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EDITORIAL

SSG  ČR po 15 letech.

Ač je to neuvěřitelné, sešli jsme se 13. a 14. 4. 2013 opět v Olomouci symbolicky po 15 letech od první 
oficiální schůze tehdy nově založeného  SSG ČR. Při takových příležitostech má člověk samozřejmě 
tendenci ohlédnout se zpět a bilancovat.

Nedělní jednání pléna SSG ČR mi vyznělo jako vyjádření takové bilance. A je potěšitelné, že ze strany 
členské základny. Jednoznačná podpora  předsedy a tím i celého vedení SSG ČR, která zde byla naprosto 
spontánně a neplánovaně vyjádřena a přerušována potleskem,  nemohla být přesvědčivějším důkazem 
toho, že organizace, v jejímž vedení od založení stojí stále téměř stejný kolektiv, zvolila správnou náplň 
a užitečný program a naplnila představy svých členů. Soukromým ambulantním gynekologům a nejen jim 
se zformovala reprezentace pro zastupování zájmů oboru.

A život posléze ukázal prospěšnost aktivit části přestavitelů soukromých gynekologů  při zastupování 
a prosazování zájmů celé obce gynekologů ČR jako na poli  odborném tak i existenčním. I když více než 
rok jsme svědky vytváření dojmu o antagonismu  ambulantní části gynekologů  a gynekologů pracujících 
u lůžka, nikdy jsem neměl pocit takového rozdělení a  za celou dobu ve výborech SSG ČR i ČGPS ČLS JEP 
jsem nezaznamenal preferenci jedné skupiny nad druhou. A to od představitelů obou stran. K tomuto 
konstatování se cítím povolán proto, že sedím na obou židlích a  vnímám  potřebu zastupovat zájmy 
jak ambulantní tak lůžkové části našeho oboru. Vytváření dojmu antagonismu a nutnost obrany jedné 
skupiny proti druhé chápu jen jako politickou hru k prosazení osobních zájmů, nikoliv objektivní nutnost.

Faktem je, že ekonomický tlak zajištění vlastní existence, kterému jsou vystaveni soukromí lékaři jako 
podnikatelé, u nich vyvolává nutnost hájit si své zájmy rasantněji. Nikdy se tak  ale nedělo na úkor druhé 
skupiny gynekologů.

Doufám proto, že nadále i reprezentace  gynekologů pracujících u lůžka  bude  postupovat v prosazování 
svých specifických zájmů tak, aby nacházela podporu  u svých ambulantních kolegů. Zlepší-li se  podmínky 
k práci a životu jedné skupiny, má to zákonitě pozitivní vliv i na skupinu druhou a naopak.

Každopádně jsem si uvědomil, že po 15 letech existence SSG ČR se segment soukromých gynekologů stal 
organizovanou skupinou lékařů s existenční jistotou a schopností  prezentovat se jako jednotná a silná 
organizace.

Z Olomouce jsem odjížděl s přesvědčením, že jsme před 15 lety dobře zvolili.

Vladimíre, Sašo, Aleši, Olino a všichni další kolegové, díky za uplynulá léta spolupráce, kdy jsme si byli 
navzájem prospěšní.

                                                                                         MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
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49. doškolovací seminář SSG ČR 
ve spolupráci se společností Bayer s.r.o. 12.–14. 4. 2013

S naším tradičním jarním partnerem, firmou Bayer s.r.o. jsme se po několika letech vrátili opět do 
Olomouce. Ono to ani jinak nešlo. V dubnu před patnácti lety jsme pro Vás pořádali „nultou“ konferenci, 
na které padlo definitivní rozhodnutí zaregistrovat  Sdružení soukromých gynekologů ČR na Ministerstvu 
vnitra, jako samostatnou právnickou osobu. Po pokusech o samostatnou sekci pod Českou gynekologickou 
a porodnickou společností jsme pochopili, že to nebude stačit a z pocitu ohrožení a ve snaze stát se 
partnery při jednání s plátci péče – zdravotními pojišťovnami vznikl subjekt, který je zde již 15 let. Důvody 
a motivace k založení SSG ČR bohužel po patnácti letech stále trvají. Před patnácti lety jsme si mysleli 
a věřili jsme, že se budeme pohybovat v rámci právního státu a v rámci standardních obchodních vztahů 
a budeme jako jednotlivá zdravotnická zařízení s pojišťovnami v rovnoprávnějším postavení, než tomu v 
současnosti je.  Bohužel jsme si nemohli zopakovat odborný program  na stejném místě. Tehdejší KD Sidia 
se přestavuje na další hotel s kongresovým centrem v síti Clarion, což má i jedno pozitivum.  Bude zde 
sál i se zázemím, který snad v příštích letech umožní přivést do mého rodného města český nebo česko-
slovenský celostátní kongres ČGPS ČLS JEP, což doposud nešlo. 

 K odbornému programu. Byl rozhodně nabitý a svědčil o tom i zájem ze strany účastníků, který byl 
více jak dvojnásobný proti srovnatelným víkendům. Na páteční ultrazvukové doškolování, pod 
taktovkou docentů Ľubuškého a Krofty,  navázal  launch nového nízkodávkového  Vagifemu. Jarní počasí 
a olomoucké parky a památky naštěstí neodradily od účasti na sobotním dopoledním programu. Jednak 
byl dobře zvolený odborný program a také morálka účastníků našich seminářů je pověstná. Jistě zaujaly 
informace v souvislosti s uvedením na trh nového a již delší dobu anoncovaného IUS – Jaydess (kolegové 
Zvolský a Hořejší). Následovala přehledná přednáška Vladimíra Dvořáka k problematice Kondylomat. 
Vinohradská klinika zpracovala problematiku  endometriózy, včetně informace o iniciativě ke vzniku 
Sekce pro endometriózu při ČGPS ČLS JEP. Hluboké žilní trombóze ve vztahu k hormonální léčbě z pohledu 
hematologa a gynekologa se věnovali naši tradiční přednášející – kolegové Dulíček a Jeníček. O programu 
více se dozvíte z webových stránek SSG ČR a archivu G-AGENCY a od přímých účastníků. 

