp.
aplikace je v souladu se základními ústavněprávními principy.
3. Pokud zdravotní pojišťovna tvrdí, že
bez podepsaného úhradového dodatku nemůže vykázanou péči hradit, není to pravda.
Rovněž je nepřípustné, aby zdravotní pojišťovna podmiňovala uzavřením úhradového
dodatku další právní úkony vůči poskytovateli, např. prodloužení smlouvy či převedení
smluv z fyzické osoby na osobu právnickou,
jak se s tím v praxi lze setkat. Pokud se s touto argumentací některý poskytovatel setká,
doporučujeme vyžádat si ji písemně a konfrontovat s ní Ministerstvo zdravotnictví,
které je orgánem dohledu nad zdravotním
pojištěním.
4. Shora uvedené kontraktační principy platí i pro uzavírání jiných dodatků ke
smlouvě o poskytování a úhradě hrazené
péče, než jsou tzv. dodatky úhradové. Jedná
se například o dodatky, kterými je měněna
příloha č. 2 smlouvy. Zásadním problémem
poslední doby je sjednávání nových výkonů v příloze č. 2 s podmínkou, že tyto
nové výkony nebudou zohledněny ve výši
úhrad. Je třeba upozornit, že tuto podmínku zdravotní pojišťovna často zakotvuje až
na samém konci přílohy č. 2, nikoli přímo
v textu dodatku, kterým je změna přílohy
sjednána.
V zásadě dochází k tomu, že smluvní po-

skytovatel ve snaze nabídnout pojištěncům
péči v celém spektru a na náležité odborné
úrovni se zdravotní pojišťovnou smluvně
(tedy svobodně a vážně) sjedná, že bude pojištěncům předmětné zdravotní pojišťovny poskytovat nové (další) výkony (rozšíří
spektrum poskytované hrazené péče), i když
úhrada od zdravotní pojišťovny zůstane v původní výši. Možná interpretace této dohody
je taková, že poskytovatel svým podpisem
dobrovolně souhlasil s tím, že bude péči poskytovat v rozšířeném rozsahu za úhradu,
která odpovídá stávajícímu průměrnému
úhradovému limitu na pojištěnce. Byť lze
vyslovit pochybnost o platnosti takové dohody, a to zejména v případě, kdy jsou takto
sjednávány výkony, které patří do základního
„porfolia“ oboru, a výše úhrady by při aplikaci podmínky odporovala základním ústavněprávním principům, které formuloval ve
svých nálezech i Ústavní soud, nelze vyloučit,
že soud platnost takové dohody nezpochybní
právě proto, že se jedná o smlouvu, k jejímuž
uzavření se mohl poskytovatel svobodně
rozhodnout.
I v tomto případě platí, že pokud poskytovatel s navrhovanými podmínkami
nasmlouvání nových výkonů nesouhlasí,
může je odmítnout. Za výkony, které pojišťovna odmítla tzv. nasmlouvat, lze požadovat
přímou úhradu od pacienta. Pacient by měl
být předem poučen o tom, že poskytovatel
nemá výkon nasmlouván, byť se jedná o péči
hrazenou z veřejného zdravotního pojištění,
a že péči může čerpat buď přímo u poskytovatele za přímou úhradu (musí být předem
seznámen s cenou výkonu), nebo bezplatně
u jiného smluvního poskytovatele, který výkon nasmlouván má.

Pokud zdravotní pojišťovna podmiňuje
shora uvedeným způsobem nasmlouvání
výkonů, které patří podle doporučených
odborných postupů do základního spektra
péče a bez kterých nelze poskytovat péči na
náležité odborné úrovni, je na místě obrátit se se stížností jak na vedení předmětné
zdravotní pojišťovny a v případě nečinnosti na její správní radu, tak na Ministerstvo
zdravotnictví jako na orgán dohledu nad
zdravotním pojištěním. Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit péči svým pojištěncům
v celém hrazeném spektru. Podmiňování
nasmlouvání potřebného spektra hrazených
výkonů tím, že smluvnímu poskytovateli
nebude adekvátním způsobem navýšena
úhrada, není obhajitelné již z toho důvodu,
že i úhradové vyhlášky pravidelně zakotvují
povinnost zdravotních pojišťoven zohlednit
při výpočtu celkové úhrady nově nasmlouvané výkony, které nebyly v referenčním
období vykazovány.
Závěrem lze shrnout, že uzavírány by
měly být pouze takové smlouvy, s jejichž
obsahem poskytovatel souhlasí a je srozuměn s aplikací smluvně sjednaných podmínek. V opačném případě by se měl podpisu
smlouvy zdržet a hledat cestu, jak dosáhnout
změny navrhovaných podmínek. V případě
úhradových dodatků není třeba tuto cestu
hledat, jelikož platí zákonné ustanovení,
podle kterého se v případě nedohody mezi
poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou
na způsobu úhrady automaticky uplatní
úhradová vyhláška vydaná pro příslušný
kalendářní rok.
Mgr. MUDr. Dagmar Záleská,
právník-specialista
právní kancelář ČLK

Inzerce A161007233
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Vy se ptáte, právník odpovídá

Žádost pacientů o doprovod

Pracuji jako lékař zdravotnické záchranné služby a setkávám se s žádostí
pacientů o doprovod. Máme povinnost
spolu s dospělým pacientem zajistit
transport i jeho rodinného příslušníka
nebo kamaráda? A jak je to např. s vodicím psem u slepců? Chápeme sice stres
pacientů i to, že je jim doprovod oporou,
ale prostor v sanitce je omezený, i takto
je provedení některých výkonů obtížné,
zároveň musíme dodržovat hygienické
předpisy. Cesta sanitkou tzv. „na maják“
je mnohem více riziková.
V souladu s ustanovením § 28 odst. 3
písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, má pacient
právo na:
1. nepřetržitou přítomnost zákonného
zástupce, popřípadě osoby určené zákonným
zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž
péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu
nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou
osobou,
2. nepřetržitou přítomnost opatrovníka,
popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li
osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že
není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich
poskytnutí (dále jen „pacient s omezenou
svéprávností“),

20

3. přítomnost osoby blízké nebo osoby
určené pacientem.
Všechna tato práva však náleží pacientovi,
jen pokud jsou zároveň v souladu s jinými
právními předpisy a vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb a také pokud
přítomnost těchto osob nenaruší poskytnutí
zdravotních služeb.
Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost poskytovat zdravotní služby v souladu s platnými právními předpisy a na náležité odborné úrovni. Zdravotnická záchranná
služba, stejně jako ostatní poskytovatelé,
musí při přednemocniční neodkladné péči
minimalizovat rizika přenosu infekčních nemocí, musí tedy dodržovat i hygienický řád.
Během transportu pacienta je pak jistě
velmi důležité, aby mohli zdravotničtí pracovníci v případě potřeby využít prostor
sanitního vozidla především pro provedení
nezbytných vyšetření a léčebných zákroků.
Vnitřní prostor sanitního vozu ZZS není primárně uzpůsoben k transportu dalších osob,
jejich bezpečí tedy není optimálně zajištěno.
Automaticky bez dalšího vždy transportovat s pacientem i blízkou osobu tedy
není možné.
Z výše uvedených důvodů doporučujeme, aby zaměstnavatel ve svém provozním řádu či v jiných vnitřních předpisech vymezil, kdy je možné převézt spolu
s pacientem i doprovod, případně kdo
je oprávněn o tomto kroku rozhodnout.
Obdobná právní úprava platí i pro
přítomnost tzv. vodicího psa. V souladu
s ustanovením § 30 odst. 3 zákona o zdravotních službách, citovaného výše, má pacient
se smyslovým nebo tělesným postižením,
který využívá psa se speciálním výcvikem,
právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní
stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve
zdravotnickém zařízení. I toto právo však
musí respektovat podmínky nezbytné k zachování odpovídající kvality a bezpečí zdravotních služeb. Pobyt psa se speciálním výcvikem musí tedy být v souladu se stanoveným
vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována
práva ostatních pacientů ani jiné podmínky
poskytování zdravotních služeb (např. hygienické). Sanitní vozidlo zdravotnické záchranné služby není transportním prostředkem,
ambulantní prostor tohoto vozidla je určen
k poskytování zdravotních služeb, a to včetně

provedení neodkladných vyšetření a výkonů
k záchraně života a zdraví pacienta.
Vzhledem k omezenému vnitřnímu
prostoru sanitního vozu ZZS, potřebě
dbát na hygienické požadavky poskytovaných zdravotních služeb a také časovému aspektu neodkladné péče bychom
doporučovali vymezit ve vnitřním řádu
ZZS, že transport psa se speciálním výcvikem sanitním vozidlem není možný.
V některých specifických situacích, kde
s ohledem na okolnosti a prospěch pacienta
lze přítomnost vodicího psa připustit, je pak
oprávněn rozhodnout vedoucí výjezdové skupiny o výjimce. I toto oprávnění ve výjimečných případech povolit přítomnost vodicího
psa se speciálním výcvikem ve vozidle ZZS by
mělo být výslovně uvedeno ve vnitřním řádu.

Odpovědnost za odborný výkon

Kdo nese odpovědnost za indikaci k odbornému výkonu, například kolonoskopii? Je právně odpovědný lékař, který o výkon
požádal, vypsal žádanku, nebo je za ni odpovědný lékař, který výkon provádí? Během
výkonu mohou nastat komplikace, kdo za ně
bude odpovědný?
Abychom se mohli vyjádřit k vašemu
dotazu, musíme nejprve objasnit podmínky
vzniku právní odpovědnosti v obecné rovině.
Právní odpovědnost fyzické osoby vzniká
tehdy, pokud jsou splněny tyto podmínky:
1. tato osoba poruší právní povinnost,
poruší nějakou povinnost danou zákonem;
2. je toto porušení zaviněné, ať již úmyslně, či z nedbalosti;
3. vznikla škoda – např. na zdraví, na
majetku atd.;
4. je zde příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti jednotlivcem
a vznikem škody.
Odpovědnost jednotlivých osob (nejen
lékařů i ostatních osob) je tedy nezbytné
zkoumat vždy individuálně se zřetelem k výše
uvedeným podmínkám, zda byly naplněny.
Lékaři, kteří se účastní léčby a péče o konkrétního pacienta, ponesou vždy odpovědnost
za své konkrétní konání (nebo naopak za to,
že nekonali, ačkoliv měli) ve vztahu k danému
pacientovi, a zejména k poskytované péči.
Lékař může tedy nést odpovědnost za to,
že indikoval výkon, který neměl při daném
onemocnění, při zdravotním stavu konkrét-
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ního pacienta, být proveden. Stejně tak může
nést odpovědnost za to, že o provedení vyšetření nerozhodl, ačkoli rozhodnout mohl
a měl. Druhá situace, tedy zanedbání povinnosti nějaké vyšetření indikovat, bývá v praxi
dokonce častější a závažnější.
Posouzení odpovědnosti bude vždy konkrétní pro jednotlivého lékaře, bude se odvíjet
od toho, zda lékař postupoval lege artis, či
nikoli. Pojem lege artis je v zákoně o zdravotních službách definován jako tzv. náležitá
odborná úroveň. Náležitou odbornou úroveň
poskytované péče pak definuje ustanovení § 4
odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, a to takto:
„Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel
vědy a uznávaných medicínských postupů, při
respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní
možnosti.“

Budeme-li tedy posuzovat indikaci konkrétního výkonu, budeme se zabývat otázkou, zda měl být výkon indikován, zda jeho
provedení bylo podle podle pravidel vědy
a uznávaných medicínských postupů, dále zda
lékař respektoval individualitu pacienta, tedy
např. zohlednil další onemocnění, jimiž pacient trpí, jeho celkový zdravotní stav, ale též
přání pacienta atd. V neposlední řadě musíme
zvážit, zda bylo objektivně možné vyšetření
provést, i to, jaké konkrétní podmínky měl
lékař v době, kdy se rozhodoval.
Ošetřující lékař ponese odpovědnost především za tzv. indikaci, za rozhodnutí o odeslání pacienta k výkonu, či naopak neodeslání
tam, kde měl být výkon proveden.
Obdobně budeme postupovat při posouzení vlastního provedení výkonu. I lékař,
který výkon provádí, může pochybit, pokud
výkon provede neindikovaně, i pokud výkon
naopak neprovede a provést měl. Lékař, do

jehož odbornosti výkon spadá, by však měl
velmi dobře znát indikace, kontraindikace
i možné komplikace výkonu. Měl by pečlivě
zvážit přínos vyšetření i s ohledem na míru rizika. Dále samozřejmě může provádějící lékař
nést právní odpovědnost v případě, že výkon
byl v konkrétním případě plně indikován, ale
při jeho provedení se dopustí odborné chyby
a pacientovi vznikne nějaká újma na zdraví.
Zde bych však ráda zdůraznila, že i při
správně provedeném výkonu může v určitém
procentu nastat komplikace, aniž by kdokoli
z lékařů postupoval chybně. Každý zákrok je
provázen určitou mírou rizik. I přesto, že celý
tým postupuje pečlivě a správně, lege artis,
může nastat komplikace výkonu, která není
non lege artis – tedy porušením povinnosti
poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni.
Mgr. MUDr. Dita Mlynářová,
právní kancelář ČLK

Proč kontrolujeme dokumenty
evidované v registru členů ČLK

O

bčas se sekretariáty okresních
a obvodních sdružení setkávají s nepochopením ze strany
členů ČLK, kteří dokládají
informace do registru členů. Stejně tak
se objevují stížnosti členů v centru, kteří
mají mnohdy pocit, že je komora administrativně zatěžuje.
Sama komora vyhlásila boj zbytečné administrativě a snaží se všemi dostupnými
prostředky a možnostmi kultivovat současný
neutěšený stav v rámci administrativy vyžadované právními předpisy. Na tomto postoji
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se nic nemění a i nadále bude komora usilovat
o snížení administrativní zátěže, která dnes
de facto zabírá širší časový prostor než samotné poskytování zdravotní péče.
Boj proti přebujelé administrativě, která
je dnes typická pomalu pro každou lidskou
činnost, však nelze zaměňovat s oprávněnou
potřebou ověřovat informace, které komora
shromažďuje na základě zákonného zmocnění a jejich zveřejněním garantuje jejich
pravdivost. S přeneseným výkonem státní
správy souvisí již zmíněná potřeba důkladného zkoumání a prověřování všech informací, které komora ve veřejném seznamu
členů uvádí.
K naplnění této činnosti a správného postupu při evidenci a zveřejňování informací
ve veřejném seznamu členů vydalo představenstvo ČLK v roce 2012 metodický pokyn
č. 1/2012, kterým jsou povinny se řídit sekretariáty okresních/obvodních sdružení ČLK,
jakož i centrální kanceláře.
Vložení jakékoliv informace do registru
členů musí být písemně podloženo a tento
dokument musí být předložen buďto v originále, nebo v úředně ověřené kopii, přičemž
tyto doklady se dále archivují u příslušného okresního/obvodního sdružení po celou

dobu členství lékaře v komoře. Pro úplnost
lze uvést, že v případech, kdy lékař předloží
například originál dokladu o získané specializované způsobilosti, příslušný sekretariát
pořídí kopii a opatří ji úředním razítkem komory s dovětkem, že kopie byla pořízena z originálního dokladu předloženého lékařem.
Nejedná se tedy o žádný zbytečný administrativní postup či nadměrné zatěžování členů komory, protože, jak již bylo výše
uvedeno, smyslem a zákonnou povinností je
zveřejňovat ucelené a podložené informace,
které lze v případě potřeby doložit dokumenty
z archivu, což se občas v praxi stává na základě
požadavků správních orgánů, orgánů činných
v trestním řízení či soudů.
Smyslem této informace není upozorňovat na zákonnou povinnost členů oznamovat komoře změny související s výkonem
lékařského povolání, ale především osvětlit
nutnost a důvodnost tohoto postupu, který
je nezbytný pro řádné a správné fungování
registru členů ČLK v návaznosti na plnění
veřejné informační povinnosti v podobě veřejného seznamu dostupného na webu ČLK
(www.lkcr.cz).
Mgr. Daniel Valášek,
kancelář ČLK Olomouc
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Adventní setkání prezidentů komor

Vedle informací o aktuální situaci v jednotlivých resortech patřil mezi hlavní projednávaná témata setkání problém neoprávněného výkonu činnosti (tzv. vinklaření), se
kterým se potýkají všechny profesní samosprávy a který ohrožuje bezpečnost klientů.
Prezidenti komor diskutovali o možnostech
správního či trestně právního postihu osob,
jež neoprávněně vykonávají činnosti, ke kterým nemají potřebnou kvalifikaci. Z diskuse
vyplynulo, že nezastupitelnou úlohu musí
v této oblasti hrát stát, jehož orgány mohou
trestat osoby, které nejsou členy příslušných
profesních komor, jež tedy vůči nim nemají
potřebné pravomoci.
Setkání zakončila společná prohlídka
kaple sv. Kříže Zemské porodnice u Apolináře, spojená s koncertem souboru Trigonum
Musicum.
K otázce neoprávněného výkonu odborné
činnosti (tzv. vinklaření) vydali prezidenti
profesních komor následující společné prohlášení:

Foto: archiv ČLK

Tradiční každoroční setkání zástupců profesních komor zřízených zákonem, tedy České advokátní
komory, České komory architektů, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České komory patentových zástupců ČR, České
lékárnické komory, České stomatologické komory, Exekutorské komory ČR, Komory veterinárních lékařů ČR,
Notářské komory ČR a České lékařské komory, proběhlo 1. 12. 2016 v sídle Notářské komory ČR.

