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EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

šestnáct let není žádné kulaté výročí, obvykle se ani zvlášť nepřipomíná ani neslaví. Proč tedy šestnáctkou 
začínáme? Obáváme se, že společenský vývoj spěje ve spirále ke vzniku podmínek podobných těm, za nichž 
se projevila nezbytnost vytvoření organizace na ochranu životně důležitých zájmů soukromých gynekologů. 
Vzpomeňte si na dobu, kdy Českou lékařskou komoru nezajímala situace soukromých lékařů, kdy jedinou 
organizací zastřešující lékaře našeho oboru byla Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, 
v jejímž výboru jsme měli minimální zastoupení a v jejímž čele stál člověk, kterého nejen že nezajímali 
ambulantní gynekologové a jejich problémy, ba dokonce jim cíleně škodil.

 Sdružení soukromých gynekologů ČR se díky systematické a neustálé činnosti vyvinulo v subjekt 
uznávaný nejen partnerskými organizacemi z ambulantní sféry, ale také zdravotními pojišťovnami, 
ministerstvem a sponzorujícími firmami a považovaný za stabilního a spolehlivého partnera. Nikdy jsme 
nekladli nepřiměřené požadavky na své partnery v jednání, přesto jsme zvládli vytvořit vlastní segment 
a zajistit jeho dlouhodobou stabilizaci. Prakticky pokaždé jsme dokázali dohodnout úhrady zdravotní péče 
na hranici možného reálného maxima, zajistili jsme pro členy mimořádně kvalitní právní servis, výhodné 
zákonné pojištění a řadu dalších benefitů. Na půdě odborné společnosti se po vytvoření vlastní sekce 
podařilo dosáhnout přiměřeného zastoupení nejen v sekcích, které se přímo týkají naší práce, ale i ve výboru 
společnosti. Uspořádali jsme i za přispění našich úspěšných a slavných krajanů, díky ji za to, konference 
s atraktivní mezinárodní účastí a excelentními přednáškami, pořádáme pravidelné doškolovací semináře 
a další akce zajišťující postgraduální vzdělávání. Úspěchy jsou jen jednou stranou mince. Každá akce vyvolá 
reakci a úspěch se neodpouští. Druhou stranou mince a rubem úspěchu jsou útoky na naše sdružení, jeho 
představitele i řadové členy, ze stran vedení ČLK, některých představitelů lůžkových zařízení velkých 
i malých a bohužel i z řad vlastního segmentu.

 Časy se mění… Řada těch, s nimiž jsme začínali, už mezi námi chybí. Ti šťastní prodali své praxe a užívají 
radostí zbytku svého života, ti méně šťastní odešli předčasně na onen svět. Nahradili je noví členové, kteří buď 
z ostychu k těm starým nebo z pocitu, že vše jde dobře a samo, se málo zapojili do práce na naší společné věci. 
Vzpomínáme na entuziasmus v začátcích našeho společného konání, velkou účast na seminářích, výtečné 
společenské doprovodné programy, smokingy a róby, významné hosty. Trochu jsme od té doby vyhořeli. Nyní 
sponzorující firmy referují, že mnozí naši členové nejedou na semináře, pokud jim účast někdo nezaplatí. 
To se vážně máme tak špatně? Pokud by byl takový přístup většiny členské základny, doškolovací semináře 
skončí. Všechny informace přitom sdělovat členské základně písemnou formou nelze. Máme pocit, jako 
bychom se při sjíždění řeky po úspěšném překonání divoké vody na začátku dostali na širší líně tekoucí 
proud, který je občas přerušovaný peřejemi útoků na naši existenci, ať už ve smyslu pokusů o likvidaci 
soukromého zdravotnictví v minulosti dávnější či ambulantní gynekologie ve prospěch porodních asistentek 
za minulého ministerstva. V současnosti se zdá, že ambulantní sféra pro stávající MZ ČR prakticky neexistuje 
a komunikace s jejími zástupci se zdá ministerstvu nepotřebná. Plujeme po široké řece a přestáváme pádlovat, 
jsme už trochu unaveni, méně sledujeme břehy a nedbáme na zatím nepříliš slyšitelné vzdálené hučení, 
kterým mohou být peřeje, ale možná také vodopád. Jestli včas nezabereme, možná nás proud stáhne a marné 
bude každé další byť sebevětší úsilí, jak zabránit pádu s výšky a katastrofě. John F. Kennedy kdysi řekl: 
„Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.“ Rádi bychom v této 
souvislosti použili parafrázi ve vztahu členů ke své mateřské organizaci. Pojďme přidat, nečekejme, až bude 
pozdě. Pojďme se angažovat ve sdružení, pojďme se angažovat v ČLK, v ČGPS. Nečekejme, že bude dobře, že 
se věci budou řešit samy. Položme si všichni stejnou otázku, jak jsme učinili na posledním jednání výboru: 
„Jak mohu být užitečný pro SSG a co jsem pro něj udělal?“ Nikdo se vás, přátelé, na rozdíl od členů výboru, 
na to ptát nebude, odpovězte si sami a zařiďte se podle toho. Buďte kritičtí k výboru a aktivní na svém hřišti, 
ať je jakkoliv malé či velké, neboť vězte, že není malých rolí. I o tom s vámi chceme diskutovat na valném 
shromáždění SSG ČR 5. prosince v Praze v hotelu Pyramida.