Společenský večer doufám potěšil tancechtivé kolegy a kolegyně i ty, kteří raději využili komornějšího 
prostředí mimo hlavní sál. Catering snad uspokojil i ty mlsnější z vás. Zazněla chvála na výběr vín a mohu 
slíbit, že dlouhodobá spolupráce se sommeliéry z Makra by měla pokračovat i do budoucna.  O kulturu se 
starali Aleš Háma a jeho Hamleti a před půlnocí Doctor P.P.

Tradiční nedělní dopolední jednání zaměřené na ekonomiku našich praxí bylo rozdělené do dvou částí. 
První části se zúčastnili vysocí funkcionáři části zdravotních pojišťoven (VZP, ZP 205, 211 a 213, nejtěžší 
kalibr vyslala ZP MV – generálního ředitele Gajdáčka).  Z jejich úst jste se mohli dozvědět aktuality úhrad 
pro letošní rok a výhled na rok příští. 

Následovalo Valné shromáždění SSG ČR s řadou dalších aktualit - o jednáních o úhradách s VoZP, 
o probíhajících volbách do výboru ČGPS ČLS JEP a celé řadě dalších, o nichž jste pravidelně průběžně 
informováni na webu SSG ČR i cestou emailových zpráv. Tedy ti z vás, kteří jste dali a průběžně 
aktualizujete svoje e-mailové  adresy při jejich změně na sekretariátu SSG ČR. 

Těším se s vámi na dalších akcích, které pro vás připravujeme. Vaší pozornosti doporučuji  6. kongres 
EFC (Evropská společnost pro kolposkopii a cervikální patologii) v září v Praze, koncem září tradiční 
brněnskou konferenci Ultrazvukové sekce, věřím, že při podzimní přednáškové roadshow, atd. atd. 

Pěkné jaro a s těmi, se kterými se neuvidíme před létem, klidné prožití dovolených.

        Aleš Skřivánek

v hotelu Flora v Olomouci
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PŘEHLED
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

19. 3. 2013  Praha – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví P. Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
Hlavním tématem diskuse bylo vytvoření agregovaného kódu preventivní prohlídky u gynekologa. Byl by 
sestaven na podobném principu jako balíčky pro prevenci, které již byly využity v úhradových dodatcích 
některých ZP. Náměstek ministra je s problematikou velmi dobře obeznámen, návrh neodmítnul, přislíbil 
jeho prostudování a další debatu. Tématem byla i perspektiva úhrad péče našemu segmentu, jednat o roce 
2014 již začínáme.

19. 3. 2013  Praha – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
1. Jednání s náměstkem MZ ČR Ing. Petrem Noskem
•	 	Ve	středu	20.	3.	2013	začíná	Dohodovací	řízení	o	hodnotě	bodu,	výši	úhrad	zdravotní	péče	hrazené	

ze zdravotního pojištění a regulačních omezeních na rok 2014.  Jednání zástupců poskytovatelů 
a zdravotních pojišťoven o upřesnění harmonogramu DŘ bude předcházet jednání o změnách Jednacího 
řádu DŘ. MZ ČR bude podporovat pouze ty návrhy na změny, které budou podloženy argumenty. Ing. 
Nosek nepředpokládá, že by se ZP a poskytovatelé v DŘ na úhradách dohodli, uvítal by však shodu 
alespoň na metodice úhrad. 

•	 	Členové	 Koalice	 nebudou	 v	 Dohodovacím	 řízení	 podporovat	 snahu	 nemocnic	 doplnit	 účastníky	 DŘ	
o skupinu poskytovatelů ambulantní péče v lůžkových zařízeních. Ing. Nosek k tomuto tématu sdělil, 
že pokud nemocnice změnu Jednacího řádu prosadí, bude usilovat o to, aby tato skupina měla stejné 
úhrady jako ostatní. Dr. Jojko trvá i na stejném režimu.

•	 Ing.	Nosek	informoval	o	připravované	legislativní	úpravě	přeshraniční	péče.
•	 	Návrhy	novel	zákonů	o	veřejném	zdravotním	pojištění	a	o	zdravotních	pojišťovnách	zašle	zástupcům	

Koalice v průběhu příštího týdne. 
•	 	MZ	ČR	pokračuje	v	kultivaci	Seznamu	výkonů,	aby	alespoň	tu	část,	která	je	dokončena,	mohlo	vydat	

v průběhu léta. Zástupci KSL dále diskutovali o podrobnostech kultivace Seznamu výkonů z hlediska 
jednotlivých odborností a seznamovali Ing. Noska s problémy, které se během úprav výkonů vyskytly.

2. Výsledky jednání SAS s MZ ČR
•	 Dr.	Jojko	pošle	z	jednání	zápis,	až	bude	k	dispozici.	

3. Nová metodika VZP
•	 	Zástupci	 KSL	 seznámili	 náměstka	 Noska	 s	 největšími	 extrémy	 metodiky,	 které	 prodražují	 péči	

a znepříjemňují pacientům život. Metodikou je třeba se vážně zabývat a zjednodušit ji. Je příliš obsáhlá, 
podrobná, plná zkratek a pro běžného lékaře nekonzumovatelná. KSL se bude snažit prosadit, aby se 
v metodice se řešily pouze základní problémy. 