Společné prohlášení představitelů
profesních komor

Představitelé profesních komor varují před
množícími se případy neoprávněného výkonu
povolání osobami, které se vydávají za odborníky, jimiž nejsou.
Profesní samosprávy dbají na řádnou kvalifikaci svých členů a dohlíží na kvalitu jimi
poskytovaných služeb. Proto se znepokojením sledují případy, kdy orgány státní moci
nepostupují důsledně proti osobám, které
vykonávají neoprávněně činnosti vyhrazené
pouze kvalifikovaným odborníkům anebo matou veřejnost neetickou a klamavou reklamou.
Komory vyzývají vládu Česká republiky

i regionální samosprávy, aby podpořily naše
aktivity, jejichž cílem je ochrana spotřebitele.
Jako dobrý příklad takové podpory profesní komory se zájmem vítají navrhovanou
změnu regulace postihování neoprávněného
výkonu činnosti coby správního deliktu, zpracovávanou v současné době Ministerstvem
spravedlnosti pro právnické profese (advokáti,
notáři, exekutoři). Pokud se tato úprava v praxi
ukáže být efektivní, vyzývají profesní komory
příslušná ministerstva, aby obdobná úprava
správního postihu „vinklaření“ proběhla v brzké době také u profesí v gesci ostatních komor.
Prezidenti 13 profesních komor
V Praze 1. 12. 2016

Prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim
Neubauer, který jako představitel hostitelské komory jednání řídil.
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Důvody, proč se stát členem
LOK-SČL
1. Pouze odborové organizace mohou vést kolektivní vyjednávání o platových
či mzdových podmínkách a o pracovních podmínkách zaměstnanců. Profesní
organizace toto provádět nemohou.
2. LOK-SČL vznikl před více než dvaceti lety právě z těchto důvodů. Za léta své
činnosti získal významné zkušenosti v oblasti prosazování zájmů a při ochraně
práv nemocničních lékařů.
3. Svým členům poskytuje LOK-SČL důležité služby a informace, které by
jinak získávali obtížně. Zastupuje své členy v pracovněprávních sporech. Při
obhajobě práv členů spolupracuje s předními právníky v oblasti zdravotnického
a pracovního práva.
4. LOK-SČL spolupracuje s evropskými zaměstnaneckými lékařskými svazy
na prosazování práv lékařů v rámci celé EU. Díky této spolupráci se podařilo
dosáhnout výrazných zlepšení v oblasti pracovních podmínek lékařů. Také se
ve spolupráci s evropskými kolegy zatím daří odvracet časté útoky na postavení
nemocničních lékařů z prostředí Evropské komise či Evropského parlamentu.
Žijeme v době vypjatého individualismu. Členství v organizacích, odborových zejména,
je považováno za cosi nepatřičného, ba přímo ponižujícího. Přitom současný rozsah
práv zaměstnanců považujeme za samozřejmý a už zapomínáme, že tomu tak dříve
nebylo. V budoucnu budeme zcela jistě čelit pokusům o omezení či úplnou likvidaci práv
zaměstnanců. Odborové organizace byly ty, které práva pro zaměstnance vybojovaly
a jako jediné jsou schopné je i bránit. Jednotlivci by toto nedokázali a ani v budoucnu
nedokážou.
Organizace jsou ale pouze tak silné, jak silná je jejich členská základna. Hlas deseti tisíců
bude důraznější než hlas několika stovek. Podpořit společné zájmy nás, nemocničních
lékařů, tím, že vstoupím do jejich organizace, je to nejmenší, co mohu pro společnou věc
Martin Engel, předseda LOK-SČL
udělat.
TEMPUS MEDICORUM
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O vině či nevině v konfliktu
nerozhoduje lékař – ošetříme každého
Lékaři bez hranic na konci letošního října oslavili už deset let své existence v České republice. Dosud
s nimi vyjelo pomáhat 126 spolupracovníků, mnozí opakovaně. Dohromady strávili na misích na 115 let.
Jednou z nich je MUDr. Radka Čapková, která pracuje jako internistka ve Všeobecné fakultní nemocnici
v Praze. Zároveň je členkou správní rady české kanceláře Lékařů bez hranic.

Jela jsi tehdy do Arménie, později do
Keni, na Srí Lanku a do Jižního Súdánu.
Jakou jsi měla konkrétně roli na těchto
misích?
Povedlo se mi trefit se do misí, které byly
odlišné geograficky, kontexty i tím, co jsem
tam dělala. V Arménii to byl ambulantní
projekt, kde jsem organizovala místní lékaře a rozšiřovala projekt o další komponenty.
V Keni jsme měli mobilní kliniky, na Srí Lance
a v Jižním Súdánu jsem byla v nemocnicích.
V té první jako lékařka, tu druhou jsem řídila.
Která z misí byla pro tebe nejzajímavější?
Keňa. V prosinci 2007 tam vypuklo povolební násilí mezi jednotlivými kmeny, my jsme
tam přišli na začátku roku 2008 a projekt jsme
zavírali až ve chvíli, kdy byl v zemi klid, lidé se
vraceli z vysídleneckých táborů domů a začala
tam zase fungovat zdravotní péče. Takže jsme
viděli celou evoluci konfliktu, dělali jsme průzkumy situace – jaké jsou humanitární potřeby
– a přizpůsobovali jsme tomu činnost. Tím to
byla pro mě asi nejzajímavější mise.
S jakými lékařskými případy ses setkala?
Třeba v Jižním Súdánu jsme měli porodnici, takže se k nám často dostávaly ženy
s komplikovanými porody, poporodními krváceními. Na Srí Lance byli chirurgičtí pacienti,
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Lékaři bez hranic působí v Česku už deset
let. Ty jsi s nimi spjatá ještě déle. Kdy ses
k nim rozhodla přidat?
Poprvé mě to napadlo o prázdninách mezi
gymnáziem a medicínou. Bylo to v roce 1994
a já dělala au-pair v Británii. Na BBC bylo
tehdy hodně zpráv o genocidě ve Rwandě,
o situaci uprchlíků v tehdejším Zairu, kde
pracovala řada humanitárních organizací
včetně Lékařů bez hranic. Tehdy mě napadlo,
že by mě právě tohle bavilo. Pak jsem na to několikrát zapomněla, ale vracelo se to. A v roce
2005 jsem se k Lékařům bez hranic přidala,
tehdy ještě nebyla česká kancelář, vyjela jsem
přes vídeňskou pobočku organizace.

Chirurgický sál v Gaze (24. 2. 2016)

kterým jsme poskytovali pooperační léčbu.
Bylo tam rovněž velké množství břišního tyfu,
a tudíž pacienti s perforacemi střeva, u nichž
byla složitější pooperační péče. Asi nejtěžší
případ, se kterým jsem se na misích setkala,
byla mladá dívka na Srí Lance, která měla
popáleniny na zhruba 70 procentech těla.
V čem se liší kupříkladu pacienti v Jižním
Súdánu nebo na Srí Lance od těch českých?
Zaprvé tím, že většinou přicházejí nedotčeni nějakou léčbou. Přišlo mi vždy, že tam ta medicína tak nějak líp funguje, protože pacienti
zareagovali i na léky první volby. Kdežto u nás
Lékaři bez hranic jsou nezávislá mezinárodní humanitární a zdravotnická
organizace, která poskytuje pomoc
lidem v nouzi a v případě krizí v téměř 70 zemích světa. Prostředky
na financování projektů získávají
z více než 90 procent z příspěvků
soukromých dárců. Právě finanční
nezávislost na vládních nebo institucionálních zdrojích jim umožňuje
nestrannost a neutralitu.

přijde většinou pacient, který už je zaléčen
praktickým lékařem, případně záchrankou
nebo jinou nemocnicí. A nezbývá než použít
další stupeň, pokud je vůbec k dispozici. Druhý
rozdíl je, že většina tamních pacientů je méně
informovaná, a tak moc s lékaři nepolemizuje.
Přijímají tu péči tak nějak beze zbytku. Na
druhou stranu: pokud dojdou k závěru, že tudy
cesta nevede, jdou prostě pryč. Zcela jinak přistupují ke smrti – přicházeli k nám, abychom
pomohli, a pokud jsme jim vysvětlili, že jim
pomoci nedokážeme, tak příbuzní neváhali
a řekli, že si pacienta berou domů. Že není
důvod, aby tam ležel.
Lékaři bez hranic mají na čtyři sta projektů v téměř sedmdesáti zemích. Jak
takový projekt vzniká?
Nejdříve vyjede průzkumný tým, který vyhodnotí situaci na místě – jaká je tam zdravotní
péče, jaké tam jsou potřeby, a pokud je situace
alarmující, může tam vzniknout projekt. Řada
projektů začíná jako „emergency“, třeba po
přírodní katastrofě nebo v důsledku válečného
konfliktu. Některé z nich pak zůstanou jako
dlouhodobější, pokud tam jsou stále potřeby,
zůstaneme i po odeznění dané katastrofy nebo

TEMPUS MEDICORUM

/ PROSINEC 2016

LÉKAŘI BEZ HRANIC

konfliktu. Od začátku se ale snažíme pracovat
na tom, abychom tam nebyli navždy a mohli
projekt někomu předat, nejlépe místnímu ministerstvu zdravotnictví – proto vždy školíme
místní pracovníky a snažíme se přimět místní
úřady, aby převzaly zodpovědnost.
Lékaři bez hranic často působí v konfliktních oblastech, v poslední době byla řada
nemocnic bombardována, ať už v Jemenu,
v afghánském Kundúzu či v Sýrii. A to
navzdory faktu, že je chrání mezinárodní
humanitární právo a Ženevské konvence. Lékaři bez hranic skoro nikdy nemají
ozbrojenou ochranku, jak zajišťují bezpečnost na svých misích?
Doufáme, že bezpečnost nám svým způsobem zajistí naše logo. Fakt, že býváme na
místě známí. Snažíme se být maximálně
transparentní v tom, co děláme, jak to děláme. Vysvětlujeme, že jsme neutrální a v rámci
každého konfliktu poskytujeme péči každému,
kdo ji potřebuje, bez ohledu na to, ke které
bojující straně patří. Samozřejmě vždy je potřeba vyjednávání se všemi stranami konfliktu,
s vládnoucími klany, s místní administrativou.
Neměla jsi někdy dilema v tom, zda někoho ošetřit, nebo ne?
Žádná z mých misí nebyla vyloženě uprostřed bojového konfliktu. Nicméně obecně lze
říct, že v tomhle není co řešit. Lékařská etika
platí všude, ať to je, či není bojový konflikt,
a nám jako lékařům nepřísluší řešit, kdo je
kdo. Poskytujeme lékařskou péči tomu, kdo

Lékaři bez hranic pomáhají lidem na útěku po celém světě, mimo jiné i ve Středozemním moři či na Balkáně. V Česku se
někdy objevují hlasy, že by se uprchlíkům
pokoušejícím se překonat Středozemní

moře při snaze dostat se do Evropy pomáhat nemělo. Jak to vnímáš ty?
Podle mě je to naprosto bezpředmětná
otázka. Člověk topící se v moři má přece být
zachráněn. Platí totéž, co v případě, na který
ses ptala v předešlé otázce. Zamýšlet se nad
tím, jestli vstoupil do toho moře dobrovolně,
nebo ne, jestli má, nebo nemá být v Evropě
a podobně, není věc, která přísluší lékařům.
To se má řešit až v době, kdy ten člověk nebude v ohrožení života. Navíc Lékaři bez hranic
nestanovují, kam budou převezeni lidé, kteří jsou zachránění v mezinárodních vodách
Středozemního moře. Do kterého přístavu
je máme odvézt, určuje italské Námořní záchranné a koordinační centrum.
V současné době působíš vedle své práce
v nemocnici také ve správní radě české
kanceláře Lékařů bez hranic. Mohla bys
přiblížit hlavní aktivity české kanceláře
v letošním roce?
Hlavním cílem české kanceláře je nabírání lidí na mise, získávání peněz na projekty
a zvyšování povědomí veřejnosti o humanitárních problémech. Letos pomáháme financovat projekty například v Tanzanii, Nigeru,
Súdánu či na Ukrajině, celkem v deseti zemích. Díky českým dárcům na to máme přes
70 milionů korun. V létě jsme také vyhlásili
mimořádnou sbírku na pomoc v Nigérii, kde
se v současné době odehrává bez zájmu světa
jedna z největších humanitárních katastrof
světa. Na mise letos přes českou kancelář
odjelo dosud 33 převážně Čechů a Slováků.
Nejčastěji do Iráku, Jižního Súdánu, na Ukrajinu, do Afghánistánu. V květnu jsme také
měli na pražském náměstí Míru interaktivní
výstavu Polní nemocnice Lékařů bez hranic,
kterou navštívilo více než 14 tisíc lidí.
Iveta Polochová

Radka Čapková na misi
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ji potřebuje. Každý člověk, který potřebuje lékařskou péči, je pro nás pacient a dále
nerozlišujeme, kdo je, odkud přišel a co kde
udělal. O vině či nevině má rozhodovat někdo
jiný. Navíc kterýkoli bojovník, jenž je raněn,
stává se pacientem. Ano, jsou to principy
naší organizace, ale i kdyby nebyly, tak jsme
lékaři a každý z nás se musí řídit lékařskou
etikou. Když nám v Česku přivezou z věznice
odsouzeného vraha, tak ho také ošetříme.
Můžu si o něm myslet, co chci, ale ošetřím ho.
Nepřísluší mně při jeho léčbě řešit, co udělal.
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Co je to akreditace ve zdravotnictví?

D

louhou jsem přemýšlel, jak
přiblížit akreditaci ve zdravotnictví. Nakonec mne napadlo přirovnání k malému
bufetu na nádraží.
Dosud prodavač prodal párek v rohlíku,
vzal peníze, zanesl je do vedlejší místnosti (tu
volím proto, že ani v nemocnici se vše neodehrává na jednom místě, ale musí se chodit a běhat po oddělení), kde dal peníze do pokladny,
umyl si poctivě ruce a pak šel zpět a prodal další
párek v rohlíku. Celý den mu před okénkem
stála pětimetrová fronta, takže měl stále co
dělat. Všichni byli relativně spokojení a vše
probíhalo relativně bez problémů.
Pak přišla akreditace práce v potravinářství. V některých věcech si udělal pořádek,
uklidil si obchod, sepsal si postupy, něco nového se naučil a vylepšil a zabezpečil. Sice mu za
posledních 10 let před obchodem uklouzl jen
jeden člověk, neměl žádné stížnosti na hygienu
potravin, ale nyní se nově dá očekávat, že již

neuklouzne nikdo a že na hygienu potravin
nebudou stížnosti už vůbec žádné.
Vše probíhá stejně, jen ve vedlejší místnosti si ruce nejen myje, ale také dezinfikuje,
a po každém použití umísťuje kleště na pečivo
do speciální čističky, kterou si musel zakoupit, a bere si z ní druhé vyčištěné. A k tomu
má rukavice. Ale hlavně na každý úkon, tedy
uložení peněz do pokladny, umytí rukou, dezinfekci rukou, čištění kleští a výměnu rukavic
má zvláštní formulář, který vyplní, orazítkuje,
podepíše a připíše datum a čas. Aby byla jednoznačná prokazatelnost, že tyto úkony provedl. Je pravda, že mu tyto úkony zaberou dost
času, takže obslouží jen polovinu zákazníků
a polovina odbíhá na vlak hladová a fronta se
prodlužuje, ale doba přece pokročila.
Co s tím? Přibere do obchodu pomocníka,
takže opět od okénka odchází stejný počet
spokojených lidí jako před akreditací. Vše probíhá stejně, všichni jsou stejně obslouženi, jen
v obchodě sedí dva lidé místo jednoho. A ten
druhý není jen tak nějaká nevzdělaná levná

sekretářka, protože razítka a podpisy musí na
papír sázet vyučený obchodník. Je tedy nasnadě, že za stejnou poctivou práci, za stejný počet uspokojených zákazníků je nutno zaplatit
dvojnásobek na platy, je potřeba dvojnásobek
vyučených obchodníků, takže jich bude dříve
či později nedostatek, jsou daleko větší provozní náklady, místo elektrorevize vybavení,
kterou dosud zajišťovala levná elektrofirma
ze sousedství jednou za dva roky, musí nyní
platit daleko dražší monopolní firmu z Prahy
každý rok, ale co se dá dělat, doba pokročila…
Výsledek? Politik je spokojený, protože
zajistil svým voličům bezpečnější nakupování,
úředník je spokojený, protože díky papírům
může kontrolovat věci, kterým nerozumí, akreditační agentury jsou spokojené, protože mají
práci, dodavatelé spotřebního materiálu jsou
spokojení, protože jim stoupl odbyt, všichni
jsou spokojení, jen prodavači místo úsměvu
a vlídného slova unaveně přemýšlejí, jestli
někde něco nezapomněli orazítkovat…
prim. MUDr. Jan Marek

Ženy, lékařky, matky… a atestace

R

áda bych zareagovala na článek
MUDr. Kopecké ze zářijového
čísla, neboť je pro mě velmi aktuální. A určitě nejen pro mě.
Stejně jako autorka článku jsem zvolila variantu 4 – na prvním místě rodina
a děti a až na druhém zaměstnání, kariéra, atestace. Snad jen s tím rozdílem, že
jsem „neztratila“ získanou praxi, první
dítě jsem měla hned po studiích, pak nějaký čas praxe, pak druhá mateřská.
S každým z dětí jsem po zralém uvážení
a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí
zůstala doma plnohodnotné 3 roky. Po druhé mateřské jsem se ale musela „spokojit“
s kratším úvazkem, neboť můj manžel má
časově velmi náročné zaměstnání a jeho plat
nás (na rozdíl od mého předatestačního státnězdravotnického kapesného) skutečně živí,
a veškerá rodinná logistika je tudíž na mně. Ta
je poněkud komplikovaná tím, že bydlíme na
vsi, děti chodí do školy v bližším malém městě
a já dojíždím za prací do většího, vzdálenějšího. Na jednu stranu mám velké štěstí, že mi
můj vstřícný zaměstnavatel zkrácený úvazek
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po návratu z MD vůbec umožnil, na druhou
stranu se mi tím ale adekvátně prodloužila
předatestační příprava. A samozřejmě zkrátil
plat. Letos je mi 40 a nyní se prvně chystám
k atestaci. Někdy mám dojem (naštěstí velmi
zřídka), že je na mě pohlíženo jako na lempla,
který má mít „v tomhle věku přece dávno
odatestováno“. Ale já se opravdu neflákala!
Věřte, že přes veškeré „globální“ problémy českého zdravotnictví, které si samozřejmě uvědomuji,
Inzerce A161005848
máme my ženy-matky-lékařky navíc své
specifické problémy
a bylo by fajn, kdybyste je vy muži-lékaři,
kteří zpravidla udáváte směr chystaným
změnám, včetně těch,
které se týkají specializačního vzdělávání, vzali na vědomí
a při přípravě těchto
změn je zohlednili.
Konkrétní návrhy zde
nebudu rozebírat, jis-

tě vám je ráda předloží každá kolegyně-matka,
která sice dala ve svém hodnotovém žebříčku
a „životnímu harmonogramu“ přednost rodině před kariérou, což ale vůbec neznamená, že
by pro ni medicína nebyla důležitá a nechtěla
by se jednou stát plnohodnotnou lékařkou.
MUDr. Z. Ludvíková

Poznámka redakce: Autorka příspěvku
atestaci úspěšně složila 23. 11. 2016. Gratulujeme!
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NAPSALI JSTE

Vynikající lékař Pelhřimovska

D

Podnětem pro zřízení tohoto titulu byla
má účast na slavnostním vyhlašování Rytíře českého lékařského stavu, které ČLK každoročně pořádá. Napadlo mne, že veskrze
pozitivní a povznášející pocit, který jsem při
této akci zažil, bych rád přenesl na členy naší
organizace nebo se pokusil u nich podobný pocit vyvolat. Druhým podnětem pro zřízení
našeho titulu byla myšlenka, že titul Rytíř českého lékařského stavu pravděpodobně nikdo
nikdy z našeho regionu nezíská. Ne že by u nás
v regionu nebyli vynikající lékaři. Byli, jsou
a zajisté i v budoucnu budou. Nicméně v konkurenci desetitisíců lékařů České republiky,
v konkurenci docentů a profesorů našich univerzit je velmi nepravděpodobné, že by někdy
na čelo tohoto početného pelotonu v budoucnu
pronikl někdo z Pelhřimovska. A přesto i my

Foto: Alexandra Knapová

ne 23. listopadu 2016 byl za
všeobecné spokojenosti na
okresním shromáždění naší
organizace v Pelhřimově poprvé udělen titul „Vynikající lékař Pelhřimovska“ panu dr. Karlu Kallovi, emeritnímu primáři OKB Nemocnice Pelhřimov.