 Přejeme sami sobě i vám, ať se nenaplní černý scénář, který nad námi visí.
Vladimír Dvořák a Jan Nový
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53. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ

Sdružení soukromých gynekologů ČR pořádaný ve spolupráci se Sekcí 

ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP a s fi rmami

Merck Sharp & Dohme s.r.o. a Richter Gedeon Marketing ČR

12. – 14. 9. 2014, hotel Devět skal, Mílovy

Milé kolegyně a kolegové,

 jako obvykle mi připadlo zhodnocení proběhlého doškolovacího semináře. 

Tradiční první podzimní seminář se po roce pauzy vrátil do Mílov, kde před 16-ti lety tradice víkendových 
doškolovacích akcí začala. 

Nezklamaly Mílovy, kde se ti, kteří vyrazili do okolních lesů, vraceli s nebývalou úrodou hřibů a věřím, že 
ani odborný a společenský program.

Páteční program jsme se pokusili obměnit. Měl jsem trochu obavy, zda se vám bude líbit vystoupení 
Petra Ludwiga, autora knižního bestselleru Konec prokrastinace. Byl jsem rád, když sklidil dlouhotrvající 
potlesk, byla bohatá diskuze a i kuloárové odezvy byly pozitivní. Pokusíme se v podobném duchu 
pokračovat, vzdělávat potřebujeme jistě nejen v gynekologii, ale nezaškodí i pohled odjinud. Jsme přece 
nejen gynekology, ale i managery svých zařízení a koneckonců i svého života. Napadají mě další jména 
hvězd naší koučingové scény, nebráním se nápadům od vás.

Sobotní dopolední program byl v gesci partnerů doškolovacího víkendu a byl doplněn o další edukační 
sdělení z oblasti právní problematiky. Coby moderátor programu musím přiznat, že výběr témat 
i přednášejících byl výborný, tak málo „produktově“ zaměřený jsem již dlouho nezažil a ocenili to 
i posluchači v sále při bohatých diskuzích a v kuloárech.

Po společenském večeru byla tradiční nedělní diskuze na téma ekonomických aspektů našich praxí 
a výhledu na rok 2015. 

Část novinek a důležitých informací naleznete na jiných místech Zpravodaje, ale na tomto místě je nutno 
uvést, že ne všechny informace „unesou“ tiskovou podobu včetně webové prezentace a tak se je nedovíte 
nikde jinde, než na takových akcích, jakými byly Mílovy a podobné doškolovací akce SSG. Musíme si 
všichni uvědomit, že se nepohybujeme ve vzduchoprázdnu a že ne všichni poskytovatelé péče a její plátci 
včetně části politické scény a Komory jsou nám nakloněni. Spíše naopak. A značné individuální úspěchy 
dosažené ve prospěch privátních gynekologů by se mohly snadno obrátit proti nám.

Stručně z nedělního jednání

• Došlo k dohodě o úhradách na rok 2015,

• připomenuta byla nutnost aktualizace kontaktů a emailových adres ZZ na sekretariátu SSG ČR

•  zdůrazněna byla nutnost členství nejen v odborné společnosti – ČGPS, ale i jednotlivých sekcích, 
zejména těch, jejichž chod má zásadní vliv na provoz našich praxí – sekce UZ diagnostiky, kolposkopická 
sekce, a další. Ve většině sekcí letos probíhají volby a není zdaleka jedno, jak dopadnou a další aktuální 
otázky.

Jelikož příspěvek píši před konferencí ultrazvukové sekce první říjnový víkend v Brně, ale do schránek se 
vám dostane až poté, popřeji vám krásný podzim, těším se na setkání s vámi na prosincové Pyramidě, kde 
účast potvrdily hvězdy evropské a izraelské potažmo světové kolposkopické scény – profesoři – Charles 
Redman, Efraim Siegler a Jacob Bornstein.