4. Změna mluvčího Koalice
•	 	Zástupci	Koalice	se	dohodli,	že	dalšího	půl	roku	bude	KSL	zastupovat	Dr.	Zorjan	Jojko.



 ZPRAVODAJ SSG ČR

 5

27. 3. 2013  Praha – jednání s ředitelem VZP Z. Kabátkem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Neformální setkání předsedy SSG ČR a ředitele VZP, na kterém se dohodli na jednání o perspektivách 
úhrad pro segment ambulantní gynekologie a možnostech spolupráce SSG ČR a VZP. Jednání se účastnil 
i M. Ľubušký, který naší organizaci pomáhá zejména při práci v rámci kultivace Seznamu výkonů s 
bodovými hodnotami.

27. 3. 2013  Praha – jednání Komise pro metodiku
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák
Náš zástupce se zúčastnil jednání Komise pro metodiku a upozorňuje na  body jednání, které mají 
souvislost s odborností 603.
 1.  Změna  v terminologii:  přeoznačení   Zdravotnické zařízení / ZZ/ na  Smluvní zdravotnické zařízení 

/SZZ/.
 2.  U poukazů 12,13,14 se bude uvádět telefonní číslo pacienta, pokud s tím pacient souhlasí.
 3.  Platí pro mamografický screening – odbornost 806 si vyžádá v souvislosti s mamografickým 

screeningem nutná další doplňující vyšetření u odb. 809 na dokladu 06.
   Za ošetřujícího lékaře se pro účely této metodiky dále považuje také lékař smluvního mamografického 

screeningového centra, který za účelem zabezpečení nezbytné komplexní diagnostiky chorob prsu 
a včasného stanovení diagnózy, sám indikuje další potřebné doplňující vybrané výkony z oblasti 
diagnostiky chorob prsu (za účelem provedení punkční biopsie a jejího vyhodnocení, či doplňujícího 
ultrazvukového vyšetření prsu).

  Nejedná se tedy o indukovanou péči základního ošetřujícího lékaře, který na screening odesílá.
 4.  Při vystavení lázeňského návrhu součástí adres u formulářů  bude požadována e-mailová adresa, 

pokud je známa.
 5.  Při elektronizaci zdravotnické dokumentace nebudou pojišťovny zajišťovat programové vybavení 

lékařů. Dotazy na tyto problémy je nutno směřovat na  MZ ČR.

Návrh na jednání od J. Dvořáka: je schváleno užívání elektronických receptů. Veškeré náklady na  
programy, internetové připojení  a hardwarové vybavení půjdou na vrub zdravotnických zařízení.  Přínos 
pro zdravotnické zařízení žádný. Je vhodné vyvolat jednání s MZ ČR o financování  této problematiky. 

2. 4. 2013  Praha VZP – jednání s ředitelem a náměstkyní VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Tématem jednání byla perspektiva úhrad péče segmentu ambulantní gynekologie v nastávajících letech. 
SSG ČR prosazuje vytvoření agregovaného kódu pro preventivní prohlídku u gynekologa a jeho začlenění 
do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Návrh kódu ředitel a další zástupci VZP již 
obdrželi. Představitelé VZP považují ideu agregovaného kódu za perspektivní, analyzují ještě možné 
dopady na výdaje ZP. Jednalo se i o perspektivě úhrady některých vyšetření u jiných odborností formou 
nákupu péče. Naše organizace bude i nadále na tomto dle našeho názoru perspektivním způsobu úhrady 
dále pracovat. I VZP vidí tuto ideu jako přínosnou. Obě organizace se shodly na realizaci společného 
jednání VZP, Svazu ZPČR a SSG ČR o perspektivách úhrad v našem segmentu. Jednání se účastnil i M. 
Ĺubušký. 
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2. 4. 2013  Praha ČPZP – jednání se zástupci ČPZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
I při tomto jednání se projednávala koncepce a perspektiva úhrad péče pro náš segment. ČPZP i SSG 
ČR mají na danou oblast podobné názory, dosavadní spolupráce probíhá bez větších sporů. Na půdě 
ČPZP proběhne patrně i jednání VZP, Svazu ZPČR a SSG ČR o úhradách péče pro segment ambulantní 
gynekologie v roce 2014 a dalších letech. 

9. 4. 2013  Praha ústředí VZP – jednání o úhradě preventivní prohlídky 
u gynekologa a péče s ní související formou agregované platby
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Poměrně složité jednání, kde se předseda SSG ČR snažil o dosažení přijatelné výše úhrady pro nově 
navržený kód do Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Představitelé VZP upozorňovali na možná 
rizika nadhodnocení výkonu a nutné zavedení opatření, která by ztížila možnost účelového chování 
některých poskytovatelů. Na principu tvorby kódu a úpravách v Sazebníku se jednající strany shodly. 
Stanoviska k bodovému ohodnocení kódu se sblížila, definitivní konsensus ale dosažen nebyl.

10. 4. 2013  Praha MZ ČR – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví P. 
Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednání, u kterého byli přítomni také členové Pracovní skupiny MZ ČR k Seznamu zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami, bylo věnováno z velké části návrhu na vytvoření agregovaného kódu pro 
preventivní prohlídku gynekologem a péči s ní související. Přítomní se shodli na tom, že vytvoření tohoto 
kódu je krok správným směrem. O konečné bodové hodnotě se ještě bude jednat. Diskutovalo se rovněž 
o možných dopadech Kultivace Seznamu výkonů. V případě výrazného nárůstu bodové hodnoty některých 
výkonů by mohla výrazně klesnout hodnota bodu.