Starosta Pelhřimova Ing. František Kučera (vlevo) předává ocenění MUDr. Karlu Kallovi.

máme lékaře, kterým bychom chtěli vyjádřit
podobnou formou své poděkování a obdiv za
práci, kterou na poli medicíny odvedli. A proto
jsme se rozhodli zřídit náš oblastní titul. Hodláme ho za přesně stanovených pravidel každoročně udělovat jednomu vybranému lékaři
z našeho regionu. Máme radost z letošního

předávání a už dnes se těšíme, že za rok v listopadu 2017 budeme moci vyhlásit dalšího
nositele titulu „Vynikající lékař Pelhřimovska“.
MUDr. Josef Suk,OS ČLK Pelhřimov

P. S: Děkuji tímto za podporu, kterou nám při zřízení našeho regionálního titulu poskytl prezident naší stavovské organizace.

Císařovy nové šaty aneb chraňme naše lesy

T

ento článek mám v úmyslu napsat již asi tři měsíce, ale v mém
věku už člověk jeví známky vyhořelosti, spoustu věcí – málo
podstatných – hodí za hlavu, a rád, a tak
i já jsem psaní odkládala, odkládala a odkládala. V posledních měsících nejen naše
nemocnice „žije akreditací“. Nevím, zda
podle hlášky z filmových Básníků „dej blbci funkci, a vymyslí lejstro“, ale stále více
a více si připadám jako v pohádce, jejíž
název jsem si dovolila použít jako název
svého článku.
Jsem pediatr, tak asi proto. Navíc, jak již
použil někdo přede mnou (já vím kdo a moc se
mi jeho článek líbil), jsem ve svém věku 50 let
nejmladší atestovaný lékař na oddělení, k tomu
poslední klinický pediatr z celého bývalého
studijního kruhu bývalé Fakulty dětského lékařství, dnešní 2. lékařské fakulty UK Praha.
Kdysi nás učili, že dobře odebraná anamnéza je základ. Dnes je to zcela obráceně,
správně vedená dokumentace je základ. A tak
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kromě klinického vyšetření pacienta a sepisování anamnézy sepisujeme při příjmu
pacienta do nemocnice souhlas s hospitalizací, souhlas s anestezií, souhlas s výkonem
v celkové narkóze, souhlas s CT vyšetřením,
edukační list, nutriční screening…
Starší z nás se možná ještě rozpomenou
na první řadu Dietlova seriálu Nemocnice
na kraji města, kde hokejistu Přemysla Rezka veze zřízenec na operační sál a on se ptá:
„Kam mě to vezete?“ Na odpověď, že na operační sál on, zvolá: „No to bych snad o tom musel něco vědět!“ Tak takhle to dnes již opravdu
nechodí, pacienti jsou informovanější. Jenže
v souvislosti s akreditací nám na oddělení každý týden přibudou alespoň dva další formuláře typu nové jednotné preskripční karty, nové
jednotné karty konziliárních vyšetření, nové
jednotné karty anesteziologických záznamů…
Aby se nám nepletly, jsou dokonce barevně odlišeny. A tak se doslova přehrabujeme
v pacientově dokumentaci, hledáme správný
formulář, správné barvy, správnou kolonku
k vyplnění, přemýšlíme nad správnou formu-

lací… Neměli bychom raději stát u pacienta
a věnovat mu tento čas? Pokud lékař a po něm
i sestra stráví nad takovouto dokumentací byť
dvě minuty navíc, a co jsou dvě minuty při
počtu 10 pacientů, je to již 20 minut lékaře
a pak 20 minut sestry. Ale v případě, že jde
o život, co jsou pak dvě minuty?
Všichni jsme studovali medicínu, ale každý obor má svá specifika, tak proč nutně jednotné formuláře, proč nelze někde ponechat
to staré, dobře fungující. Pro mne je hrozná
i skutečnost, že toto všechno vymýšlí kdosi
u stolu, který by měl zvednout své pozadí a jít
zkusit nakrmit kojence či staříka, předtím je
přebalit a omýt. Všichni tito s velkým pozadím
si za své nápady nechávají dobře zaplatit,
a ještě lépe, když své výtvory a jejich vyplňování chodí kontrolovat. Stále slyšíme, jak
nejsou peníze na mzdy zdravotníků. Tak jak
je možné, že na tu císařovu parádu ano. A tak
čekám, až přijde malé dítě a zavolá: „Císař je
nahý!“ Anebo že bychom to zvládli i bez něho?
MUDr. Pavlína Adolfová,
dětské oddělení Oblastní nemocnice Trutnov
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28. ledna 2017, 20.00 hodin, palác Žofín
VELKÝ SÁL

Jiří Korn
Boom! Band Jiřího Dvořáka se sólisty
Brasil Show

MALÝ SÁL

Orchestr Josefa Hlavsy se sólisty
Ondřej Ruml s OJH
Diskotéka Miloše Skalky

RYTÍŘSKÝ SÁL

Alena Přibylová and her Longhairs
Frajéři z galérky

Moderátor
Aleš Háma

Předprodej vstupenek od 1. 12. 2016:

Palác Žofín, po–pá: 12.00–16.30 hodin, telefon: 222 924 112
www.zoﬁn.cz
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REHABILITAČNÍ ÚSTAV
BRANDÝS NAD ORLICÍ

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

5

LE

T

DALŠÍ INZERÁTY NAJDETE NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
NOVĚ NÁS NAJDETE NA FACEBOOKU –
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ,

KDE JSOU UVEŘEJNĚNY NEJEN PERSONÁLNÍ INZERÁTY, ALE I ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY Z OBORU.
STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY!

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

MEDIFIN A.S.  PŘIJMEME LÉKAŘE LSPP A PLICNÍHO LÉKAŘE
Medifin a.s., provozovatel poliklinik v Praze, přijme
ATEST. LÉKAŘE pro LSPP dospělí a LSPP dětské.
 Odměna: 220,-Kč/hod, 250,-Kč/hod-víkendy, 600,-Kč-svátky - na DPP/DPČ.
Dále PLICNÍHO LÉKAŘE /na HPP, výše úvazku dohodou/.
 Kontakt: Medifin a.s., Mgr. Hegerová, hegerova@medifin.eu, t: 777 660 228. www.medifin.eu

IMMUNIA SPOL. S R.O.

LÉKAŘ/LÉKAŘKA –
ALERGOLOGICKÁ
AMBULANCE V PRAZE

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

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

PRIMÁŘ

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisuje
výběrové řízení na obsazení funkce: PRIMÁŘ
ODDĚLENÍ PLASTICKÉ CHIRURGIE ve
FN Motol.
 Požadavky: LF, specializovaná způsobilost
v oboru, min. 5 let praxe v oboru, organizační
a řídící schopnosti, aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, dobrá uživatelská znalost
PC (MS Office, UNIS), orientace v ekonomice
zdravotnictví.
 K přihlášce doložit: životopis s přehledem
dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém
vzdělání, výpis z rejstříku trestů, lustrační osvědčení dle zákona č. 451/91 Sb.*), čestné prohlášení
ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/91 Sb.*), doklad o členství v ČLK, doklad o zdravotní způsobilosti a dvě reference od odborných ručitelů.

 Přihlášky zašlete v obálce s označením „Výběrové řízení“ do 31. 12. 2016 na sekretariát
personální náměstkyně FN Motole, V Úvalu 84,
150 06 Praha 5.
*) nevztahuje se na uchazeče narozené po
17.11.1971.

ÚPMD

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře internistu. Požadujeme atestaci v oboru interní
lékařství, zkušenost či atestace v oboru diabetologie velmi vítána.
 Nabízíme zázemí stabilní společnosti s tradicí, zaměstnanecké benefity, zajištění pronájmu
bytu v Praze. Nástup možný ihned.
 Kontakt: personalni@upmd.eu;
tel. 296 511 240, 800.

MEDICENTRUM BEROUN S.R.O.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ,
PEDIATR

NEMOCNICE PODLESÍ, A.S.

Nestátní ambulantní zařízení v Berouně hledá
odborného lékaře na tuto pozici: NEUROLOG,
OČNÍ LÉKAŘ, PSYCHIATR, plný i částečný
úvazek.
 Nabízíme výhodné platové podmínky, práci
v příjemném kolektivu, možnost dalšího vzdělávaní. Dobré spojení do Prahy.
 Kontakt: 724 786 903,
medicentrum@medicentrum.cz

Nemocnice Podlesí a.s. hledá lékaře/lékařku na
oddělení Cévní a miniinvazivní chirurgie prestižního Komplexního kardiovaskulárního centra.
 Požadujeme: způsobilost podle zákona
č.95/2004 Sb.; minimálně základní chirurgický
kmen; spec. způsobilost v oboru cévní chirurgie
vítána, není však podmínkou (vítán i mladý chirurg s chutí se rozvíjet zejména v oboru cévní
chirurgie, ale nejen v něm); aktivní znalost cizího jazyka; flexibilitu, samostatnost, spolehlivost
a odpovědnost; aktivní přístup k práci; vstřícné
chování a vystupování.
 Nabízíme: smluvní mzda; práci na plný úvazek; možnost dalšího osobního i odborného rozvoje na nejvyšší úrovni s podporou zaměstnavatele; profesionální zázemí a stabilní zaměstnání;
seriózní, vstřícné a korektní interpersonální vztahy; práce na prestižním, akreditovaném, specializovaném pracovišti.
 Platové podmínky: Individuální - smluvní
(budou dohodnuty při osobním jednání).
 Benefity: Zaměstnanecké benefity (příspěvek
na stravování, příspěvek na životní připojištění,
úhrada vakcíny proti chřipce, 5 týdnu dovolené,
odměny při životních a pracovních jubilejních,
příspěvek na dětskou zimní nebo letní rekreaci
v rámci holdingu, úhrada poplatku v ČLK a další).
 Termín nástupu: na základě domluvy
 Kontakt: Mgr. Simona Szusciková,
simona.szuscikova@npo.agel.cz, +420 558 304 103

NEUROLOG, OČNÍ LÉKAŘ

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE A.S.

HLEDÁME LÉKAŘE/KU –
KARDIOLOGIE

KARDIOCENTRUM Karlovarské krajské nemocnice a.s. hledá lékaře/ku v přípravě na kardiologickou atestaci či lékaře se specializovanou
způsobilostí v oboru kardiologie.
 Nabízíme: náborový příspěvek pro lékaře až
150 000 Kč; pomoc při zajištění bytu/ubytování
a příspěvek na bydlení 3500Kč; pravidelnou nadstandartní účast na tuzemských i zahraničních
kongresech již v úvodu praxe; odborné stáže na
předních evropských pracovištích; rychlý profesní
růst; mladý dynamický tým s možnosti erudice
v kardiologických neinvazivních i invazivních metodách; velké množství zaměstnaneckých výhod.
 Kontakty: personalista: Mgr. Jana Jirsová,
tel. + 420 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz, www.kkn.cz
primář: MUDr. Alexandr Schee,
tel. + 420 608 027 183,
e-mail: alexandr.schee@gmail.com

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Pardubická nemocnice přijme do pracovního
poměru lékaře/lékařku na Geriatrické centrum.
Vhodné i pro absolventy.
 Nabízíme: zaměstnanecké benefity, profesní
rozvoj, možnost ubytování.
 Více informací na http://www.nempk.cz/sites/
default/files/nemocnice-pardubice/obsah/stranky/
lekari/soubory/lekar-geriatrickecentrum.pdf

PŘIJMEME LÉKAŘE

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

VHODNÁ MÍSTA PRO ABSOLVENTY LÉKAŘSKÝCH FAKULT

Vsetínská nemocnice a.s. nabízí pracovní příležitost na pozici lékaře/- ky na oddělení ARO.
 Požadavky: specializovaná způsobilost výhodou, uvítáme však i lékaře v přípravě a absolventy,
bezúhonnost, zdravotní způsobilost.
 Nabízíme: odpovídající mzdové hodnocení, pracovní poměr na dobu neurčitou, možnost ubytování,
zaměstnanecké výhody, podpora ve vzdělávání.
 Kontakt: Ing. Martin Pavlica, náměstek pro
personální řízení, email: pavlica@nemocnice-vs.cz
Tel: 571 818 130

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
A ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NABÍDEK PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

Nestátní ambulantní zařízení v Berouně hledá
odborného lékaře na tuto pozici: VŠEOBECNÝ
LÉKAŘ, LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST,
plný i částečný úvazek.
 Nabízíme výhodné platové podmínky, práci
v příjemném kolektivu, možnost dalšího vzdělávaní. Dobré spojení do Prahy.
 Kontakt: 724 786 903, 311 746 315,
medicentrum@medicentrum.cz

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNANCE V OBLASTI
ZDRAVOTNICTVÍ NA SLOVENSKU
?
Projekt PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE se specializuje na
personální inzerci právě z oblasti zdravotnictví na Slovensku
Za jednu cenu bude Váš inzerát uveřejněný:

- v elektronické podobě PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE (distribuce probíhá
především na lékaře, nelékaře a management zdrav. zařízení)
- na www.pracavzdravotnictve.sk po dobu 1 měsíce

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

WWW.PRACAvZDRAVOTNICTVE.SK
TEMPUS MEDICORUM

MEDICENTRUM BEROUN S.R.O.

NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S.

LÉKAŘ

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí přijme
lékaře/lékařku.
 Požadujeme odbornou způsobilost k výkonu
povolání podle zákona, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Pozice je vhodná i pro absolventy.
 Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení,
jednorázovou odměnu po uplynutí zkušební doby,
až do výše 250 tis. pro lékaře se specializací v oboru RFM, u absolventa do 150 tis., příspěvek na
stravování a 25 dnů dovolené.
 Životopisy zasílejte na email
sekretariat@rehabilitacniustav.cz,
www.rehabilitacniustav.cz, tel: 465 544 206

/ PROSINEC 2016

ponuka pracovných pozícií v zdravotníctve

november 2016
lekári
BraTislavský
oNkologický úsTav
sv. alžBeTy, s.r.o.

Lekár/Lekárka na
očnou ambuLanciu

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

oNkologický úsTav
sv. alžBeTy, s.r.o.

Lekár/Lekárka
na gynekoLogickú
ambuLanciu

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

ďalšie inzeráty nájdete na www.pracavzdravotnictve.sk
potrebná špecializácia zo všeobecnej chirurgie.
 Ponúkame uplatnenie za
zvýhodnených platových podmienok, vieme zabezpečiť ubytovanie (v areáli nemocnice),
podporíme špecializačné štúdium.
 Záujemcovia môžu dostať
ďalšie informácie priamo u riaditeľa nemcnice MUDr. Belanského alebo na odbore personálnej práce a miezd.
 Žiadosti môžu byť adresované aj na e-mail adresy:
jan.belansky@
nemocnicahandlova.sk
amalia.uhliarova@
nemocnicahandlova.sk
 Ku žiadosti je vhodné priložiť štrukturovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných
údajov.
 Charakteristika spoločnosti: Nemocnica Handlová poskytuje ústavnú starostlivosť na
troch lôžkových oddeleniach pre
dlhodobo chorých, ďalej špecializovanú ambulantnú starostlivosť a jednodňovú zdravotnú
starostlivosť v operačných odboroch. Okrem toho prevádzkuje
RDG pracovisko a oddelenie
fyziatrie a rehabilitácie.
 Bližšie informácie nájdete
na www.nemocnicahandlova.sk.

TreNčiaNský
FakulTNá NeMocNica TreNčíN

prijmeme Lekára na
gynekoLogicko-pôrodnícku kLiniku

Príďte pracovať do najlepšej
pôrodnice na Slovensku za rok
2013 a 2016!!! Fakultná nemocnica Trenčín prijme lekára
na gynekologicko - pôrodnícku
kliniku. Môže byť aj neatestovaný, absolvent LF.
 Druh PP: na plný úväzok
 Termín nástupu: ASAP
 Bližšie informácie na č. t.:
032 6566255
 Žiadosti spolu so životopisom zasielajte na:
personalne@fntn.sk

FakulTNá NeMocNica TreNčíN

prijmeme Lekára
na oddeLenie kLinickej
mikrobioLógie

Fakultná nemocnica prijme
lekára na oddelenie klinickej
mikrobiológie na plný úväzok.
Môže byť aj absolvent LF.
 Nástup možný od:
1. 11. 2016.
 Bližšie informácie na č.t.:
032 6566 255
 Žiadosť a životopisy zasielajte na: personalne@fntn.sk

NsP Myjava

Lekári
z viacerých odborov

NeMocNica HaNdlová –
2. súkroMNá NeMocNica, s.r.o.

prijmeme Lekárov

Nemocnica s poliklinikou Myjava prijme do pracovného pomeru lekárov (môžu byť aj absolventi LF):
- NA DETSKÉ ODDELENIE
- NA INTERNÉ ODDELENIE
- NA OAIM
Lekárov špecialistov v odbore:
- NEUROLÓGIA

NEMOCNICA Handlová –
2. súkr. nemocnica, s.r.o. príjme
do zamestnania
• lekára na oddelenie dlhodobo
chorých, potrebná špecializácia z vnútorného lekárstva alebo geriatrie, minim. postupová
skúška z inter. kmeňa
• lekára chirurga na ambulanciu a jednodňovú chirurgiu,

- KLINICKÁ ONKOLÓGIA
- NEFROLÓGIA
 Informujte sa: priamo u riaditeľa NsP MUDr. Henricha
Gašparíka, PhD.
Tel.č.: 034 / 69 79 243, prípadne u Ing. Aleny Zábojníkovej,
E-mail:
alena.zabojnikova@nspmyjava.sk,
Tel.č.: 034 / 69 79 210
 Termín nástupu: podľa dohody.
 Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym profesijným životopisom a telefonickým kontaktom zasielajte na
adresu:
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Útvar riadenia ľudských zdrojov
Staromyjavská 59 907 01
Myjava, e-mailom na adresu:
alena.zabojnikova@nspmyjava.sk

NsP Myjava

Lekár so špeciaLizáciou
v odbore chirurgia

Nemocnica s poliklinikou Myjava prijme do pracovného pomeru lekára: Lekára so špecializáciou v odbore CHIRURGIA
– DO FUNKCIE ZÁSTUPCA PRIMÁRA CHIRURGICKÉHO ODDELENIA
 Informujte sa: priamo u riaditeľa NsP MUDr. Henricha
Gašparíka, PhD.
Tel.č.: 034 / 69 79 243, prípadne u Ing. Aleny Zábojníkovej,
E-mail:
alena.zabojnikova@nspmyjava.sk,
Tel.č.: 034 / 69 79 210
 Termín nástupu: podľa dohody.
 Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym profesijným životopisom a telefonickým kontaktom zasielajte na
adresu:
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Útvar riadenia ľudských zdrojov
Staromyjavská 59 907 01

Hľadáte do svojHo tímu novýcH kolegov? Pomôžeme vám!
váš inzerát bude uverejnený v elektronickej a internetovej Podobe jedinečnéHo Projektu Práca v zdravotnictve. registrujte sa zadarmo
a zadajte si ľubovoľný Počet inzerátov na www.Pracavzdravotnictve.sk alebo nám Pošlite text inzerátu na obcHod@Pracavzdravotnictve.sk
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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
99/16 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 15. 12. 2016
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD
Délka: 4 hodiny
Kapacita: 12 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak,
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že
ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence
na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení
RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých
případech. Kurz bude veden formou workshopu.