Bližší informace hledejte na webu www.ssg.cz a budete je dostávat i emaily.

Aleš Skřivánek

2014 Zpravodaj 04.indd   42014 Zpravodaj 04.indd   4 9.10.2014   14:36:119.10.2014   14:36:11



 | ZPRAVODAJ SSG ČR  | 5 |

29. 7. 2014 Praha ústředí ČPZP – Dohodovací řízení o úhradách péče v roce 2015 
pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

VZP a Svaz zdravotních pojišťoven připravily společný návrh, v němž byly zakomponovány některé 
připomínky SSG ČR k současné podobě vyhlášky. Od verze, kterou máme pro letošní rok, se text liší 
zejména:

- je vypuštěn koeficient 0,98 z úhradového vzorce

- hodnota bodu je stanovena na 1,07 Kč

- péče o pojištěnky EU je hrazena stejnou hodnotou bodu jako péče o pojištěnky ostatní.

Stejně jako současná vyhláška umožňuje ponechání dosavadních bonifikací. 

Kromě tohoto návrhu byl předložen návrh ČLK o.s., který navrhoval výrazné navýšení úhrady péče 
v našem segmentu. Při hlasování byl návrh ČLK o.s. všemi zdravotními pojišťovnami zamítnut.

Při hlasování o návrhu VZP a SZP považoval náš zástupce za vhodné souhlasit. Nedohoda by dle našeho 
názoru přinesla výrazně horší verzi úhradové vyhlášky. Při hlasování byli zástupci všech zdravotních 
pojišťoven pro tento návrh, zástupce SSG ČR rovněž a zástupce ČLK o.s. proti. Vzhledem k výrazně větší 
váze hlasu SSG ČR ve srovnání s ČLK o.s. byl návrh přijat a bylo dosaženo dohody. Dohodu považujeme za 
úspěch a věříme, že ji MZ ČR vydá jako úhradovou vyhlášku.

5. 8. 2014 Praha - zápis z jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni A. Stará, V. Dvořák

1. Výsledky 2. kola Dohodovacího řízení o cenách zdravotní péče na rok 2015
• Sdružení soukromých gynekologů se se zdravotními pojišťovnami dohodlo, ve srovnání s loňským 
rokem dojde pouze k minimálním změnám.

• ČSK se nedohodla, ale vyjádřila vůli k dohodě, pokud návrh zdravotních pojišťoven, který byl předložen 
až na místě jednání, schválí na mimořádném zasedání členové představenstva Komory.

• Segment praktiků se dohodl s mírným 2% navýšením úhrad. Zástupci Sdružení praktických lékařů pro 
děti a dorost podali svůj návrh s možnou kompenzací zrušených regulačních poplatků úpravou věkových 
indexů, který nebyl ZP přijat, proto hlasovali pro nedohodu.

• Sdružení ambulantních specialistů se zatím nedohodlo, čeká na návrh zdravotních pojišťoven.

• Závěrečné jednání Dohodovacího řízení se koná ve čtvrtek 21. 8.2014.

2. Novela zákona č. 48/1997 Sb. - navrhované změny
•  Dr. Hülleová informovala o změnách, které přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění 

a přislíbila zaslat návrh novely ostatním zástupcům KSL.

3. Interní systém hodnocení kvality poskytované péče
• Před přijetím společného stanoviska je nejprve nutné zjistit, o jaký druh hodnocení kvality se jedná. 

Různé
•  Na schůzce KSL s předsedou hnutí ANO hovořil Ing. Babiš o svém záměru vytvořit skupinu odborníků 

pro oblast zdravotnictví. Dr. Hülleová prověří, zda se podařilo tento záměr realizovat a zda bude 
akceptována nabídka Koalice na pomoc a odbornou podporu.

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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12. 8. 2014 Praha ZP MV – jednání se zástupcem ZP MV 211 o bonifi kacích 
v roce 2015
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

ZP MV deklarovala, že patrně zachová všechny bonifikační mechanismy, které máme v úhradových 
dodatcích pro letošní rok. Pojišťovna hodlá jednat s naší organizací o případných dalších bonifikacích. 
O výsledku jednání budeme členskou základnu informovat. 