10. 4. 2013  Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Přítomní byli seznámeni s faktem, že od 1.1.2014 bude screeningová mamografie hrazena pouze v případě 
že bude provedena na digitálním mamografu. Lékaři screeningových center nebudou již potřebovat 
žádanku gynekologa či praktického lékaře v případech, kdy kvůli suspektnímu nálezu budou potřebovat 
provést biopsii.

10. 4. 2013  Praha MZ ČR – jednání expertního týmu MZ ČR pro podporu 
screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Pokud úspěšně proběhnou výběrová řízení a celá administrativa projektu, mohlo by obesílání osob, které 
se neúčastní screeningových programů, začít ve druhé polovině letošního roku.
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16. 4. 2013  Praha – jednání Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Na jednání byli pozváni i zástupci VZP. Jednalo se o zavedení agregovaného kódu pro preventivní prohlídku 
u gynekologa a péči s ní související do Sazebníku. Po vyčerpávajícím jednání všichni zástupci zdravotních 
pojišťoven se vznikem kódu souhlasili. Přetrvávaly ještě rozdíly v pohledu na bodovou hodnotu nového 
kódu, přítomní se ale dohodli na tom, že se při jednání na Pracovní skupině MZ ČR 18.4. pokusí dojít ke 
konsensu. Jednalo se i o perspektivě úhrad péče ambulantním gynekologům a možnostech nákupu péče 
v našem segmentu.

18. 4. 2013  Praha MZ ČR – jednání pracovní skupiny MZ ČR pro Seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek
Naši zástupci seznámili přítomné s důvody vytvoření nového kódu a princip kalkulace jeho bodové 
hodnoty. Po dlouhém jednání a vysvětlování zůstala jediným problémem bodová hodnota. Zástupci 
zdravotních pojišťoven a SSG ČR nakonec dosáhli konsensu- hodnoty 501 bodů. Pracovní skupina výkon 
schválila. Zástupci zdravotních pojišťoven a SSG ČR mají ještě možnost jednat o navýšení bodové hodnoty 
výkonu. Šance na navýšení je ale minimální. 
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Přehled akcí 2013, které SSG ČR organizuje nebo se na organizaci podílí  
Konference ČGPS ČLS JEP 2013 Hotel Clarion, Praha 16.–19. 5. 2013

6 th Congress of the European 
Federation for Colposcopy and 
Cervical Pathology

Kongresové centrum, Praha 5.–7. 9. 2013

34. celostátní konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS 
ČLS JEP

Brno, hotel Voroněž 27.–29. 9. 2013

50. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Pyramida, Praha 6.–8. 12. 2013

Členský příspěvek na rok 2013 – poslední výzva k zaplacení

Členský příspěvek ve výši 2.000,- Kč  na letošní rok byl splatný do 31. 3. 2013.
Pro ty z Vás, kteří  prozatím platbu neuhradili, zasíláme číslo účtu: 

2053887329/0800,  
variabilní symbol = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99.

Další výtisk Zpravodaje, e-mailová komunikace a přístup na webové stránky  
budou určeny  pouze platícím členům SSG ČR.

Právní servis
Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 
2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 
88, částku ve výši 1.000,-Kč na rok 2013, která zahrnuje:
- zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
- zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
- účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání….),
- v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.
Případné žádosti o právní pomoc zasílejte písemně prostřednictvím sekretariátu SSG ČR na e-mailovou 
adresu ssgcr@ti.cz nebo korespondenční adresu Orlí 10, 602 00  Brno. 
Dovolujeme si upozornit, že právní servis, garantovaný Mgr. Jakubem Uhrem, bude poskytován v případě, 
že se bude jednat o problematiku, která nastala po zaplacení stanoveného poplatku. Nepovažujeme za 
příliš kolegiální, když platbu za právní servis zasílají zájemci o právní servis až v momentě akutních 
problémů se zdravotní pojišťovnou či jiným subjektem.

E-mailová komunikace
Dovolujeme  si  opakovaně  požádat  členy  SSG ČR,  aby  sdělili  na  sekretariát Sdružení své 
e-mailové adresy, případně informovali o změnách těchto adres. Ti, kteří to již učinili, vědí, že řadu 
informací dostanou se značným předstihem prostřednictvím tohoto média. 
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Smluvní vztah s vojenskou zdravotní pojišťovnou
Pro ty, kteří nedodali aktuální e-mailovou adresu, zveřejňujeme e-mailovou korespondenci členské 
základně, která kauzu dostatečně popisuje. Vzhledem k tomu, že spor byl vyřešen smírem, vzory 
dopisů pro ZP 201 a pacientky nepřikládáme.