2017
81/16 Kurz z oboru nefrologie
Datum: 14. 1. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, učebna č. 1
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc.
• Glomerulonefritidy a tubulointersticiální nefritidy vyššího věku.
Doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
• Nefroskleróza a hypertenze.
• Poruchy elektrolytů a vody u seniorů.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Obezita u nefrologicky nemocných.
• Funkční vyšetření ledvin, dávkování léků.
1/17 Poruchy spánku v dětském věku
Datum: 14. 1. 2017
Místo: Praha, Hotel ILF, učebna č. 2
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
• Dětská spánková medicína – přehled problematiky.
MUDr. Petra Uhlíková
• Insomnie z pohledu dětského psychiatra.
Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
• Ospalé, nebo nepozorné dítě?
MUDr. Martina Ondrová, Ph.D.
• Obstrukční spánková apnoe – významný zdravotní problém.
Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
• Abnormní stavy během noci.
Doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
• Syndrom náhlého úmrtí kojence.
2/17 Jak snadno a rychle zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
Datum: 14. 1. 2017
Místo: Praha, Hotel ILF, učebna č. 9
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Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon nabyl účinnosti
1. dubna 2012. Metodika hodnocení je stanovena Věstníkem
Ministerstva zdravotnictví.
Podle uvedeného zákona je poskytovatel zdravotních služeb
povinen v rámci poskytování zdravotních služeb zavést
interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných
zdravotních služeb. Tato povinnost se nyní vztahuje i na
ambulantní lékaře, nejen na lůžková zařízení.
Zdravotnické zařízení musí mít vypracovánu odpovídající
dokumentaci a zajistit plnění stanovených požadavků všemi
zaměstnanci. Tyto činnosti se pak kontrolují formou tzv.
interního auditu 1× ročně.
Tento seminář vás seznámí s požadavky zákona č. 372/2011
Sb. a vysvětlí vám, jak co nejjednodušeji zavést systém hodnocení kvality a bezpečí ve vaší ordinaci tak, aby vaše zdravotnické zařízení vyhovělo zákonným požadavkům a současně aby tato povinnost zabrala jen minimum vašeho času.
Obsah kurzu:
• Legislativa.
• Kritéria pro hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní
péče.
• Minimální požadavky.
• Jak jednotlivé požadavky splnit.
• Jak zpracovat dokumentaci.
• Co je to interní audit a jak ho provést.
• Kdo může provést interní audit.
• Jak vyhodnotit kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
• Potřebuji externí audit a certifikát kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče?
• Praktické příklady.
• Diskuse.
3/17 Antibiotická terapie v primární péči
Datum: 14. 1. 2017
Místo: Praha, hotel ILF, učebna č. 3
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek (Klinika infekčních,
parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce)
Kurz je zaměřen na antibiotickou léčbu komunitních infekcí v dětském a dospělém věku. Absolvent kurzu se seznámí s racionální antibiotickou terapií nejčastějších infekcí v ambulantní praxi, s problematikou bakteriální rezistence
v závislosti na spotřebě a použitých antibiotikách, správnou
indikací mikrobiologických vyšetření a jejich interpretací. Součástí kurzu je i přehled nejčastěji užívaných antibiotik
a základní informace o jejich farmakologických vlastnostech.
Na závěr kurzu budou uvedena kazuistická sdělení, na kterých
budou rozebrány nejčastější problémy v běžné klinické praxi.
36/17 Lokální léčba dětských dermatóz
Datum: 18. 1. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Kredity: 2
Poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Štěpánka Čapková
4/17 Kurz intenzivní medicíny
Datum: 21. 1. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: MUDr. Jiří Valenta
Blok Invazivní hemodynamika pro anesteziology a intenzivisty
Doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
• Co můžeme vyčíst z křivky arteriálního tlaku a CVP.
Doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.
• Plicnicový katétr – má stále místo v klinické praxi?
MUDr. Michal Matias.
• Semiinvazivní a neinvazivní metody měření srdečního
výdeje.
MUDr. Jan Rulíšek.
• Jícnová a transtorakální echokardiografie v monitoraci
hemodynamiky.
Blok CRRT pro intenzivisty
MUDr. Michal Otáhal.
• RRT v intenzivní péči.
MUDr. Mychajlo Zakharchenko.
• Cévní vstupy, katétry, AV fistule, filtry a technické aspekty
RRT.

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
• Podpora funkce ledvin a její načasování.
Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
• Regionální citrátová antikoagulace.

• s klinickým významem jednotlivých vyšetření pro onemocnění/funkci jednotlivých systémů,
• s kontrolou kvality funkčních laboratoří a jednotlivých
vyšetření.

20/17 Škola zad
Datum: 21. 1. 2017
Místo: Praha 5, Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce
Délka: 5 hodin
Koordinátor: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.
MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., MUDr. Dagmar Smilková
• Definice a cíle školy zad (ŠZ).
• Typy ŠZ – základní, speciální, průmyslová ŠZ.
• Organizace ŠZ.
Program ŠZ:
• Témata praktická – nácvik správného držení těla, kompenzační cvičení, rozcvička, výuka správných pohybových
stereotypů v rámci pracovních a mimopracovních činností, úlevové a relaxační polohy, pomůcky.
• Témata teoretická – příčiny bolestí zad, základy anatomie
a funkce páteře, svalová dysbalance, životospráva a léčba
bolestí zad, psychologické aspekty bolestí zad, základy
ergonomie.
5/17 Hygienicko-epidemiologická problematika v ambulantní praxi.
Datum: 21. 1. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, učebna č. 1
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Vladimír Polanecký, ved. katedry
hygieny a epidemiologie IPVZ
Kurz je zaměřen na praktické řešení každodenních situací
a zahrnuje vše, co by měl ambulantní lékař vědět z oblasti
hygieny a epidemiologie pro správný chod své ambulance
(dezinfekce, sterilizace, hlášení infekcí atd.).
MUDr. Vladimír Polanecký
• Globalizace a současné medicínské problémy.
• Vektory, ektoparazité a nákazy.
• Současné problémy vakcinace.
RNDr. Jaroslava Zelenková
• Sterilizace, dezinfekce a jejich kontrola v ambulantní
praxi.
22/17 Jediná jistota je stálá změna (i ve zdravotnictví)
Datum: 28. 1. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
Všichni zdravotničtí manažeři se téměř každodenně setkávají se změnami, které musí se svým týmem zvládnout.
Účastníci si ujasní roli těch, kdo zdravotnické týmy vedou,
i těch, kteří tyto týmy tvoří. Budou si moci otestovat svůj
postoj ke změnám. Pozornost bude věnována i konkrétním příkladům změn ve zdravotnictví včetně optimálních
možností, jak tyto situace manažersky zvládat – počínaje
pochopením individuálního přístupu jednotlivých členů
týmu ke změnám a konče radami, jak změny svému týmu
nejlépe komunikovat.
35/17 Funkční vyšetření v pneumologii
Datum: 28. 1. 2017, 9–18 hod.
Místo: Karlovy Vary
Délka: 9 hodin
Cena: 1000 Kč
Odborný garant: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
Koordinátor: MUDr. Vladimír Zindr
Lektoři: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D., MUDr. Jarmila Fišerová, MUDr. Jana Kociánová, MUDr. Stanislava Kacrová,
MUDr. Eva Voláková, MUDr. Vladimír Zindr
Funkční vyšetření patří mezi základní vyšetřovací metody
v pneumologii a příbuzných oborech. Umožňuje nejen porozumět patofyziologickým mechanismům plicních onemocnění, ale jeho použití v klinické praxi pomáhá významným
způsobem v diferenciální diagnostice plicních onemocnění,
rozlišení nebo určení podílu onemocnění plicních, neuromuskulárních a kardiovaskulárních. Funkční vyšetření plic
se rovněž významně podílí na diagnostice a monitorování
plicních onemocnění a má velkou výpovědní hodnotu pro
určení prognózy plicních či některých neuromuskulárních
a kardiovaskulárních onemocnění. Navíc tvoří zcela nezbytnou součást předoperačních vyšetření hrudních i některých
mimohrudních operací. Kurz je pojímán jako „certifikační“,
absolventi kurzu dostanou potvrzení.
Cílem kurzu je seznámit posluchače:
• se základy fyziologie a patofyziologie dýchání,
• s jednotlivými metodami vyšetření funkce respiračního
systému,
• s principy hodnocení těchto vyšetření,

6/17 Pediatrický screening poruch autistického
spektra
Datum: čtvrtek 2. 2. 2017, 15–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 3 hodiny
Koordinátor: PhDr. Kateřina Thorová
Rané projevy autismu od 12 měsíců do 3 let, testování dětí
s podezřením na poruchu autistického spektra v pediatrické
a psychologické praxi v batolecím věku. Srovnání sociálně
komunikačního vývoje u dětí s autismem a bez autismu,
atypické projevy v chování v batolecím věku. Screeningové
testy a jejich omezení. Raná intervence. Videoukázky.
21/17 Dětská ortopedie
Datum: 4. 2. 2017
Místo: Praha, Hotel ILF, učebna č. 3
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
• Kyčelní dysplazie, pes equinovarus, plochonoží.
MUDr. Josef Včelák
• Vadné držení těla, skoliózy.
MUDr. Petr Mašát
• Dif. dg. bolestí kolene u dětí.
• Přednášející bude upřesněn.
• Prezentace z rhb a fyzioterapie.
23/17 Pohybová aktivita seniorů
Datum: 4. 2. 2017
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Kongresové
centrum
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Lektorky: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, PhDr. Věra Filipová
Seniorský věk je doprovázen involučními změnami, včetně
pohybového aparátu. Poruchy mobility mohou vést také
k pádům. Důležitým faktorem jsou preventivní opatření.
Pohyb seniorů v zevním prostředí, rovněž v dopravních
situacích, ať už jako chodců, nebo řidičů, vyžadující zvláštní
zřetel a opatření.
24/17 Novinky v neodkladné péči 2017
Datum: 4. 2. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Koordinátor: Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
25/17 Laktační minimum
Datum: 11. 2. 2017
Místo: Brno, Vinařská 7, NCO NZO
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Marcela Černá
Přednášející: Jana Kollárová, MUDr. Marcela Černá, Lubina Richterová
Kurz je určen především pro praktické lékaře pro děti a dorost, kteří mají v oblasti kojení řadu zkušeností z vlastní
každodenní praxe. Kurz je proto zaměřen nikoliv na základní zásady týkající se kojení, ale především na novinky
v této oblasti, nové pomůcky a nové přístupy ve strategii
rozvoje kojení a v neposlední řadě na mýty a omyly v této
oblasti. Součástí kurzu jsou i praktické ukázky řešení problémových situací.
26/17 Dětská psychiatrie
Datum: 11. 2. 2017
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Lektor: MUDr. Petr Pöthe
Přednášející pracuje jako psychoanalyticky orientovaný
psychoterapeut. Posluchače seznámí se základními východisky své praxe a hlavními teoriemi a technikami, které
v ní využívá. Zvláštní pozornost bude věnovat kazuistikám
psychicky traumatizovaných dětí a terapeutické práci s rodiči v zátěžových životních situacích (rozvod, ztráta, násilí,
sociálně patologické chování…).
27/17 Jak nebýt obětí stresu a syndromu vyhoření při
práci ve zdravotnictví
Datum: 11. 2. 2017
Místo: Praha, Hotel ILF, učebna č. 1
Délka: 5 hodin

TEMPUS MEDICORUM

/ PROSINEC 2016

SERVIS
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
Společná diskuse nad stresory, příčinami a specifiky nadprůměrně vysoké stresové zátěže ve zdravotnictví a neoddělitelností stresu v práci a soukromí. Možnosti předcházení
stresu a syndromu vyhoření a řešení takových situací v životě lékařů, když už nastanou.
Program je veden interaktivní metodou, jeho součástí je
i test odolnosti vůči stresu. Dojde i na nácvik konkrétních
relaxačních technik. Program je přizpůsoben konkrétní
pracovní praxi účastníků – lékařů.
7/17 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 16. 2. 2017
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD
Délka: 4 hodiny
Kapacita: 12 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak,
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že
ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence
na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení
RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých
případech. Kurz bude veden formou workshopu.
8/17 Diagnostika a léčba vztahů lékařů a farmaceutického průmyslu
Datum: 18. 2. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: Mgr. Jakub Dvořáček, MHA (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu)
• Každodenní úskalí spolupráce lékaře a farmaceutické
společnosti:
• Legislativní rámec – rizikové oblasti, možné sankce (vztah
k trestnímu právu).

• Návštěva reprezentanta farmaceutické společnosti.
• Dary a pobídky – od odborné literatury po iPad?
• Podpora kongresů a účasti individuálních lékařů na kongresech (sponzoring, nebo výkon práce?).
• Služby lékaře pro farmaceutický průmysl – přednášky,
kazuistiky. Neintervenční poregistrační studie, advisory
board, odborné akce – pravidla spolupráce, co je legální,
nemusí být ještě etické.
• Informace a komunikace mezi lékařem a farmaceutickým
průmyslem – dovolená reklama či nedovolené ovlivňování úsudku lékaře.
• Nástroje k zajištění správné spolupráce farmaceutické
společnosti, lékařů a zdravotnických zařízení:
• Evropská (EFPIA) a národní (AIFP) úroveň samoregulace a dohledu.
• Transparentní spolupráce průmyslu a lékařů – věc veřejná versus právo na ochranu soukromí.
• Oddělení Compliance – interní dohled a dozor nad marketingovými a propagačními aktivitami společnosti.
• Kazuistiky: Systém schvalování a hodnocení možné spolupráce v jednotlivých farmaceutických společnostech.
37/17 Prevence násilí a sebeobrana pro lékaře
Datum: 18. 2. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Mgr. Michal Barda
• Úvod do problematiky sebeobrany.
• Prevence napadení.
• Deeskalace konfliktních situací.
• Fyzická sebeobrana.
• Použití improvizovaných zbraní.
• Právní rámec sebeobrany.
• Řešení postkonfliktní situace.
Anotace: Kurz je určen pro lékaře a členy pomáhajících profesí. Po absolvování kurzu by měl být účastník
schopen rozpoznat nebezpečné konfliktní situace, předcházet jejich eskalaci a v případě běžného fyzického napadení se ubránit. Zároveň účastníci získají povědomí
o relevantních právních předpisech a o dalším řešení
konfliktní situace po skončení bezprostředního ohrožení.
9/17 Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit
Datum: 25. 2. 2017
Místo: Praha, Hotel ILF učebna č. 3
Délka: 5 hodin

Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Na základě pravomocí daných zákonem č. 378/2007 Sb.,
o léčivech, a zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických
prostředcích, Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje
zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky
při poskytování zdravotní péče.
Cílem tohoto kurzu je seznámit lékaře provozující privátní praxe s tím, jaké povinnosti z obou uvedených zákonů
vyplývají, jak tyto povinnosti splnit a jak se připravit na
případnou kontrolu SÚKL.
Ing. Alena Pýchová
• Z jaké legislativy vyplývají povinnosti lékařů v souvislosti s používáním léčivých přípravků a zdravotnických
prostředků.
• Co to konkrétně pro lékaře znamená, tj. „co vlastně dělat“:
• příjem léčivých přípravků, používání, evidence, kontrola
dodržení teploty uchovávání léčivých přípravků atd.,
• dokumentace zdravotnických prostředků, servis, školení
zaměstnanců atd.
• Co je to řízená dokumentace a jak se řízená dokumentace
tvoří.
• Pravomoci SÚKL.
• Na co se připravit při nahlášení kontroly SÚKL.
• Příklady z praxe.
10/17 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 25. 2. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 8 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita
a morbidita, pasivní kouření, účinná prevence, kontrola
tabáku a legislativa.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika.
• Psychobehaviorální intervence, typické kuřácké situace,
identifikace s nekuřáctvím.
• Krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Motivační rozhovory – základní princip, techniky, demonstrace, 5R.

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropion, vareniklin.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Zvláštní populace – adolescenti, těhotenství, kouření
a hmotnost, přístup zaměstnavatele.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, harm reduction, kouření a psychiatrická komorbidita.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, specializovaná centra.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Mezinárodní standardy léčby: Mayo Clinic, USA, Smoking Cessation Services, UK.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Kamila Zvolská,
Ph.D.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů.
28/17 Oftalmologie
Datum: 25. 2. 2017
Místo: Praha, Hotel ILF, učebna č. 1
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Kurz se zaměřením na každodenní praxi dětského lékaře
zahrnuje celou problematiku dětské oftalmologie (konjunktivitidy, slzné cesty, alergie, uveitidy atd.). Zabývat
se bude rovněž refrakčními vadami, dispenzarizací a metodami časné diagnostiky zrakových vad. Součástí kurzu
bude také možnost diskutovat oftalmologické problémy
pacientů z vlastní praxe.
29/17 Správné držení těla u dětí
Datum: 25. 2. 2017
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Kongresové
centrum
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Lektorky: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, PhDr. Věra Filipová
Držení těla u dětí je v dnešní době značným problémem.
Podstatou jsou endogenní faktory, to je držení těla založené
vývojem, a exogenní faktory, negativní vliv prostředí, rizika
způsobu života školních dětí. Důležitá je ergonomie nábytku,
zdravý sed, výběr správných školních brašen apod.