-----Original Message-----
From: SSG ČR [mailto:ssgcr@ti.cz]
Sent: Friday, April 19, 2013 11:40 AM
To: ‚cgps@nextra.cz’
Subject: smluvní vztah se ZP 201

Vážení,
jak víte, řadu měsíců probíhá komunikace SSG ČR a Vojenské zdravotní pojišťovny. Tato ZP opakovaně 
zaslala návrhy úhradových dodatků pro rok 2013. Ani poslední navržená verze nevyhovuje našim 
požadavkům a je výrazně nevýhodnější, než byl úhradový dodatek ZP 201 pro rok 2012 a než jsou dodatky 
ostatních ZP pro rok letošní. O situaci jednalo Valné shromáždění SSG ČG v Olomouci 14. 4. 2013. Přítomní 
se shodli na tom, že pokud ZP 201 nezareaguje na opakovanou výzvu o zaslání akceptovatelných dodatků 
do 18. 4. 2013, považujeme za vhodné vypovědět ZP 201 smluvní vztah a uvědomit pacientky, že od 
1. 1. 2014 budeme zařízeními nesmluvními pro ZP 201. Pokud chtějí změnit zdravotní pojišťovnu, musí 
tak učinit do 30. 6. 2013. Pro vypovězení smluv byli prakticky všichni přítomní v sále. ZP 201 zareagovala 
včera a požádala o čas na projednání záležitosti. Odpověděli jsme, že vyčkáme do 24. 4. 2013 12.00 
hod. Pokud obdržíme přijatelný úhradový dodatek, uvědomíme členskou základnu. V opačném případě 
patrně většina našich členů smlouvu ZP 201 vypoví a uvědomí o tom své pacientky. V přílohách zasíláme 
vzorové texty, vypracované právníkem SSG ČR pro ty, kteří se rozhodnou smluvní vztah vypovědět. Pokud 
má někdo zájem pokračovat ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, která nabízí výrazně horší 
podmínky úhrady, než pojišťovny ostatní, může to samozřejmě udělat. Vypovědět smlouvu může i ten, 
který podepsal úhradový dodatek pro rok 2013. Uvědomte prosím o situaci i své kolegy v regionu, ne 
všichni nám dali svoji e-mailovou adresu.

Nejpozději ve středu 12.05 hod. Vás budu informovat o definitivním ukončení celé kauzy.

S pozdravem a přáním hezkého víkendu

Vladimír Dvořák
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-----Original Message-----
From: SSG ČR [mailto:ssgcr@ti.cz] 
Sent: Wednesday, April 24, 2013 12:16 PM
To: cgps@nextra.cz
Subject: FW: smluvní vztah se ZP 201

Vážení,
vyčkali jsme, jak jsme slíbili. Žádná nabídka přijatelného dodatku od ZP 201 nepřišla. Zasíláme znovu 
v příloze texty pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu a informační dopis pacientkám. Upozorňujeme, že 
pacientky by měly být informovány co nejdříve, zdravotní pojišťovnu je nutno změnit do 30.6.

Výpověď smlouvy posílejte doporučeně na adresu: 
MUDr. Karel Štein
generální ředitel VoZP
Drahobejlova 1404/4
190 00 Praha 9

S pozdravem

Za výbor SSG ČR
Vladimír Dvořák
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- Original Message-
From: SSG CR [mailto:ssgcr@ti.cz]
Sent: Friday, May 03,2013 11:38 AM
To: cgps@nextra.cz
Subject: Smluvní vztah se ZP 201

Vážení,
včera mne navštívili zástupci Vojenské zdravotní pojišťovny a sdělili, že ZP 201 je ochotna akceptovat 
všechny námitky SSG ČR, které jsme měli k úhradovému dodatku pro letošní rok. Po projednání 
záležitosti  představitelé ZP 201 souhlasili s tím, že tento dodatek budou nabízet i těm, kteří původní, pro 
nás nevýhodný dodatek již podepsali.  Dnes jsem obdržel dodatek, který kopíruje ten z roku 2012 a který 
je možné podepsat. Přikládám jej v příloze. Pokud jej shledáte jako přijatelný, požádejte si o něj na své 
pobočce Vojenské zdravotní pojišťovny. Ti, kteří smlouvy ZP 201 již vypověděli, mohou stručně napsat na 
pobočku i ředitele ZP 201, že výpověď stahují na doporučení SSG ČR a požádat o dodatek, který SSG ČR se 
ZP 201 dohodlo 2.5.2013. Žádosti bude vyhověno.

Závěrem:
-  Závěrečný úspěch dlouhého jednání s Vojenskou zdravotní pojišťovnou by se nikdy nedostavil, nebýt 

neústupného postoje výboru SSG ČR a disciplinovanosti velké části členské základny.
-  Děkuji těm, kteří se řídili pokyny výboru SSG ČR a nepodepsali nevyhovující verzi dodatku a těm, kteří 

poslali výpověď smlouvy ZP 201. Bez nich by byla úhrada ze strany ZP 201 nominálně nejméně o 9% 
nižší, než v roce 2012. Věřím, že jim poděkují i ti, kteří v sobě odvahu nepodepsat dodatek a vypovědět 
smlouvu nenašli a čekali, že to někdo vybojuje za ně.

-  Do budoucna radím všem, aby dodatky, nedoporučené výborem SSG ČR nepodepisovali. Již letos 
hrozilo, že těm, kteří podepsali původní verzi, nebude námi dohodnutá verze nabízena.

-  Dovoluji si rovněž požádat, aby když někdo při Valném shromáždění deklaruje, že smlouvu vypoví, 
tak skutečně učinil. V opačném případě by to v budoucnu s našimi aktivitami nemuselo dopadat tak 
optimisticky, jako v tomto případě. 

S přáním hezkého víkendu

Vladimír Dvořák
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Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnického zařízení)  
- Rámcová smlouva mezi SSG ČR a ČPP

Sdružení soukromých gynekologů ČR uzavřelo Rámcovou pojistnou smlouvu s Českou 
podnikatelskou pojišťovnou ve prospěch členů Sdružení, na jejímž základě tito mohou nyní 
uzavírat pojistné smlouvy. Rámcová smlouva je výsledkem jednání právníka Sdružení, přičemž 
podmínky v ní garantované odpovídají současným potřebám a rizikům při provozování lékařské 
péče v tomto oboru.

MUDr.Vladimír Dvořák, předseda SSG ČR
Informace o sjednané Rámcové pojistné smlouvě

Naší snahou bylo dostat do základního pojištění vše, co pokládáme za podstatné pro případnou pojistnou 
událost, a toto se podle našeho názoru podařilo s pojišťovnou sjednat.

Zde jsou podstatné parametry pojistné smlouvy: 
V základním pojištění jsou zahrnuti dva lékaři – tedy řeší případnou činnost dalšího lékaře 
v pracovněprávním vztahu k provozovateli (např. asistent, školenec v předatestační přípravě apod.) a dvě 
zdravotní sestry.

Výslovně je ujednáno, že se pojištění vztahuje i na škodu vzniklou v důsledku nesprávného postupu při 
poskytování zdravotní péče, pokud pochybení nebylo způsobenou úmyslným jednáním (přímý úmysl – 
pozn. tehdy pokud zdravotník chtěl úmyslně následek způsobit). 
Pojištění se vztahuje i na náhradu nemajetkové újmy (neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti) 
a to ve zcela dostatečném limitu 5.000.000,- Kč.

Zahrnuto je také, byť s limitem pojistného plnění, i pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou přenosem 
HIV. 

Pojištění se vztahuje i na škodu způsobenou provozem zdravotnického zařízení (obecná odpovědnost) – 
tedy nejen na škodu způsobenou při poskytování zdravotní péče.

Pojištění se vztahuje i na škodu na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale ten je oprávněně 
užívá (kromě škody na dopravním prostředku). 

Pojištění kryje i škodu, jejíž příčina nastala v době před počátkem pojištění, a to tři roky zpětně, tuto dobu 
lze rozšířit až na 6 let před počátkem pojištění. Obdobně je řešeno při změně právní formy na s.r.o., kdy 
pojistka bude krýt i případné následné uplatnění náhrady škody z doby, kdy provozovatel vykonával svoji 
činnost jako fyzická osoba. 

Pojištění se vztahuje i na tzv. zachraňovací náklady a náklady na právní zastoupení zdravotnického 
zařízení ve sporu o náhradu škody (např. žaloba ze strany pacienta). Tedy pro případ soudního sporu 
(nebo trestního řízení), které souvisí se škodou,  uhradí pojišťovna pojištěnému zdravotnickému zařízení 
i náklady na jeho právní zastoupení advokátem. Doplňuji, že volba advokáta je na zdravotnickém zařízení 
s tím, že Sdružení je schopno svým členům, v případě jejich zájmu, pro takovýto spor advokáta s erudicí 
ve zdravotnickém právu zajistit.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ČLENŮM
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Výše pojistného nebyla pro naše jednání rozhodně hlavní parametr, ale přes to se pro naše členy podařilo 
dohodnout velmi příznivé podmínky.

Kromě pojištění odpovědnosti za škodu byla uzavřena i Rámcová smlouva pro pojištění majetku, kdy je 
možné pojistit majetek (vybavení ordinace) a zásoby. 

Celé znění Rámcové smlouvy, jakož i Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 
za škodu a Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele 
zdravotnického zařízení, je k dispozici na adrese:

www.harpag.cz 
(složka : pojištění zdravotnických zařízení), 
přímý odkaz : http://www.harpag.cz/pojisteni-gynekologie.html

Jednotlivá pojištění nejsou na sebe nikterak vázána – je tedy zcela na provozovateli zdravotnického 
zařízení, pro jaký rozsah pojištění se rozhodne (například pouze pojištění odpovědnosti za škodu).
Pro uzavření pojištění je třeba vyplnit Přihlášku k pojištění, která je rovněž k dispozici na výše uvedených 
webových stránkách. 

Primárně odlišujeme dva typy zařízení – první je to, které poskytuje pouze ambulantní péči (většina 
praxí gynekologů), druhé je to, které poskytuje i jednodenní péči (dle zákona se jednodenní péčí rozumí 
zdravotní péče, při jejímž poskytnutí se vyžaduje pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 hodin, 
a to s ohledem na charakter a délku poskytovaných zdravotních výkonů. V případě, kdy je poskytována 
i jednodenní péče je pojistné vyšší, než pokud je poskytována pouze péče ambulantní.

V této Přihlášce se vyplní základní údaje zdravotnického zařízení, zvolí se limit pojištění a spoluúčast, 
v návaznosti na to, zda je poskytována pouze péče ambulantní, nebo i jednodenní. V současné době 
považujeme za minimální doporučený limit sjednaný ve výši 5.000.000 Kč. Zde doplňujeme, že v současné 
době již nejsou výjimkou u trvalého závažného poškození zdraví u dětí a mladistvých náhrady škody 
kolem 15.000.000 Kč. U nemajetkové újmy jsou náhrady přiznávané soudy řádově nižší (zatím podle 
mé znalosti nejvyšší náhrada cca.3 miliony Kč) – nastavený maximální limit 5.000.000,- Kč v základním 
pojištění je tedy dostačující. 

Dále se vyplní počet zdravotnických pracovníků, pokud je vyšší než počet zahrnutý v základním rozsahu 
(týká se pouze zařízení, ve kterých poskytují zdravotní péči více než dva lékaři, resp. více než dvě sestry). 
Pokud jde o zdravotnické zařízení, které zahajuje činnost jako společnost s ručením omezeným a dříve 
byla provozovatelem fyzická osoba, doplní se údaje o fyzické osobě, aby se pojištění zpětně vztahovalo i na 
škody vzniklé ještě za činnosti fyzické osoby.