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Leden–březen 2017, 17.00 hodin Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31
23. LEDEN 2017
Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

KLAUSŮV VEČER

Urogynekologie
Koordinátor: Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
1. Martan A.: Úvod (5 min.)
2. Martan A.: Řešení recidivující inkontinence moči (10
min.)
3. Mašata J.: Řešení komplikací spojených s použitím
tahuprostých pásek (15 min.)
4. Mašata J.: Laparoskopická sakropexe – nový trend v řešení POP? (10 min.)
5. Švabík K.: Interdisciplinární řešení gynekologických
komplikací – píštěle (10 min.)
6. Hubka P.: Řešení rozsáhlých poranění perinea, dlouhodobý management (10 min.)
Diskuse: 30 min.
30. LEDEN 2017
Přednáškový večer I. chirurgické kliniky 1. LF UK
a VFN
Přednosta: Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

KUKULŮV VEČER

Aktuální chirurgie slinivky břišní
Koordinátor: Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
1. Hořejš J.: Zobrazovací metody onemocnění pankreatu
(10 min.)
2. Kimleová K., Krška Z.: Genetika zánětů a nádorů slinivky břišní (10 min.)
3. Ulrych J.: Akutní pankreatitida ( 10 min.)
4. Hoskovec D.: Chronická pankreatitida – z pohledu
chirurga (10 min.)
5. Krška Z.: Nádory slinivky břišní – chirurgická léčba
(10 min.)
6. Frýba V.: Paliativní léčba onemocnění pankreatu
(10 min.)
Diskuse: 30 min.
6. ÚNOR 2017
Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

CHARVÁTŮV VEČER

Novinky v léčbě metabolických onemocnění
Koordinátor: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

TEMPUS MEDICORUM

1. Svačina Š.: Úvod (5 min.)
2. Prázný M.: Nové směry v terapii diabetu (15 min.)
3. Widimský J.: Aktuality v léčbě arteriální hypertenze
(15 min.)
4. Raška I.: Léčba osteoporózy: kde jsme a kam směřujeme?(15 min.)
5. Svačina Š.: Novinky v léčbě obezity (15 min.)
Diskuse: 35 min.
13. ÚNOR 2017

MAYDLOVA PŘEDNÁŠKA

Profesor Heinrich Hilgenreiner, velká postava pražské
dětské chirurgie, ortopedie
Přednášející: Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Richard Škába,CSc.
20. ÚNOR 2017
Přednáškový večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

JONÁŠŮV VEČER

Koordinátor: Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Předsedající: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
1. Rychlík I.: Historie I. interní kliniky FNKV (5 min.)
2. Švec-Billá D.: Výběr pacienta pro domácí hemodialýzu –
pro koho je tato metoda vhodná? (10 min.)
3. Havrda M.: Postižení ledvin u monoklonálních gamapatií (10 min.)
4. Krátká K.: Postižení ledvin u trombotické mikroangiopatie (10 min.)
5. Rychlík I.: Nové možnosti screeningu diabetické nefropatie (10 min.)
6. Petr V.: Postižení ledvin u Fabryho choroby a screening
v ČR (10 min.)
Diskuse: 30 min.
27. ÚNOR 2017
Večer II. interní kliniky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

SYLLABŮV VEČER

Koordinátor: Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jana Brunová, CSc.
1. Kršek M.: Úvod (5 min.)
2. Hajer J.: Nové možnosti miniinvazivní endoskopické
chirurgie v léčbě nádorů žaludku (15 min.)
3. Zádorová Z.: Ampulomy, diagnostika a možnosti
endoskopické terapie (15 min.)
4. Matouš J.: Specifika IBD ve stáří (15 min.)
5. Straková R.: Perfuze pankreatu u pacientů s diabetes
mellitus (15 min.)
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6. Cibulková I.: Střevní mikrobiom a jeho změny u vybraných
interních chorob (15 min.)
Diskuse: 30 min.
6. BŘEZEN 2017
Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky
2. LF UK a FNM
Přednosta: Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

SEKLŮV VEČER

Koordinátor: Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Petr Goetz, DrSc.
1. M
 acek M.: Úvod (5 min.)
2. Němčíková M., Mušová Z. a spol.: DNA diagnostika syndromu Noonanové a neurofibromatózy typu 1 metodou
sekvenování nové generace (15 min.)
3. Paděrová J., Geryk J. a spol.: Využití sekvenování nové
generace v diagnostice vzácných onemocnění (15 min.)
4. Norambuena P., Krebsová A. a spol.: Pokrok v genetických
metodách –prevence náhlé srdeční smrti (15 min.)
5. Chrudimská J., Libik M. a spol.: Využití sekvenace nové
generace k vyšetření hereditárního karcinomu prsu
a ovarií (15 min.)
Diskuse: 30 min.
13. BŘEZEN 2017
Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

PELNÁŘŮV VEČER

Aortální onemocnění
Koordinátor: Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Vladimír Staněk, DrSc.
1. L inhart A.: Úvod (5 min.)
2. Chochola M.: Současné možnosti endovaskulární léčby
akutních aortálních syndromů (10 min.)
3. Lubanda J.: Současné možnosti endovaskulární léčby
chronických aortálních onemocnění (10 min.)
4. Procházka P.: Infekční aortitidy (10 min.)
5. Pavliňák V.: Neinfekční aortitidy (10 min.)
6. Karetová D.: Moderní konzervativní terapie aortálních
onemocnění (10 min.)
Diskuse: 30 min.

Koordinátor: Prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
Předsedající: Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
1. Rygl M.: Úvod (5 min.)
2. Trčka J.: Morgagniho brániční kýly (10 min.)
3. Frýbová B.: Gastroschíza (10 min.)
4. Náhlovský J.: Pozdní manifestace brániční kýly (10 min.)
5. Petrů O.: Pankreas divisum (10 min.)
6. Reich Š.: Pectus excavatum a těžká skolióza páteře
(10 min.)
Diskuse: 40 min.
27. BŘEZEN 2017
Přednáškový večer Kliniky plastické chirurgie
1. LF UK a FNB
Přednosta: Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Klinika plastické chirurgie
Karcinom prsu a současné trendy rekonstrukcí prsů
po mastektomiích
Koordinátor: Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
1. Měšťák J.: Úvod (5 min.)
2. Matějovská J.: Volba operační techniky mastektomie
pro plánovanou rekonstrukci prsu (7 min.)
3. Měšťák J., Matějovská J., a spol.: Možnosti rekonstrukce
prsů po mastektomii (10 min.)
4. Měšťák O., Skála M.: Mikrochirurgická rekonstrukce
prsů živou tkání (10 min.)
5. Měšťák O., Urban K., Kment L.: Rekonstrukce prsu
tukovou tkání – nové poznatky (7 min.)
6. Matějovská J., Kment L., Urban K.: Rekonstrukce prsů
po profylaktické mastektomii (10 min.)
7. Měšťák O.: Nové perspektivní možnosti rekonstrukce
(7 min.)
Diskuse: 35 min.
Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
vědecký sekretář
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
předseda

20. BŘEZEN 2017
Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK
a FNM
Přednosta: Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny 2 kredity.

KAFKŮV VEČER

Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro
studenty 1. LF UK Praha.

Večer věnovaný 10. výročí úmrtí prof. MUDr. Václava
Tošovského, DrSc.

31

TEMPUS

MEDICORUM

39/17 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně praktického nácviku)
Datum: 27. 2. 2017, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2,
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: viz www.lkcr.cz
Účastníci obdrží novou publikaci o rozsahu 70 stran.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
40/17 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně praktického nácviku)
Datum: 28. 2. 2017, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2,
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: viz www.lkcr.cz
Účastníci obdrží novou publikaci o rozsahu 70 stran
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
11/17 Poruchy autistického spektra v pediatrické
praxi
Datum: 4. 3. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: PhDr. Kateřina Thorová
• Typy poruch autistického spektra.
• Typické projevy zachytitelné v pediatrické praxi, typické
symptomy referované rodiči.
• Druhy terapie a způsoby podpory osob s PAS a jejich rodin.
• Jak probíhá diagnostika, její úskalí.
• Pediatr jako koordinátor zdravotní péče o děti s PAS.
• Základy diferenciální diagnostiky, nejčastější komorbidity.
• Videoukázky.
44/17 Nejčastější infekční nemoci
Datum: 15. 3. 2017, 16.30– 8.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na
Bulovce)
30/17 Pediatrie
Datum: 18. 3. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2 Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Marcela Černá
31/17 Ten druhý není hloupý – je jiný (i ve zdravotnictví)
Datum: 18. 3. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
Pokud si manažeři neuvědomují, že každý člověk, kterého
řídí, je originál se svými jedinečnými pocity, názory a vlastnostmi, nemohou dlouhodobě ve své funkci uspět. A to
platí i ve zdravotnickém managementu. Účastníci semináře
získají informace o svém vlastním osobnostním typu, v další
části programu pak také o všech dalších osobnostních typech, které mohou reprezentovat jejich podřízení. To jim
v jejich manažerské praxi pomůže k lepšímu pochopení
názorů a postojů jejich podřízených a usnadní jim práci
s nimi – ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci,
postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí.
38/17 Prevence násilí a sebeobrana pro lékaře
Datum: 18. 3. 2017
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Mgr. Michal Barda
Podrobnosti viz kurz 37/17
34/17 Novinky v neodkladné péči 2017
Datum: 1. 4. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Koordinátor: Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
12/17 Pediatrický screening poruch autistického
spektra
Datum: čtvrtek 6. 4. 2017, 15–18.00 hod.
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Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 3 hodiny
Koordinátor: PhDr. Kateřina Thorová
Rané projevy autismu od 12 měsíců do 3 let, testování dětí
s podezřením na poruchu autistického spektra v pediatrické a psychologické praxi v batolecím věku. Srovnání
sociálně komunikačního vývoje u dětí s autismem a bez
autismu, atypické projevy v chování v batolecím věku.
Screeningové testy a jejich omezení. Raná intervence.
Videoukázky.
43/17 Lékařská péče u muslimského věřícího
Datum: čtvrtek 8. 4. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Lektor: MUDr. Marcel Hájek (ZZS Plzeňského kraje, Fakulta zdravotnických studií ZU v Plzni)
• Islám – vznik, historie, víra, současnost.
• Úskalí při poskytování zdravotnické péče u muslimského
pacienta.
13/17 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 20. 4. 2017
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD
Délka: 4 hodiny
Kapacita: 12 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak,
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom,
že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním sále, jednak možnost návštěvy
na oddělení RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou
workshopu.
14/17 Význam sledování nutrice ve starším věku
Datum: 22. 4. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Miroslava Navrátilová, Interní a nutriční konziliář FN Brno
• Hodnocení nutričního stavu seniora – rozdíly ve srovnání
s běžnou populací.
• Význam výživy jako prevence imunodeficientních stavů
ve stáří.
• Sarkopenie.
• Vliv enterální výživy na nutriční a mentální stav seniorů.
• Vztah výživy a kognitivních funkcí u osob trpících demencí.
• Praktické okénko – měření antropometrie + jídelníčky
zúčastněných.
• Nutriční intervence u nemocných s Alzheimerovou demencí.
• Srovnání výživových hodnot běžného jídelníčku seniora
– navýšení biologické hodnoty – sestavování nutričních
plánů, stanovení nutriční potřeby
15/17 Jak snadno a rychle zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
Datum: 13. 5. 2017
Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 6
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon nabyl účinnosti 1. dubna 2012. Metodika hodnocení je stanovena
Věstníkem Ministerstva zdravotnictví.
Podle uvedeného zákona je poskytovatel zdravotních
služeb povinen v rámci poskytování zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí
poskytovaných zdravotních služeb. Tato povinnost se
nyní vztahuje i na ambulantní lékaře, nejen na lůžková zařízení.
Zdravotnické zařízení musí mít vypracovánu odpovídající
dokumentaci a zajistit plnění stanovených požadavků
všemi zaměstnanci. Tyto činnosti se pak kontrolují formou
tzv. interního auditu 1× ročně.
Tento seminář vás seznámí s požadavky zákona
č. 372/2011 Sb. a vysvětlí vám, jak co nejjednodušeji zavést systém hodnocení kvality a bezpečí ve vaší ordinaci
tak, aby vaše zdravotnické zařízení vyhovělo zákonným
požadavkům a současně aby tato povinnost zabrala jen
minimum vašeho času.
Obsah kurzu:
• Legislativa.
• Kritéria pro hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní
péče.
• Minimální požadavky.
• Jak jednotlivé požadavky splnit.
• Jak zpracovat dokumentaci.
• Co je to interní audit a jak ho provést.
• Kdo může provést interní audit.

• Jak vyhodnotit kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
• Potřebuji externí audit a certifikát kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče?
• Praktické příklady.
• Diskuse.
16/17 Antibiotická terapie v primární péči
Datum: 13. 5. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, učebna č. 3
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek (Klinika infekčních,
parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce)
Kurz je zaměřen na antibiotickou léčbu komunitních
infekcí v dětském a dospělém věku. Absolvent kurzu se
seznámí s racionální antibiotickou terapií nejčastějších
infekcí v ambulantní praxi, s problematikou bakteriální rezistence v závislosti na spotřebě a použitých antibiotikách,
správnou indikací mikrobiologických vyšetření a jejich interpretací. Součástí kurzu je i přehled nejčastěji užívaných
antibiotik a základní informace o jejich farmakologických
vlastnostech. Na závěr kurzu budou uvedena kazuistická
sdělení, na kterých budou rozebrány nejčastější problémy
v běžné klinické praxi.
32/17 Bolesti hrudníku způsobené funkční poruchou
pohybového aparátu
Datum: 13. 5. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Možnost zjištění poruchy funkce a jak lze postupovat při
autoterapii. Budou probrány důležité svalové skupiny a metody jejich relaxace.
45/17 ATB v první linii
Datum: 17. 5. 2017, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na
Bulovce)
17/17 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 20. 5. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 8 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita
a morbidita, pasivní kouření, účinná prevence, kontrola
tabáku a legislativa.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika.
• Psychobehaviorální intervence, typické kuřácké situace,
identifikace s nekuřáctvím.
• Krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Motivační rozhovory – základní princip, techniky, demonstrace, 5R.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropion, vareniklin.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Zvláštní populace – adolescenti, těhotenství, kouření
a hmotnost, přístup zaměstnavatele.

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, harm reduction, kouření a psychiatrická komorbidita.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, specializovaná centra.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Mezinárodní standardy léčby: Mayo Clinic, USA, Smoking Cessation Services, UK.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Kamila Zvolská,
Ph.D.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů.
41/17 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně praktického nácviku)
Datum: 23. 5. 2017, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2,
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: viz www.lkcr.cz
Účastníci obdrží novou publikaci o rozsahu 70 stran
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
42/17 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně praktického nácviku)
Datum: 24. 5. 2017, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2,
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: viz www.lkcr.cz
Účastníci obdrží novou publikaci o rozsahu 70 stran
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
18/17 Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit
Datum: 27. 5. 2017
Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 6
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Více podrobností viz kurz 9/17.
19/17 Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit
Datum: 3. 6. 2017
Místo: Praha, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Více podrobností viz kurz 9/17.
33/17 Význam měkkých tkání v bolestivých stavech
pohybové soustavy
Datum: 10. 6. 2017
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Kongresové
centrum
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Problematika je výrazně podceňována. Významnou složkou
pohybového aparátu jsou fascie, kůže a podkoží, kam se
mohou přenést reflexní změny. Nalezení a ošetření může
přinést úlevu od bolestí pohybového aparátu.

Inzerce

KARDIOCENTRUM
Karlovarské krajské nemocnice a.s.

hledá lékaře/ku v přípravě na kardiologickou atestaci
či lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru kardiologie
Nabízíme: náborový příspěvek pro lékaře až 150 000 Kč l pomoc při zajištění bytu/ubytování a příspěvek na bydlení 3500 Kč l pravidelnou nadstandartní účast na tuzemských
i zahraničních kongresech již v úvodu praxe l odborné stáže na předních evropských pracovištích l rychlý profesní růst l mladý dynamický tým s možnosti erudice v kardiologických neinvazivních i invazivních metodách l velké množství zaměstnaneckých výhod
Kontakt: personalista: Mgr. Jana Jirsová, tel. + 420 734 360 278, e-mail: jana.jirsova@kkn.cz,
www.kkn.cz
primář: MUDr. Alexandr Schee, tel. + 420 608 027 183, e-mail: alexandr.schee@gmail.com
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SERVIS