Ze základního pojištění jsme se rozhodli vyjmout dva případy, které je možné si zvolit navíc. Jedná se 
o kosmetické výkony a umělá přerušení těhotenství z jiných než zdravotních důvodů. Důvodem bylo to, 
že tyto výkony dle našeho názoru provádí pouze menšina ambulantních gynekologů, takže je na místě 
nechat pouze jako možnost a nikoli pro všechna zařízení.

Pokud provádíte i kosmetické zákroky (tedy zákroky nesledující léčebný cíl), můžete si rozsah pojištění 
rozšířit nad základní rámec, stejně tak lze rozšířit pojištění o provádění umělého přerušení těhotenství.
Pojištění odpovědnosti za škodu kryje období tří let zpětně (tedy i škodu vzniklou tři roky před uzavřením 
pojistky). Nově je možnost volby prodloužení této lhůty o další tři roky (celkem na 6 let). Toto má smysl 
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buď při přechodu od jiné pojišťovny, nebo při transformaci na s.r.o. (potom kryje pojistka s.r.o. i škodu 
vzniklou za působení provozovatele fyzické osoby).

Pro případ, že má provozovatel zájem o pojištění majetku (vakcíny, živelní pojištění, pojištění proti 
odcizení, vandalismu), vyplní příslušnou kolonku a limit pojištění.

Přílohou Přihlášky je kopie registrace nestátního zdravotnického zařízení, případně kopie výpisu 
z obchodního rejstříku (u obchodní společnosti).

Vyplněnou a podepsanou Přihlášku ve TŘECH ORIGINÁLECH spolu s kopií registrace (ta stačí jen 
jednou),  pak zašlete na adresu: společnost HARPAG s.r.o., Cukrovarnická 838/57, Praha 6, 162 00. 
Po ověření členství u  SSG ČR dojde k předání Přihlášky a příslušných příloh pojišťovně. Pojišťovna zašle 
zpět podepsanou Přihlášku a následně pojistku, která je potvrzením o uzavření pojištění.
V případě škodné události, či dotazů k pojištění, se obraťte na  zprostředkovatele pojištění společnosti 
HARPAG s.r.o., Cukrovarnická 838/57, Praha 6, 162 00, tel.241490092, nebo na SSG prostřednictvím 
elektronické pošty.Mgr.Jakub Uher

STAŽENÍ  PŘÍPRAVKU CERAZETTE Z DISTRIBUCE
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
společnost Merck Sharp & Dohme s.r.o. je nucena stáhnout z distribuce léčivý přípravek Cerazette, por. 
tbl. flm a to ve velikosti balení jak 28 tbl. tak i 98 tbl, držitel registračního rozhodnutí je společnost N.V. 
Organon.
Stahování probíhá až na  úroveň lékáren a musí být provedeno do 30. 4. 2013.

Důvodem je nesoulad příbalové informace a textů na obalech s registrační dokumentací. Tento krok se 
v žádném případě netýká kvality preparátu Cerazette.

Společnost MSD očekává, že nová šarže přípravku Cerazette bude znovu dostupná v průběhu měsíce 
června 2013.

Za komplikace se všem omlouváme.

S pozdravem MSD
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Dopis ZP MV ČR

Zdravotní pojištovna ministerstva vnitra Ceské republiky, držitel ISO 9001
reditelství Kodanská 1441/46, 101 00 Praha 10
ústredna: 272 095 111
http://www.zpmvcr.cz
http://www.zdravijakovasen.cz

Vážený pane předsedo,
z pověření PharmDr. Ivany Cimalové, MBA, ředitelky odboru zdravotnického ZP MV ČR, si Vám dovoluji 
oznámit postup ZP MV ČR při uplatňování regulačních omezení na léky + zdravotnické prostředky 
a vyžádanou péči za rok 2012.

Na základě vyhodnocení skutečných nákladů ZP MV ČR v segmentu gynekologie v roce 2012 a jejich 
srovnání s rokem předchozím, lze konstatovat, že se jejich vývoj neodchýlil od své trendové linie. 
Vzhledem k tomu, že nedošlo k překročení dodatkem určené hranice meziročního nárůstu vyššího než 
7,0 %, nebude ZP MV ČR v rámci segmentu gynekologie za rok 2012 uplatňovat regulační omezení.

S pozdravem

Mgr. Ing. Petr Vyskočil
Oddělení úhrad zdravotní péče

KORESPONDENCE
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Regulace VZP za preskripci a vyžádanou péči za rok 2012  
pro segment ambulantní gynekologie
(dopis ředitele odboru úhrad zdravotní péče)

Vážený pane předsedo,
dovolte mi, abych Vás informoval o postupu VZP ČR při uplatňování regulačních mechanismů za 
předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči v segmentu ambulantní 
gynekologické péče za rok 2012.

V souladu s vyhláškou č. 425/2011 Sb. byl stanoven následující postup pro uplatnění regulačních 
mechanismů v segmentu ambulantní gynekologické péče za rok 2012:

Regulační srážka za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky nebude uplatněna, neboť celková úhrada 
za  léčivé přípravky a zdravotnické prostředky  nepřevýšila předpokládanou výši úhrad dle Zdravotně 
pojistného plánu VZP ČR pro rok 2012.

V souladu s vyhláškou č. 425/2011 Sb. budou proto uplatněny regulační mechanismy za vyžádanou péči.