Inzerce

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

Uzávěrka příjmu inzerce
do 20. dne předchozího
měsíce.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Do dobře zavedené privátní kardiolog. ambulance v Rakovníku hledám atestovaného kardiologa se znalostí echokardiografie. Nabízím nadstandardní fin. podmínky, příjemné pracovní prostředí, DPP nebo úv. 0,2–1,0. Kontakt: 724 364 495,
www.echokardio.cz
Zavedená chirurgická ambulance v Rokycanech přijme
chirurga. Úvazek dle domluvy, možnost i prodeje podílu
v s. r. o. Kontakt: 371 725 353
Lékař/lékařka. Léčebna dlouhodobě nemocných Masarykovo sanatorium Dobříš hledá lékaře na lůžka následné
péče. Podmínkou je atestace I. stupně. Nabízíme mimořádné individuální mzdové podmínky a pravidelné měsíční
odměny v celkové minimální výši 13. a 14. platu. Kontakt:
jn.mlezivova@seznam.cz, 318 541 253
Společnost Euresis, s. r. o., přijme pro pracoviště v Dobřichovicích gastroenterologa s praxí v horní i dolní endoskopii.
Vysoké finanční ohodnocení. Nabídky vč. životopisu adresujte na e-mail: info@euresis.cz
Městská poliklinika Praha přijme očního lékaře s atestací
s nástupem a výší úvazku dle dohody. Nabízíme zavedenou
ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zaměstnanecké
stravování a příspěvek na vzdělávání. Své CV prosím
zasílejte na e-mail: t.darasova@prahamp.cz. Kontakt:
222 924 214
Městská poliklinika Praha přijme kožního lékaře s atestací
s nástupem a výší úvazku dle dohody. Nabízíme zavedenou
ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zaměstnanecké stravování a příspěvek na vzdělávání. Své CV prosím
zasílejte na e-mail: t.darasova@prahamp.cz. Kontakt:
222 924 214
AquaKlim, s. r. o., Sanatoria Klimkovice (v blízkosti Ostravy) přijme lékaře/lékařku. Požadujeme: VŠ vzdělání
lékařského směru, specializovanou způsobilost v oborech
neurologie nebo RFM (FBLR), odbornou způsobilost dle
zák. č. 95/2004, schopnost aktivního, samostatného jednání,
pracovitost, spolehlivost a odpovědnost, zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost. Nabízíme: zázemí velké a stabilní
společnosti, jednosměnný provoz, příspěvek na penzijní připojištění, možnost ubytování nebo přidělení služebního bytu
v blízkosti místa výkonu práce, mzdu 65 000–85 000 Kč,
další zaměstnanecké benefity, podporu odborného růstu
a dalšího vzdělávání, možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní
nápady, nástup možný ihned nebo podle dohody. Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: kariera@sanklim.
cz. Kontakt: 556 422 122
AquaKlim, s. r. o., Sanatoria Klimkovice (v blízkosti Ostravy)
přijme fyzioterapeuty/ky, ergoterapeuty/ky. Požadujeme: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, obor
fyzioterapeut/ergoterapeut, dobrou nebo částečnou znalost
angl. jazyka, odbornou způsobilost podle zákona č. 96/2004
Sb. v platném znění, morální a občanskou bezúhonnost,
samostatnost, spolehlivost a aktivní přístup, schopnost
týmové spolupráce. Nabízíme: zázemí velké a stabilní společnosti, možnost ubytování nebo přidělení služebního bytu
v blízkosti místa výkonu práce, podporu odborného růstu
a dalšího vzdělávání, možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní
nápady, další zaměstnanecké benefity, možnost získání
náborového příspěvku, nástupní mzda od 20 250 Kč, mzda
registrovaného fyzioterapeuta 25 000–35 000 Kč dle interního kariérního řádu, nástup možný ihned nebo podle dohody. Žádosti o zaměstnání s profesním životopisem zasílejte
na e-mail: kariera@sanklim.cz. Kontakt: 556 422 122
AquaKlim, s. r. o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici: primář/primářka léčebně-rehabilitačního úseku Sanatorií
Klimkovice (v blízkosti Ostravy) pro práci v dětské léčebně.
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání lékařského směru,
specializovanou způsobilost v oborech neurologie nebo
RFM (FBLR), odbornou způsobilost dle zák. č. 95/2004,
velmi dobré organizační a řídící schopnosti, komunikační
schopnost, schopnost koordinace týmové práce, schopnost aktivního, samostatného jednání, vstřícné chování
a vystupování, pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.
Nabízíme: zázemí velké a stabilní společnosti, jednosměnný
provoz, zaměstnanecké benefity (služební automobil, mobilní telefon, 5 týdnů dovolené…), možnost ubytování nebo
přidělení služebního bytu v blízkosti místa výkonu práce,
nadstandardní finanční ohodnocení, podporu odborného
růstu a dalšího vzdělávání, možnost uplatňovat a rozvíjet
vlastní nápady, nástup možný ihned nebo podle dohody.
Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: kariera@
sanklim.cz. Kontakt: 556 422 122
Psychiatrická nemocnice Písek přijme: lékaře se specializovanou způsobilostí na funkční místo zástupce primáře;
lékaře v přípravě k atestaci; absolventy se zájmem o obor
psychiatrie. Jako akreditované pracoviště pro výuku v oboru
psychiatrie nabízíme možnost komplexní přípravy k získání
specializované odbornosti v oboru, podmínky pro profesionální rozvoj, výborné mzdové podmínky, příspěvek na
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závodní stravování. Kontakt a bližší informace: MUDr. Petr
Pumpr (ředitel), 602 271 424, petr.pumpr@pnpisek.cz,
www.pnpisek.cz
Hledám atestovaného neurologa na úvazek 6 hodin týdně
(možno i odpoledne) v neurologické ambulanci, Praha 6.
Plat netto 500 Kč/hod. Kontakt: 732 283 139
Přijmeme lékaře psychiatra s atestací do soukromé ambulance v Liberci. Nabízíme nadstandardní platové podmínky.
Kontakt: bohdana@zverinska.cz, 602 715 818
Psychiatrická a psychosomatická ordinace v Praze 7
hledá do týmu kolegu/kolegyni na omezený počet hodin.
Přátelské prostředí. Atestace není podmínkou. Kontakt:
dr. Krausová, zkrausova@email.cz
Praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro lokality Brno,
Zlín, Pelhřimov, Ostrava, Doksy, Meziměstí, Praha-západ,
Studenec (okr. Semily – nábor. příspěvek 80 000 Kč). Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené,
5 dní na vzdělávání, 3 na zotavenou, akred. pracoviště, zaměstnanecké benefity. Kontakt: P. Adamíčková, 733 679 578,
kariera@mediclinic.cz
Všeobecné praktické lékaře/ky pro lokality Mor. Třebová,
Pelhřimov, Praha, Slaný, Jablonec n. N., Tachov. Nabízíme:
nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní
na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akred. pracoviště, zaměstnanecké benefity. Kontakt: P. Adamíčková, 733 679 578,
kariera@mediclinic.cz
Pro polikliniku v centru Brna hledáme neurologa a internistu. HPP nebo i částečný úvazek. Nabízíme: nadstandardní
mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání,
3 na zotavenou, zaměstnanecké benefity. Kontakt: P. Adamíčková, 733 679 578, kariera@mediclinic.cz
Do zavedené kožní ambulance v Ostravě přijmu dermatologa na částečný či plný úvazek. Kontakt: dermatologov@
seznam.cz
Hledáme psychiatra do soukromé ambulance v Rožnově p. R.
na část. nebo plný úvazek. Atestace podmínkou. Specializovaná způsobilost výhodou. Výhledově možnost vlastní
soukromé praxe. Kontakt: 571 660 147, 776 808 468, lenka.
chrobokova@seznam.cz
Nestátní zdravotnické zařízení v Brně přijme do trvalého pracovního poměru lékaře s atestací z revmatologie,
možno na plný i částečný úvazek. Kontakt: kariera@
akicentrum.cz
Pro NZZ v Praze 3 přijmeme od roku 2017 rehabilitačního
lékaře na cca 10 hod./týden. Různé možnosti spolupráce
dle individuální domluvy. Nabízíme atraktivní ohodnocení
a práci v nově zařízené ordinaci. Zájemce prosíme o zaslání
CV na e-mail: k.balackova@medicalcentre.cz
Klinika GHC Praha. Prestižní lékařské pracoviště sídlící
v Praze 1 přijme na plný pracovní úvazek lékaře/lékařku
kožního lékařství, dermatologa. Požadujeme: odpovídající
vzdělání, atestaci v oboru, zájem o korektivní dermatologii,
empatický přístup ke klientovi a profesionální vystupování,
znalost alespoň jednoho světového jazyka výhodou, práce na
PC. Nabízíme: nadstandardní pracovní prostředí, vynikající
mzdové podmínky. Nástup dle domluvy. Písemné nabídky
včetně CV zasílejte: lanska@ghc.cz. Kontakt: 234 094 404
Lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Hořovice. Kvalifikační předpoklady: specializovaná
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru
anesteziologie a intenzivní medicína. Nástup možný ihned,
motivační mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené a další
benefity. Kontakt: personalni@nemocnice-horovice.cz,
602 429 227
Do zavedené ordinace PLDD v Říčanech u Prahy přijmu
na plný úvazek lékaře/lékařku s atestací DL nebo PLDD.
Kontakt: asistentkaricany@gmail.com
Zavedená psychiatrická ambulance v Praze 5 hledá do svého týmu kolegy lékaře s atestací nebo po základním kmeni,
a to jak na celý, tak i na částečný úvazek. Nadstandardní
finanční podmínky, benefity, komfortní zázemí. Kontakt:
psychiatr.praha@email.cz, 604 864 834
Zavedená psychiatrická ambulance v Písku hledá do svého
týmu kolegy lékaře s atestací nebo po základním kmeni,
a to jak na celý, tak i na částečný úvazek. Nadstandardní
finanční podmínky, benefity, komfortní zázemí. Kontakt:
psychiatrie.pisek@email.cz, 604 864 834
Rehabilitační klinika Malvazinky přijme do svého týmu
nového kolegu/kolegyni na pozici • vedoucí lékař oddělení
rehabilitace. Požadujeme: specializovanou způsobilost
v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, organizační
schopnosti, zodpovědnost. • lékař na oddělení rehabilitace. Požadujeme: odbornou způsobilost dle zák. 96/2004 Sb.
Nabízíme: příležitost podílet se na rozvoji pracoviště poskytujícího komplexní rehabilitační péči, podporu odborného
i osobního rozvoje, zaměstnání na plný úvazek. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Kontakt: personalni.rkm@
mediterra.cz, 251 116 656
Hledáme atestovaného praktického lékaře na 4–5 dní
v týdnu v zavedené ordinaci PL v centru Brna. Znalost angličtiny nutná. Kontakt: 603 806 073
Do zavedené oční ordinace ve Frenštátě pod Radhoštěm
přijmu od 4/2017 kolegu/kolegyni na částečný úvazek, výše
úvazku dle domluvy. Možnost krátkodobé i dlouhodobé
spolupráce. Kontakt: marta.theodosisova@gmail.com
Zdravotní sestra: do ordinace praktického lékaře v Praze 15-Horních Měcholupech hledáme zdravotní sestru. Malá klidná ordinace, lze i na částečný úvazek. Kontakt: pracePL@
email.cz, 734 448 897
Nabízím možnost spolupráce na gyn. por. praxi ve Středočeském kraji, gynekolog se specializací výhodou, dále hledám
registrovanou zdravotní sestru se zájmem o práci v gyn.
amb. Kontakt: 604 751 899, snu1p@seznam.cz
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ORL ordinace v centru Prahy přijme lékaře. Velmi dobré
podmínky, výborná dostupnost. Výhledově převzetí dobře
zavedené praxe možné. Kontakt: 602 281 965 po 18. hod.
Do zavedené chirurgické ambulance v Praze přijmeme lékaře/lékařku pro pravidelnou spolupráci na 1–2 dny v týdnu.
Rovněž hledáme kolegu/kolegyni na občasný zástup např.
v době dovolených. Kontakt: 735 532 772, chirurgie111@
seznam.cz
Hledáme lékaře s atestací ve všech specializacích pro
česká, slovenská a zahraniční zdravotnická zařízení. Díky
zprostředkování zaměstnání agenturou dosáhnete na nejvyšší možné finanční ohodnocení. Pracujeme pro Vás již 16
let. www.Eurostaff.cz
Nabízím zaměstnání pro lékaře v dermatovenerologické ambulanci v Mladé Boleslavi, vhodné i pro absolventa,
akreditaci mám, po dohodě možno i na zkrácený úvazek.
Kontakt: 604 700 107, sestra-MB@seznam.cz
Nabízím zaměstnání pro praktického lékaře, možno
i absolventa, případně i na částečný úvazek, v Mladé Boleslavi, akreditaci mám. Nástup možný dle dohody. Kontakt:
603 726 220, sombergj@seznam.cz
Do ordinace PL pro dospělé hledáme kvalifikovaného lékaře/ku na HPP. Pracoviště Praha 9-Letňany, nástup 1. kvartál
2017. Práce v malém, soukromém, zavedeném a stabilním
zdravotnickém zařízení s dlouholetou tradicí. Kontakt: 283
892 722, 776 875 513, info@recepce.eu
Do ordinace PL pro dospělé hledáme kvalifikovanou sestru s registrací na HPP. Pracoviště Praha 9-Letňany, nástup ihned, možný i v průběhu 1. kvartálu 2017. Kontakt:
283 892 722, 776 875 513, vanecek@recepce.eu
Soukromé zdravotnické zařízení na Praze 4 hledá atestovaného gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový
přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolposkopie). Dobré platové ohodnocení (500 Kč/hod.), možný
podíl na zisku. Požadujeme profesionální přístup. Kontakt:
601 360 615, gyn.ordinace@email.cz
Psychiatrická ambulance v Praze 3 přijme lékaře/lékařku
psychiatra na částečný úvazek. Kontakt: 606 845 862,
blahutova@volny.cz
Zavedená soukromá neurologická ambulance v Brně
přijme lékaře nebo lékařku na 1–3 dny v týdnu. Nástup
k 1.1.2017 nebo dohodou jinak, pěkné prostředí, zavedená
a vybavená ambulance, možnost osobního rozvoje, dobré
platové podmínky, ostatní dle dohody. Kontakt: 728 782 632,
dagmar.fojtikova@centrum.cz
RHB klinika v Saúdské Arábii u Perského zálivu přijme
lékaře se specializací RFM. Československý kolektiv. Velmi
dobré platové ohodnocení. Ubytování zdarma. Family contract. Bližší info na pmr.saudi@seznam.cz
Přijmeme lékaře dermatovenerologa do zdravotnického
zařízení v Brně na DOPP nebo částečný úvazek. Specializovaná způsobilost není podmínkou, nástup možný ihned.
Zájemci mohou psát na e-mail: reditel@lclazne.cz
Do zavedené oční ordinace na poliklinice Comfort Care,
Kloknerova 1, Praha 4, hledáme lékaře/ku na Po, Út, St. Ordinační doba po dohodě, i v odpoledních hodinách. Výhodné
platové podmínky. Kontakt: jan.slajs@comfortcare.cz,
725 311 630
Do zavedené ordinace neurologie na poliklinice Comfort
Care, Kloknerova 1, Praha 4, hledáme lékaře/ku na Po, Út,
St. Ordinační doba po dohodě, i v odpoledních hodinách.
Výhodné platové podmínky. Kontakt: jan.slajs@comfortcare.cz, 725 311 630
Do zavedené ordinace gynekologie na poliklinice Comfort
Care, Kloknerova 1, Praha 4, hledáme lékaře/ku na Po, St
a Čt. Ordinační doba po dohodě, i v odpoledních hodinách.
Výhodné platové podmínky. Kontakt: jan.slajs@comfortcare.cz, 725 311 630
Do ordinace PL v Praze 4-Chodov hledám lékaře na 0,4–1,0
úvazek. Nástup možný ihned. Plně vybavená ordinace na
poliklinice. Nabídka je pro atest. lékaře nebo v předatestační přípravě s vlastním školitelem. Kontakt: jan.slajs@
comfortcare.cz, 725 311 630
Přijmeme praktického lékaře pro dospělé s atestací nebo
v přípravě se školitelem na výpomoc na zkrácený úvazek
1–3 dny v týdnu dle dohody. Lokalita Praha 10. Kontakt:
776 111 221
Hledáme pro alergologickou ambulanci v Praze lékaře/
lékařku na plný nebo částečný úvazek. Atestace z alergologie a klinické imunologie výhodou. Nástup dle dohody.
Své životopisy zasílejte na zuskinova@immunia.org
Přijmeme praktického lékaře s atestací na úvazek 0,6–1,0.
Nadstandardní platové podmínky. Lokalita Kladno, Praha.
Kontakt: 736 623 797
Hledám kardiologa či v přípravě ke spolupráci v Německu, kousek od hranic, možno i pár dní v týdnu, němčina bazal., plat zajímavý, možné i jiné variace. Kontakt:
MUDr. J. Marek, 603 422 842
Lékař na oddělení následné péče. Poličská nemocnice,
s. r. o., Eimova 294, 572 01 Polička, přijme lékaře na oddělení LDN. Možný i zkrácený úvazek. Byt 1+1 k dispozici. Kontakty: ldn.nempol@tiscali.cz, 461 722 700
(MUDr. Provazník)
Hledám atestované kolegy různých odborností do týmu,
kteří nechtějí platit milion za ordinaci. Na začátek nabízím
své know-how se zřízením ordinace a zázemí pro rozjezd.
S časem osamostatnění možné, vše smluvně ošetřeno. Působiště: Velké Přílepy (Praha-západ). Kontakt: 721 219 833
Hledám zástup v oční ambulanci Týnec n. Sázavou, Sázava, Zruč. Plat ze 70 000 Kč na plný úvazek. Kontakt:
mudrfuchs@centrum.cz
Malé rodinné NZZ hledá do ordinací praktického lékaře

pro dospělé v Čerčanech a Netvořicích mladého internistu či VPL. Atestace není podmínkou. Pracovní doba
3 dny v Čerčanech, 1 den v Netvořicích, celkem 11+5 hod./
týden. Nabízíme prostředí kompletně vybavené ordinace,
odborného garanta, možnost nastavit si ordinační dobu dle
vlastních časových dispozic, zkušenou a laskavou sestru,
vstřícnost mladého kolektivu. Výborná dostupnost vlakem
i autobusem z Prahy i Benešova. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci. Akreditace v plánu: 1/2017. Začátek spolupráce ihned. Nabízíme nadprůměrné mzdové ohodnocení
32 000 Kč čistého/měsíc. V případě zájmu nás kontaktujte
na: o.janovska@gmail.com nebo tel. 778 088 776. Více
info na www.vseobecnylekar.cz
Malé rodinné NZZ v Mělníku hledá do ordinace praktického
lékaře pro dospělé mladého internistu či VPL. Atestace není
podmínkou. Pracovní doba 2 dny v týdnu, 5+5 hod./týden.
Nabízíme prostředí kompletně vybavené ordinace, odborného garanta, možnost nastavit si ordinační dobu dle vlastních
časových dispozic, zkušenou a laskavou sestru, vstřícnost
mladého kolektivu. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci. Akreditace v plánu v 1/2017. Začátek spolupráce ihned.
Nabízíme nadprůměrné mzdové ohodnocení 20 000 Kč
čistého/měsíc. V případě zájmu nás kontaktujte na:
o.janovska@gmail.com nebo na tel. 778 088 776. Více info
na www.vseobecnylekar.cz
Hledám ortopeda i bez licence do ortopedické ordinace
v Praze na jeden den (půlden) v týdnu. Možnost práce i v odpoledních hodinách. Nadstandardní platové podmínky.
Kontakt: 602 841 411, Hanspaulorto@seznam.cz
Hledám ortopeda důchodce do zavedené ortopedické
ordinace v Praze na 1 den v týdnu na dohodu o provedení
práce. Výborná dostupnost praxe MHD, odměna 500–600
Kč/hod. Kontakt: 602 841 411, Hanspaulorto@seznam.cz
Přijmeme kolegu internistu se zájmem o pneumologii do
pneumologické ambulance v Praze. Atestace z pneumologie není podmínkou. V případě zájmu volejte prosím tel.
212 243 142 nebo 604 898 043
Přijmu dermatovenerologa, dermatoveneroložku na 1–2
dny v týdnu do soukromé kožní ordinace v Praze 1. Kontakt:
607 966 715, olga.dedeckova@gmail.com
Přijmu internistu/internistku do zavedené ordinace
v Praze 10. Částečný úvazek na 1–2 dny v týdnu. Volejte
v odpoledních hodinách na 775 679 009. Dobré platové
ohodnocení. Příjemná práce v hezkém prostředí moderního
zařízení. Kontakt: 775 679 009, anna.dubay@seznam.cz
Domažlická nemocnice, a. s., přijme primáře a lékaře s atestací vnitřní lékařství na akreditované interní oddělení.
Nabízíme nadstandardní smluvní plat, stabilizační příspěvek
+ další benefity, byt, smlouvu na dobu neurčitou. Požadujeme
způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. Kontakt: Ing. Alena Vyrutová, 379 710 299, alena.vyrutova@donem.cz
Do nově otevřeného Lékařského domu poblíž Prahy (Praha-východ) hledám alergologa anebo lékaře před atestací
na plný úvazek. Pracovní doba po–pá. Velmi zajímavé až
nadstandardní finanční ohodnocení. Kontakt: 777 161 016
Přijmu psychiatra do soukromé psychiatrické ambulance na plný úvazek od ledna 2017. Kontakt: 725 344 606,
zdrazil.v@atlas.cz
Přijmu atestovaného psychiatra – psychiatričku do dobře
zavedené ordinace v centru Prahy. Perspektiva prodeje praxe. Kontakt: psychiatrpraha@seznam.cz
Přijmeme zdravotní sestru, popř. asistentku do interní
a kardiologické ordinace v Praze 5. Kontakt: info@mainmed.cz
Psychosomatické a psychoterapeutické NZZ ISIDA centrum,
s. r. o., se zavedenou praxí otevírá výběrové řízení na pozici
psychiatr. Životopisy a motivační dopisy zasílejte na e-mail:
mudrivasvarc@gmail.com. V případě zájmu volejte na
602 327 561, MUDr. Švarcová
Poliklinika v Ostravě přijme očního lékaře a sestru. Spěchá. Kontakt: 737 848 637
Přijmu atestovaného (min. zákl. kmen) očního lékaře na
celý nebo částečný úvazek do akreditované oční ambulance
v Šumperku. Do budoucna převzetí úvazku možné. Dobré
platové podmínky, úvazek 1,0 = až 100 000 Kč. Kontakt:
optomedic@seznam.cz, 608 840 531
Soukromá neurologická ambulance v Olomouci přijme
lékaře/lékařku po atestaci. Nabízíme zázemí v zavedené ambulanci, motivující finanční ohodnocení, služební
vozidlo, zrekonstruovaný byt a další benefity. Kontakt:
725 463 010, pkozmikova@neuro-mednet.com
Centrum léčebné rehabilitace Liberec, s. r. o., hledá na kratší
pracovní úvazek lékaře s atestací FBLR, RFM či s možností jejího brzkého složení. Je zajištěn byt 3+1 s garáží ve
středu města, blízko pracoviště. Platové a další podmínky
nejlépe při osobním jednání po telefonické domluvě na
č. 602 147 366. MUDr. Vojtěch Kotek, jednatel firmy
Ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., vypisuje
výběrové řízení na vedoucí pozici: primář onkologie. Požadavky na uchazeče: VŠ vzdělání (obor všeobecné lékařství),
specializovaná způsobilost v oboru klinická onkologie, licence
ČLK pro výkon funkce primáře, osobní a profesní předpoklady pro řízení oddělení, 10 let praxe. Nabízíme: pracovní uplatnění v prosperující a významné organizaci v regionu, možnost
seberealizace ve vedení pracoviště, spolupráci přátelského
kolektivu (neformální pracovní prostředí), významnou podporu dalšího vzdělávání/prohlubování kvalifikace, nadstandardní finanční ohodnocení (benefity). Písemné přihlášky
se strukturovaným životopisem zaměřeným na odbornou
praxi, ověřenými kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci,
písemnou (max. 2 str.) představu o svém působení v této
funkci, výpisem z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíce)
a prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona
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č. 101/2000 Sb. zašlete do 31. 1. 2017 na adresu: Nemocnice
Jablonec nad Nisou, p. o., personální oddělení, Nemocniční
15, 466 60 Jablonec nad Nisou, v obálce označené „Výběrové
řízení – Primář onkologie“
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/lékařku
na oddělení gastroenterologie, chirurgie, ortopedie,
ARO, ORL, rehabilitace – praxe není podmínkou (absolvent/ka). Nabízíme: významnou podporu specializačního
vzdělávání v oboru (+ 100% převzetí případných závazků),
práci na nadstandardně personálně i technicky zajištěném
akreditovaném pracovišti, perfektní edukační přístup,
přátelské neformální pracovní prostředí, zaměstnanecké
benefity (3 sick days, 7500 Kč/rok na rekreaci/penzijní
připojištění, 5 týdnů dovolené…). Jakékoli bližší informace podá personální oddělení: pavel.kures@nemjbc.cz
Hledáme do ordinace ambulantní chirurgie Praha 5-Barrandov zdrav. sestru, ideálně s chirurgickými zkušenostmi,
na úvazek 1,0, Nástup od 1.6.2017. Kontakt: chirbarr@
gmail.com
Fakultní nemocnice Brno přijme do rozvíjejícího se programu onkologie, hematologické onkologie a hematologie lékaře absolventy i lékaře s ukončenou specializací na
plný úvazek. Nabízíme kariérní růst, možnost ubytování.
Kontakt: Jitka Firešová, 532 233 642, firesova.jitka@
fnbrno.cz
Dermatolog. Hledáme dermatologa pro Kožní kliniku
Achillea v Praze 8, která se specializuje na chronická kožní
onemocnění a estetickou dermatologii. Moderní pracoviště, příjemné pracovní prostředí, motivační odměňování
a firemní benefity. Nabízíme uplatnění i pro dermatologa
před atestací (po dosažení základního kmene). Zkrácený
úvazek je možný. Kontakt: 603 222 123
Soukromé zdravot. zařízení v Praze hledá lékaře FBLR na
plný/částečný úvazek/DPP. Požadujeme odbornou způsobilost. Akupunktura vítána. Nabízíme příjemné a přátelské
prostředí, zkrácenou prac. dobu, benefity. Nástup možný
ihned. Kontakt: krajickova@arthro.cz
Odborný léčebný ústav Jevíčko přijme lékaře/ku na oddělení pneumologie včetně léčby TBC. Atestace výhodou,
zájem o pneumologii podmínkou. Nadstandardní platové
podmínky (dle praxe 55–75 tis. Kč včetně tří služeb v měsíci), zaměstnanecké benefity, ubytování nebo byt, krásné
prostředí. Nástup dle dohody. Kontakt: lenka.smekalova@
seznam.cz, 461 550 712, 777 142 209, www.olujevicko.cz
Hledáme dermatologa s atestací do zavedené kožní ambulance v Praze na 1 den v týdnu. Vhodné i pro lékařky na
rodičovské dovolené. Kontakt: 604 995 578
Přijmeme kožního lékaře do ambulance v Praze, nástup
od 1.2.2017. Kontakt: info@lasermed.cz, 603 854 724
Esthedermia přijme dermatologa, atestovaného nebo neatestovaného, do soukromé kožní ambulance v Chrudimi.
Široké spektrum zákroků, flexibilní a přátelské prostředí
(www.esthedermia.cz). Ambulance je akreditována MZ
pro vzdělávací program ambulantní dermatovenerologie
část III. Úvazek dle domluvy. Kontakt: 604 219 740, své CV
zasílejte na: kozni.chrudim@seznam.cz
Přijmeme do oční ordinace 20 km od Prahy lékaře. Nadstandardní vybavení včetně OCT. Kontakt: 602 357 210
Hledám kolegu/kolegyni psychiatra do své privátní praxe
pro občasnou výpomoc, příp. zástup, možno i nepravidelně,
dle dohody. Boskovice. Kontakt: VavrincovaS@seznam.
cz
Jsme lékaři a hledáme kolegy praktické lékaře do ambulantních praxí na severu Bavorska. Podstatou spolupráce je
kolegiálně přátelský vztah. Kontakt: ramburo@volny.cz
Víceoborové NZZ s provozovnou v Praze 4 přijme praktického lékaře s možností následného přenechání praxe.
Pro mimopražské lékaře nabízíme možnost ubytování
v areálu polikliniky (apartmán). Nástup od 3/2017. Kontakt:
607 761 021, starkova@medistylpharma.cz
Atestovaný internista se zájmem o alergologii – imunologii? Centrum klinické imunologie, Praha nabízí nadstandardní plat, možnosti dalšího vzdělávání, vč. akreditace k atestaci. Nástup co nejdříve. Kontakt: 602 652 391,
nouza@imunologie.cz
Přijmu dermatologa do zavedené kožní ordinace v Klatovech. Široké spektrum výkonů, ordinace je akreditována
MZ. Úvazek dle domluvy. Přátelské a flexibilní prostředí.
Kontakt: 737 441 365
Přijmu imunologa i na částečný úvazek v Praze 6-Dejvicích.
Možno i v přípravě na atestaci. Prosím zašlete životopis na
e-mail: nikol.sv@seznam.cz, 607 192 949
Pro budoucí praktické lékaře pro dospělé nabízím práci odborného garanta v Praze a blízkém okolí. Kontakt:
602 977 317
Praktický lékař Teplice. Společnost Lékař Teplice, s. r. o.,
přijme lékaře do akreditované ordinace VPL. Nabízíme
práci v mladém kolektivu, moderní vybavení, odpovídající
finanční ohodnocení – více při osobní schůzce, smluvní plat.
Možnost nadstandardního bytu a dalších benefitů. Zázemí
rodinné firmy. Hledáme 2 pozice: lékaře v atestační přípravě
k VPL. Lékaře s atestací z VPL. Pro atestovaného lékaře
vhodný nástup od 2/2017, pro ostatní kdykoli. Zkrácený
úvazek možný. Kontakt: Dr. Bartoš, 606 612 606, jaroslav.
bartos@lekarteplice.cz
Do ordinace VPL v Brně hledám lékaře na 3–4 dny v týdnu. Požadavky: práce na PC, základy AJ, zkušenost s prací
VPL. Atestace výhodou, event. doškolím, akreditaci mám.
Nadstandardní podmínky, dlouhodobá spolupráce. Nástup
leden 2017. Kontakt: lenkask@seznam.cz
Ordinace v Praze 5 přijme ihned PL na plný úvazek. Jsme
akreditované pracoviště. Nadstandardní podmínky. Minimální požadavky – absolvovaná stáž na interně. Garantujeme plnou přípravu k atestaci. Kontakt: personal@
felixclinicum.cz, www.felixclincicum.cz
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Kožní ambulance. Hledáme do našeho kolektivu dalšího
kožního lékaře/ku pro ordinaci v Berouně, částečný úvazek.
Pro lékaře s odbornou specializací možnost provádění výkonů estetické medicíny. Výborné spojení z Prahy. Kontakt:
ordinace@medicaderma.cz, 721 778 787
Do Institutu neuropsychiatrické péče v Praze (Karlín)
hledáme dětského psychiatra na částečný (DPP, DPČ)
i hlavní PP. Nabízíme velmi zajímavé finanční ohodnocení,
flexibilní pracovní dobu i možnost seberealizace. Kontakt:
605 809 745, info@inep.cz
Alergologie – klinická imunologie. Centrum klinické
imunologie, Praha, je nově akreditovaným pracovištěm
podle §17 ost. 2 zákona č. 95/2004 Sb. Přijmeme kolegu/
kolegyni k přípravě k atestaci. Motivační dopis/CV prosíme
na e-mail: nouza@imunologie.cz
Hledám lékaře od 12/2016 do ordinace VPL v Praze 4 na
částečný úvazek (3 dny v týdnu). Ordinace je po rekonstrukci, vybavená CRP a EKG, nabízíme přátelské prostředí
a adekvátní ohodnocení. Kontakt: panusova@mybox.cz,
604 539 170
Nemocnice Horn v Rakousku (nedaleko od Znojma) hledá
anesteziology s atestací a platnou zkouškou z německého
jazyka. Nástupní plat od 6500 EUR (brutto, 5 služeb za
měsíc). Kontakt: slama.lud@gmail.com
Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o., v Čeladné
(www.brc.cz) přivítá do svého kolektivu lékaře, i neatestované nebo v přípravě na atestaci. Nabízíme práci na plný
i zkrácený pracovní úvazek, osobní a profesní růst, velmi
dobré mzdové ohodnocení a firemní benefity. K dispozici třípokojový byt v centru obce Čeladná. Kontakt: Uhlářová L., 558 616 298, uhlarova@brc.cz
Přijmeme atestovaného psychiatra (psychiatrie, event.
alkohologie) na plný úvazek (1LM). Nástup dle dohody.
Centrum pomoci závislým, Rodvinovská 3, Praha 4, tel.
261 262 828
Plat lepší než v Německu! Alergolog – imunolog, Praha,
celý i částečný úvazek. Nabízíme nadstandardní plat, zázemí
rodinné firmy, možnosti dalšího vzdělávání a další bonusy.
Nástup možný kdykoliv. Kontakt: 602 652 391, nouza@
imunologie.cz

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Nabízím zástup v ordinaci praktického lékaře, od ledna
na 3 měsíce, na 1–2 dny v týdnu, v Praze 8, ideálně Poliklinika Mazurská či okolí Kobylis. Kontakt: zastuppraha@
seznam.cz
Atestovaný VPL poptává v Praze 0,6 úvazek/48 000 Kč.
Kontakt: vplpraha@gmail.com. Děkuji.
Zdravotní sestra v důchodu hledá uplatnění v ambulanci lékaře, Praha (nejlépe Praha 4 či okolí). Zkušenost
s provozem priv. ordinace, zejm. gastroenterologické
a oční. Svědomitost. Reference mám. Prosím o kontakt na
724 123 044. Děkuji za nabídky
Radiodiagnostik s atestací, licencí, spec. způsobilostí specializující se na mamodiagnostiku (praxe v screeningovém
centru 12 let) hledá zaměstnání. Nabídky prosím na e-mail:
pracertg@atlas.cz
Kožní lékařka hledá místo v Praze, event. v Kladně.
Praxe v obecné dermatologii, dětské dermatologii,
atestace z korektivní dermatologie. Kontakt: janys@
asmnet.cz

ORDINACE, PRAXE

Odkoupím a převezmu zavedenou praxi PL, Opava, Hlučín,
Kravaře a okolí. Kontakt: 732 754 639, mudr.konecnyt@
gmail.com
Zajišťujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně úplného servisu. Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové.
Celá ČR. AD MEDICA, tel. 602 728 801
Pronajmu ordinaci 16 m2 v Praze 5-Smíchov. Kontakt:
736 110 872, avlachova@seznam.cz
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Pelhřimově, kraj Vysočina. Kontakt: 602 334 525,
fsara@seznam.cz
Hledám dětského lékaře k převzetí pediatrické praxe v Praze 3 na Jarově. Obvod je velký, bezproblémová klientela,
prostory ordinace v našem vlastnictví. Kontakt: 737 600 021,
rakusanp@seznam.cz
Hledám pro ORL ordinaci v Praze 5 zástup na 1–2 dny
v týdnu s perspektivou převzetí praxe do 2 let. Kontakt:
NatalProksanova@seznam.cz
Koupím gynekologickou ordinaci v okr. Litoměřice nebo
v okr. Mělník. Kontakt: d.bares@atlas.cz
Nabízím spolupráci v zavedené gynekologické ordinaci
v centru Prahy. Možno 1 i více dnů. Kontakt: lsgynekolog@email.cz
Prodám nebo pronajmu velmi dobře zavedenou interní
ambulanci a diabetologickou poradnu v okrese Rychnov
nad Kněžnou. Kontakt: 737 251 892
Koupím praxi PL pro dospělé v Opavě. Kontakt: praktik.
opava@seznam.cz
Prodám zavedenou praxi PL ve Stř. kraji blízko Prahy
(20 min autem). Termín předání k 1.7.2017. Důvod: odchod do důchodu. Součástí prodeje plně vybavená ordinace ve vlastní nemovitosti, není ale podmínkou. Kontakt:
jpodrasky@tiscali.cz nebo 602 324 362
Přijmu schopnou lékařku/lékaře s atestací PLDD do
nadstandardní praxe PLDD v Praze 8. Nabízím výjimečné
mzdové ohodnocení, služební vůz a trvalou spolupráci s výhledem partnerství. Bližší info na pldd.pha8@seznam.cz
nebo na 773 647 822
Hledám k převzetí/koupi diabetologickou a/nebo endokrinologickou ambulanci, nejlépe Praha, Středočeský kraj.