Po posouzení významnosti výše vypočtených regulačních srážek, s přihlédnutím na nové medicínské 
postupy a vzhledem k naší budoucí spolupráci bylo rozhodnuto uplatnit regulační srážky pouze u těch 
poskytovatelů, jejichž celková výše regulační srážky převýšila hranici 50 000 Kč.

Vážený pane předsedo, 
věřím, že toto vstřícné rozhodnutí ze strany VZP ČR upevní naši vzájemnou spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Mrázek, MBA 
ředitel odboru úhrad zdravotní péče 

Komentář: Přístup VZP v této věci hodnotíme jako vstřícný. Zařízení, u kterých došlo k nárůstu vyžádané 
péče v důsledku změny spektra pojištěnkyň, mají možnost se odvolat.
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V Praze dne 18. 4. 2013

Stanovisko  Koalice soukromých lékařů
(dále také jen KSL)

k pozměňovacímu návrhu poslanců Šťastného a Skalického,
Sněmovní tisk 761/2013.

Přijato 16. 4. 2013.

     KSL vyjadřuje důrazný nesouhlas s tímto návrhem, který by v případě přijetí znamenal, že by 
zdravotnická zařízení mohla předepisovat léky a zdravotnické prostředky čistě a jen ty, které by jim byly 
povoleny v tzv. Pozitivním listu vytvořeným zdravotní pojišťovnou.
    KSL vyhlašuje, že tímto je vytvářena snaha popřít jasnou a ověřenou pravdu, že:
1.  léky od různých výrobců se stejnou účinnou látkou i při stejném způsobu užití se neliší mezi sebou jen 

cenou.
2. pacienti nejsou svou genetickou strukturou a tolerancí léků identičtí.
3.  za výsledek léčby není dle platných zákonů v ČR odpovědná zdravotní pojišťovna, ale lékař, který se 

o daného pacienta stará a píše mu i léky.

KSL vyslovuje obavu, že navržený tisk 761 tím, že povede k redukci počtu lidí, kteří budou rozhodovat 
o tom, které léky smí předepisovat smluvní zdravotnická zařízení, vytvoří významné prokorupční 
prostředí. 

O tom, jaký lék bude pacientům předepsán, by pak přeci nerozhodovalo cca deset milionů pacientů, nebo 
cca 40 tisíc lékařů, ale několik málo úředníků dnes sedmi zdravotních pojišťoven.

KSL považuje navržený tisk 761 za snahu jen zkratkovitým způsobem ušetřit na péči o pacienty za každou 
cenu (nebo snahu odvést peníze mimo zdravotní péči), bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na kvalitu 
péče o ně. 

Jde jen o další snahu prosadit zásadní změnu systému českého zdravotnictví pomocí poslanecké iniciativy 
bez jakékoli odborné diskuse, přičemž návrh podali lidé, kteří nemají ani nejmenší zkušenost s reálnou 
medicínou.
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Pokud poslanci Parlamentu  ČR chtějí opravdu ušetřit zdravotním pojišťovnám finanční prostředky, 
nechť prosadí do zákona, aby stejná účinná látka léku při stejné cestě podání od různých výrobců 
měla i stejnou úhradu od zdravotních pojišťoven.  V některých lékových skupinách to platí již dnes 
a ukazuje se, že jde o fungující systém velmi oblíbený mezi pacienty, neboť v takovém případě jsou 
to oni, kdo po poradě se svým ošetřujícím lékařem rozhodují (na základě posouzení účinku a výše 
doplatku), který konkrétní lék budou užívat, či nikoli.  Není jim nic vnucováno pro ně neznámým 
úředníkem zdravotní pojišťovny.
Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí KSL 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR 

MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti 
a dorost ČR, 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 

Stanovisko poslance za TOP 09 k prohlášení Koalice

Vážení,
Naprosto souhlasím s návrhy MUDr. Šťastného a RNDr. Skalického. Právě monopol ambulantních lékařů 
na preskripci vytváří výrazné korupční prostředí.

S pozdravem
 
 
   Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
   Náměstek pro vědu, výzkum a školství,
   Primář gynekologicko-porodnického oddělení,
   Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
   Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
 
tel:               +420 567 157 651
gsm:           +420 737 653 922
fax:             +420  567 301 212
e-mail:       roztocila@nemji.cz
web:           www.nemji.cz

Komentář: Pohled pana poslance na ambulantní sféru je už našim členům znám delší dobu …
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Seznam členů výboru SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák – předseda
MUDr. Jan Nový – místopředseda
MUDr. Aleš Skřivánek – jednatel

Jméno, příjmení Adresa Telefonní 
číslo

E-mailová adresa

MUDr. Vladimír Dvořák Orlí 10,  
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr. Olga Hlaváčková Zeyerova 2442,  
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

MUDr. Yveta Jandová Na žižkově 748, 
460 06 Liberec 6 

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr. Jan Líman Husova 1648,  
415 02 Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr. Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr. Jan Nový Raisova 21,  
320 07 Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr. Aleš Skřivánek Horní nám. 285/8, 
772 00 Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum. cz

MUDr. Alexandra Stará Slavíkova 15,  
120 00 Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

MUDr. Jiří Štěpán,CSc. Labská kotlina 1220,  
500 02 Hradec Králové 

495 757 188 jstepan@email.cz

MUDr. Zdeněk Tesař,CSc. Ohmova 271,  
109 00 Praha 10

271 961 183  zdenek.tesar@centrum.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr. Richard Postupa ČSA 6a,  
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr. Lubomír Vokatý Spojařů 1252,  
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox. cz