Předem děkuji za Vaši nabídku. Kontakt: diabetologicka.
ambulance@volny.cz
Koupím ordinaci PL, kombinace s INT, DIA vítána. Atestace
mám. Praha a okolí. Děkuji. Kontakt: mudrambulance@
seznam.cz, 606 548 543 večer
Koupím zavedenou RDG praxi nejlépe s UZ v oblasti Prahy
nebo středních Čech. Zájem platí dlouhodobě i pro event.
prodej v budoucnosti. Kontakt: uzpraxe@seznam.cz
Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé poblíž Ostravy. Velmi zkušená sestra, rychlé jednání vítáno. Kontakt:
praktik.ordinace@email.cz
Prodám zavedenou a dobře situovanou praxi VPL v Telči
(s. r. o.). Smlouvy se ZP: 111, 201, 205, 207, 211. Prodej plánován
na polovinu roku 2017. Více info na vpl.telc@seznam.cz
nebo na 773 647 822
Koupím zavedenou praxi VPL v Olomouci a okolí nebo Přerově. Termín prodeje dle domluvy. Nabídky prosím směřujte
na praktik.olomoucko@seznam.cz
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé (s. r. o.) cca 10
min. jižně od Brna. Smlouvy se ZP, nízký nájem a zavedená
sestra. Rychlé jednání výhodou, prodej začátkem 2017. Více
info na: praxeubrna@seznam.cz
Koupím praxi PL pro dospělé v Jihlavě či blízkém okolí.
Termín prodeje dle domluvy, atestaci mám. Případné nabídky prosím směřujte na vysocina.vpl@seznam.cz. Děkuji
Prodám zavedenou praxi PLDD v Praze 10. Kontakt:
603 323 170
Prodám ordinaci PLDD v Praze 5 vedenou jako s. r. o. Převzetí možné od 1.1.2017. Bonitní klientela, smlouvy se všemi
ZP. Kontakt: 773 380 863, erlenstegen@seznam.cz
Prodám plně vybavenou neurologickou ambulanci (EMG,
EEG) s extrémně dobrými ekonomickými parametry, ve
spádové oblasti 50 000 obyvatel s prakticky monopolním
postavením. Jsou možné různé formy odkupu, převzetí. Místo Dačice. Kontakt: 604 832 728, pacet.md@gmail.com
Hledám nástupce do dobře zavedené ordinace PLDD
v Chrastavě, okres Liberec. Do budoucna i možnost sehnání
bytu. Kontakt: 737 485 512
Prodám radiodiagnostické pracoviště (rtg + ultrazvuk)
v Brně, s. r. o., smlouvy se všemi zdrav. pojišťovnami. Kontakt: rdg-brno@seznam.cz
Prodám zavedenou diabetologickou poradnu v Lomnici
n. P. Kontakt: zdenek.bartos@mybox.cz
Pro zavedenou ordinaci PLDD v Teplicích hledám nástupce,
ev. zájemce o částečný úvazek. Kontakt: 723 279 537
Prodám dobře zavedenou infektologickou ordinaci (boreliová a jaterní poradna, cestovní medicína) v Brně. Kontakt:
605 440 757
Koupím zavedenou ordinaci praktického lékaře v okr.
Nový Jičín nebo Hranicích na Moravě a blízkém okolí. Kontakt: zdravy.clovek@seznam.cz, 721 138 707
Prodám dobře prosperující praxi PL pro dospělé nedaleko
Prahy. Ordinace ve vlastní nemovitosti, která je součástí
nabídky, ale není podmínkou. Pro zájemce pouze o praxi
OÚ mohu přislíbit vybudování nové ordinace v některé ze
svých nemovitostí. Kontakt: 602 324 362
Převezmu/odkoupím ordinaci VPL v okr. Plzeň, Plzeň-sever, ev. na jihu Rakovnicka. Atestaci mám, praxi 4 roky,
vlídné chování k pacientům. Následné zástupy za dovolené
a nemoc velmi vítány. Kontakt: 605 942 067, praxeplzensko@seznam.cz
Zavedená praxe VPL Praha 8, od konce r. 2017 přenechám
k provozování s možností odkoupení do tří let. Kontakt:
737 935 359
Prodám zavedenou, středně velkou praxi VPL v Hodoníně.
Ordinace je situována u centra města a je výborně dopravně dostupná. ZP 111, 201, 205, 207, 211, 213. Prodej během
roku 2017 (termín dle domluvy). Bližší info: vplhodonin@
seznam.cz. Děkuji
Koupím, ideálně v Praze 5, ale i v jiných částech, ordinaci
očního lékaře/ky a ordinaci ORL. Termín odkupu dle dohody. Podmínkou jsou smlouvy se ZP. Případné nabídky
prosím na e-mail: ordinacePHA@email.cz nebo na tel.
773 647 822. Děkuji
Koupím dobře zavedenou ordinaci PLDD. Mělník, Kralupy
nad Vltavou, Litoměřice, Praha 9 a 8. Kontakt: 777 054 273

Prodám ORL ambulanci, dobře zavedenou, poliklinika
Úpice, okres Trutnov. Kontakt: 777 105 146
Koupím psychiatrickou praxi pro dospělé – Praha,
Kladno, Beroun. Kontakt: prahastred@gmail.com,
777 285 589
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé, s. r. o.,
18 km západně od Prahy. Kontakt: jasyro@seznam.cz
Nabízíme spolupráci v naší klinice bolesti, i na částečný
úvazek. Kontakt: klinikabolesti@seznam.cz
Koupím zavedenou RDG praxi s UZ v Praze a okolí. Zájem
trvá dlouhodobě. Kontakt: uzpraha@seznam.cz
Pronajmu pneumologickou praxi ve vlastních prostorách. I prodej. Pouze solidní jednání. Kontakt: 721 127 083,
607 646 823
Hledám lékaře (atestovaného nebo krátce před atestací) do
zavedené ordinace praktického lékaře pro dospělé v Náměšti nad Oslavou, na 1 až 2 dny v týdnu. Následně možnost
převzetí praxe. Kontakt: praktik.namest@seznam.cz
Sháním k převzetí a odkoupení soukromou gynekologickou
praxi v dojezdové vzdálenosti Pardubic. Zpočátku možná
i jen spolupráce formou částečného úvazku. Děkuji. Kontakt:
ilajare@seznam.cz, 736 775 847
Prodám zavedenou ordinaci VPL v Bílině, okr. Teplice. Cena
dohodou. Kontakt: 602 452 015
Prodám dobře fungující gynekologickou ordinaci na poliklinice z důvodu důchodového věku. Kontakt: gynekologie.
louny@email.cz, 721 166 099
Prodám větší zavedenou a prosperující praxi praktického
lékaře pro dospělé v centru Uherského Hradiště. Precizně
vedená dokumentace, veškeré přístrojové vybavení v ceně
(EKG, CRP, INR, elektroterapeutický přístroj Phyaction
a další). Kontakt: 774 447 779
Neurolog se dvěma atestacemi, foEEG, kurzy EMG, extrai transkraniální sonografie hledá zaměstnání nebo převzetí
praxe nejlépe na Vysočině či jižní Moravě. Kolegiální jednání
a slušnost k pacientům je základem. Kontakt: neurologie.
ambulance@gmail.com
Prodám dobře zavedenou oční ordinaci s. r. o. v Jablonci
nad Nisou. Kontakt: 483 313 794, 606 655 191

ZÁSTUP

Oční ambulance ve Svitavách hledá zástup na 4 měsíce až
1 rok. V případě širšího okolí i ubytování v pronájmu. MUDr.
Renáta Vrbová, nám. Míru 15, 568 02 Svitavy. Kontakt:
605 386 887, 461 534 344, vrbova.svitavy@seznam.cz
Hledám do kožní ordinace v Brně-Bystrci zástup. Vhodné
pro důchodce nebo lékařku na MD. Finanční podmínky dle
dohody. Kontakt: 702 596 359, danielazatlo@seznam.cz
Ze zdravotních důvodů a pro dlouhodobou pracovní neschopnost hledám výpomoc nebo zástup na delší dobu
v ordinaci praktického lékaře. V budoucnu možnost odkoupení nebo předání lékařské praxe. Zlínský kraj. Kontakt:
423 471 702, annaturska@seznam.cz
Lékařka se specializovanou způsobilostí z vnitřního
lékařství, se zkušenostmi se zástupy u PL, nabízí možnost
pravid. i nepravid. zástupů ve dnech pondělí, pátek. Brno
a okolí. Kontakt: internag@seznam.cz
Od ledna 2017 přijmu zástup na 1,5 dne do interní ambulance v okrese Rychnov nad Kněžnou. Kontakt: 724 088 378
Do ordinace praktického lékaře Praha 5 zastoupení na
den i více. Kontakt: 603 336 634
Hledám do ordinace VPL v Prostějově zástup v termínu
1–8/2016, preferenčně atestovaného lékaře, nadstandardní
platové ohodnocení. Kontakt: 774 833 391
Do nově vybavené ordinace v Praze 6 hledám zástup na 1–2
dny v týdnu, případně za dovolené. Vhodné pro důchodce nebo lékaře na MD. Dobré platové podmínky. Nabídky
prosím na e-mail: ordinacepraha6@seznam.cz nebo
tel. 233 310 457
Zástup gynekologie Praha: nabízím kolegyním či kolegům
gynekologům v Praze možnost zástupu v případě dovolené.
Moje ambulance je v Praze 1. V případě zájmu napište SMS
na 603 578 430 či e-mail: konstantin.inkov@email.cz.
MUDr. K. Inkov
Hledám zástup na 1 den v týdnu do interní soukromé ordinace 15 km na východ od Brna. Vhodné pro lékaře/lékařku

Inzerce
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SERVIS
v důchodu, příp. pro lékařku na MD. Finanční a pracovní
podmínky dle dohody. Kontakt: 734 326 679
Do zavedené ordinace VPL v Brně hledám zástup za MD od
1/2017. Plný i část. úvazek, délka zástupu dle domluvy. Atestace
výhodou, lze i v předatest. přípravě (interní kmen), akreditaci
mám. Nadstandardní finanční ohodnocení. Kontakt: ordinacepraktik@gmail.com
Do psychiatrické ambulance v Českých Budějovicích
přijmu lékaře na občasný zástup. Také případně na 1 den
v týdnu. Podmínky dle domluvy. Kontakt: psychiatriecb@
seznam.cz

KŘÍŽOVKA O CENY

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám perimetr značky AP 340 Kowa, repasovaný, rok výroby 2008. Kontakt: 608 807 320, axa8@centrum.cz
Koupím praxi VPL v Praze a okolí. Volejte ve všední dny 10–17
hod. na tel. 775 679 009. Děkuji
Prodám resuscitační kufr (3litrová kyslíková láhev, masky,
vzduchovody). Cena 3000 Kč. Kontakt: 737 365 343
Prodám zavedenou ordinaci PL v Karviné. Individuální domluva. Nespěchá. Kontakt: CAN-MED s. r. o., 603 872 071
Přijmu na zkrácený úvazek (po–st) atestovaného PL do zavedené ordinace v Karviné. Kontakt: 603 872 071
Prodám zavedenou ordinaci PL pro děti a dorost v Městci
Králové (okres Nymburk). Převod červen 2017. Kontakt: petr.
filip.cz@gmail.com
Prodáme nevyužitou konvexní C60/5-2MHz a vaginální
ICT/7-4MHz sondu pro barevný duplexní ultrazvuk Sonosite 180 Plus USA, plně funkční. Cena dohodou. Kontakt:
602 833 161
Praxi VPL v Praze 8 nabízím k provozování od konce r. 2017,
s možností prodeje do 3 let. Kontakt: 737 935 359
Nabízím praxi PL pro dospělé v Hronově (soukromá
vila). Podmínka: zaměstnání dosavadní zdravotní sestry.
Důvod: odchod do důchodu. Termín: květen 2017. Kontakt:
728 768 867
Koupím vyřazenou kartotéku (ne závěsnou). Praha. Kontakt:
606 568 116
Prodám zavedenou ordinaci VPL v okrese Ústí nad Orlicí,
cca 1750 reg. pojištěnců, cena dohodou. Kontakt: mi310@
centrum.cz
Prodám: Jan Krejsek, Otakar Kopecký: Klinická imunologie.
Kontakt: 721 952 975
Prodám ultrazvuk Mindray DC-7, kardio konfigurace, 2D, PW,
CW, CFM, THI, TDI, v provozu od 2012. 100% stav, platná
BTK do 9/17, cena dohodou. Kontakt: mchtk@seznam.cz,
605 339 666
Prodám fokometr-spexan, Javale, AutoKeratoRefraktoTonometr. Nové. Sleva 50 %. Kontakt: 737 848 637
Milí starší kolegové, pokud uvažujete o prodeji ordinace v Praze a okolí, prosím, dejte mi vědět. Mladý praktický lékař
s atestací, Schwarz. Kontakt: 721 219 833. Děkuji
Koupím ordinaci psychiatrie v Praze, prosím kontaktujte
mne na tel. čísle 775 679 009. Děkuji
Prodám dobře zavedenou praxi kožní a korektivní dermatologie v Praze. Kontakt: 773 915 046
Prodám ultrazvukový diagnostický přístroj firmy Siemens-Sonoline SL-1 s břišní sondou 3,5/15 + videoprinter P-67E,
display monitor. Perfektní stav, málo používaný. Cena dohodou. Kontakt: MUDr. Robětín, praktický lékař, 604 846 908,
karel.robetin@seznam.cz

PRONÁJEM

Pronajmu NZZ v Plzni, 3 ordinace, čekárna, předsíň, 2× WC,
koupelna, lodžie, bezbariérový přístup, parkování, velmi klidné prostředí pro práci. Lépe užší obor. Nutno vidět. Kontakt:
603 708 134
Nabízím k pronájmu ambulanci v malém soukromém NZZ
v Praze 9-Vysočanech. Volné ihned. Více vč. fotogalerie na
www.r-med.eu
Poliklinika Kyjov nabízí pronájem prostor pro ordinaci. Kontakt: 725 593 568
Pronajmu prostory standardně vybavené lékařské ambulance
na 1–2 dny v týdnu v Praze 1. Vhodné pro dermatologa nebo
konzultační činnost jiných oborů. Kontakt: 604 995 578
Pronajmeme operační sálek chirurgovi v lékařském centru
Lasermed, Praha 4-Podolí. Nově zrekonstruované prostory.
Zajistíme objednávání a kontakt s pacienty přes recepci v centru. Kontakt: info@lasermed.cz, 603 854 724
Pronajmeme ordinaci fyzioterapeutovi v lékařském centru
Lasermed, Praha 4-Podolí. Nově zrekonstruované prostory.
Zajistíme objednávání a kontakt s pacienty přes recepci v centru. Kontakt: info@lasermed.cz, 603 854 724
Nabízíme ordinace k pronájmu v nové zřizované poliklinice
u Anděla, cca 300 m od metra Anděl. Kontakt: lekarska.
praxe@gmail.com

SLUŽBY

Příprava na kontroly SÚKL + řízená dokumentace, interní
audit, kategorizace prací, bezpečnost práce a pož. ochrana
pro lékaře (zákonná povinnost). Celá ČR. AD MEDICA, tel.
605 234 042
SRO stále nejvýhodnější a nejbezpečnější forma pro prodej
ambulance. Stovky realizací, výhodné ceny. Celá ČR. AD MEDICA, tel. 602 735 314, www.admedica.cz
Vyřídíme oprávnění k poskyt. ZS, povedeme Vaše účetnictví
a mzdy. Kontakt: registracenzz.cz, 608 915 794, ucetnictvinzz@seznam.cz
Lékař se specializací 706 nabízí v úvazku 0,2 garanci pro
nasmlouvání výkonů či odbornosti, nejedná se o práci, cena
5000 Kč/měsíc na DPP. Více na urol77@seznam.cz

TEMPUS MEDICORUM

Tak jako pomatenost ve vyšším smyslu je počátkem veškeré moudrosti, ...
(dokončení citátu, jehož autorem je Herman Hesse, najdete v tajence).
VODOROVNĚ: A. Mzda; přístavní hráz; alžírský přístav. – B. 1. díl tajenky. – C. Sáčky v oděvu; pokrývat
vrstvou měkkého kovu; podzemní dráha. – D. Rozrývat pluhem; palčivá pochutina; ikonický znak; Angličan. – E.
Proud (básnicky); největší přítok Sávy; lichokopytník; slovensky „jaká“. – F. Člověk žijící na panovnickém dvoře
(zastarale); tančit step. – G. Nezbeda; tábořiště; nahrazení mluveného textu k filmu zvukovým snímkem v jiné
řeči. – H. Plevelné rostliny; nepodařený vtip (řídce); stará stříbrná mince. – I. Zakulacení; 2. díl tajenky; bojové
vozidlo. – J. Cestovní ranec; puntičkář; kolonie. – K. Menší kus nábytku; slovensky „rána“; pravidla pro zřízení
a jednání instituce. – L. Aktuálnost; soubor vozidel firmy. – M. Jméno herce Romančíka; v USA správní úředník se
soudní pravomocí; nízká umělecká úroveň; svoje. – N. Slaná minerálka; strunný hudební nástroj; krátkonohý kůň;
odtud (zastarale). – O. 3. díl tajenky; zásoba; 4. díl tajenky. – P. Vymílání zemského povrchu; asijský stromový
savec; práchnivění. – O. Citoslovce nářku; islámské rodové zvyky; domácky Ida.
SVISLE: 1. Šermířská zbraň; kyselý bonbon; drobný živočich s protáhlým měkkým tělem. – 2. Část Prahy;
ochoz; jemné likéry. – 3. Domácky Josef; dravý pták; orgán čichu; zpěvohra. – 4. Lupen; vyčerpávající práce; druh
mouchy; pozdrav. – 5. Starořímské mince; mořští korýši (slovensky); nežádoucí rostliny; středová čára. – 6. Tchoří
kožišina; pravoslavný duchovní; výtečník. – 7. Drazí; český herec; osiřelý člověk. – 8. Název osvěžovače vzduchu;
nechtít; jednotka elektrické kapacity. – 9. Chytat; autor opery Prodaná nevěsta; kovová tříska. – 10. Okrájet; dřevěné desky; uplést. – 11. Lékař zabývající se chorobami pohybového ústrojí; zkratka tetracyklinu; připravovati
o hlavu. – 12. Starší jednotka pro biologickou dávku ionizujícího záření; dloubat (řídce); hnací stroje; SPZ Ústí
nad Labem. – 13. Čili; umělý člověk; přibližovací zákop; plivník. – 14. Slovenské město; domek; kód Antarktidy;
zeď. – 15. Ženské jméno; jihoamerický nelétavý pták; trhání. – 16. Roztát (řídce); říhat; islámský soudce.
Pomůcka: adat, asy, kloš, Ozona, rem.

Křížovka o ceny

V tajence křížovky v Tempus medicorum 11/2016 se skrýval citát Roberta
Kocha: Lékař neléčí nemoci, nýbrž
nemocné. Nesmí zapomínat, že i na
chorém prstu visí celý člověk.
Knihu Alexe Flinna Dýchání pod vodou
vyhrává deset vylosovaných luštitelů: Rudolf Bugner, Dobšice; Renata Drasnarová, Humpolec; Pavol Gróf, Velehrad;
Helena Havránková, Janovice; Eva Horáčková, Studenec; Ema Husaříková,
Kroměříž; Eva Kimmerová, Pelhřimov;
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Ronald Marek, Brno-Komín; Ladislav
Markl, Červený Kostelec; Jiří Valeš,
Rokycany.
Na správné řešení tajenky z čísla
12/2016 čekáme na adrese recepce@
clkcr.cz do 4. ledna 2017.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování o ceny mohou být zařazeni pouze lékaři registrovaní
v České lékařské komoře.
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Účinné snížení TK a lepší compliance pacientů
Fixní kombinace ramiprilu (ACE-I) a amlodipinu (BKK)11
Fixní kombinace ramiprilu (ACE-I) a amlodipinu (BKK)
Možné titrace 5 mg/5 mg; 5 mg/10 mg; 10 mg/5 mg; 10 mg/10 mg11
Možné titrace 5 mg/5 mg; 5 mg/10 mg; 10 mg/5
mg; 10 mg/10 mg
1
Malá (60 tobolek) i velká (90 tobolek) balení 1
Malá (60 tobolek) i velká (90 tobolek) balení

Zkrácená informace o přípravku: Egiramlon® 5 mg/5 mg; Egiramlon® 5 mg/10 mg; Egiramlon® 10 mg/5 mg; Egiramlon® 10 mg/10 mg, tvrdé tobolky
Zkrácená informace o přípravku: Egiramlon® 2,5 mg/2,5 mg; Egiramlon® 5 mg/5 mg; Egiramlon® 5 mg/10 mg; Egiramlon® 10 mg/5 mg; Egiramlon® 10 mg/10 mg, tvrdé tobolky
Složení: jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum/amlodipinum: 5 mg/5 mg; 5 mg/10 mg; 10 mg/5 mg; 10 mg/10 mg. Indikace: Léčba hypertenze jako substituční léčba u dospělých pacientů dostatečně léčených jednotlivými
®
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