21. 8. 2014 Praha MZ ČR – Závěrečné jednání dohodovací řízení o hodnotách 
bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
a regulačních omezeních pro rok 2015 
Za SSG ČR přítomen J. Nový

Na základě řádného průběhu dohodovacího řízení došlo k dohodě ve 4 segmentech, SSG ČR je jedním 
z nich. V dodatečném termínu se dohodly ještě 2 segmenty, ale jejich dohoda byla vetována ze stran 
segmentu akutní lůžkové péče.

Naše dohoda úzce kopíruje dohodu z letošního roku, navíce je kompenzace ze stran pojišťoven za regulační 
poplatky - kód bude vykazován stejně, ale hrazen zdravotními pojišťovnami ve stávající výši.

Na závěr byl volen svolavatel nového dohodovacího řízení na rok 2016, kterým se stal segment 
poskytovatelů ambulantní gynekologické péče, de facto SSG ČR.

26. 8. 2014 Praha MZ ČR – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví ČR Prof. 
MUDr. Josefem Vymazalem, DrSc.
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání se účastnil i předseda ČGPS ČLS JEP. Hlavním tématem byly kompetence jednotlivých odborností. 
Dlouhodobě sledujeme snahu různých subjektů ovlivňovat a zasahovat do organizace prenatální péče. 
Zástupce odborné společnosti i profesní organizace deklarovali, že garantem péče o gravidní musí 
být naše odbornost. Všechna doporučení, týkající se prenatální péče, musí proto tvořit a schvalovat 
zástupci odbornosti gynekologie a porodnictví. Rovněž certifikace superkonziliárních ultrazvukových 
vyšetření může být jen jedna, garantovaná příslušnou sekcí ČGPS ČLS JEP. Náměstek ministra vyslovil 
s přednesenými argumenty a návrhy souhlas.  

27. 8. 2014 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu 
děložního hrdla 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další z pravidelných jednání zmíněné komise. Účastníci jednání konstatovali, že někteří lékaři zbytečně 
odebírají HPV test u mladých dívek a plýtvají tak veřejnými prostředky. Jiní zase test prakticky nevyužívají, 
někdy ze strachu z nárůstu vyžádané péče. Komise doporučuje vyjmout HPV test z vyžádané péče a více 
kontrolovat vykazování testu u žen mladších třiceti let. Jednalo se rovněž o prodloužení akreditací 
některým cytologických laboratořím.
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27. 8. 2014 Praha MZ ČR – jednání Pracovní skupiny pro tvorbu NAP - zdraví 
2020 preventivní programy 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Současné ministerstvo zdravotnictví má ambiciosní plán – v rámci projektu Zdraví 2020 připravilo 
souhrn opatření, které by měly přispět ke zdraví a životní pohodě obyvatel ČR v souladu s probíhajícím 
celoevropským projektem. Jednou z částí projektu je i podpora screeningových programů nádorových 
onemocnění. Předseda SSG ČR byl jmenován do pracovní skupiny jako odborník pro screening karcinomu 
děložního hrdla. Skupina by měla dávat návrhy na zlepšení výsledků screeningových programů.

2. 9. 2014 Praha ústředí VZP – jednání o perspektivě úhrad segmentu ambulantní 
gynekologie pro rok 2015
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předběžná korektní diskuse o podobě úhradového dodatku pro příští rok. Vzhledem k tomu, že současné 
ministerstvo zdravotnictví ambulantní sféru prakticky ignoruje a s jejími zástupci téměř nejedná, 
považujeme za zásadní dohodnout se s plátci. Za úspěch budeme považovat uznání naší dohody se 
zdravotními pojišťovnami v rámci Dohodovacího řízení. Dodatky s jednotlivými ZP by se pak neměly 
příliš lišit od dodatků pro letošní rok.

2. 9. 2014 Praha - zápis z jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni A. Stará, V. Dvořák

1. Dohodovací řízení na rok 2015
• SPL ČR, SPLDD ČR a SSG ČR se dohodly, SAS ČR se nedohodl, ČSK se dohodla, ale dohodu zablokoval 
protestem segment lůžkové péče, takže výsledkem je nedohoda.

2. Novela zákona č. 48/1997 Sb. 
•  Návrh novely, která ukládá povinnost zveřejňovat smlouvy poskytovatelů zdravotní péče se zdravotními 

pojišťovnami, je již předložen PSP ČR jako sněmovní tisk č. 126 (projednávání tisku je navrženo na 
pořad 17. schůze od 16. září 2014). Ministr zdravotnictví na zveřejňování smluv trvá, další protesty tedy 
již nemají význam. 

•  Návrh České lékárnické komory na novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění, rozšiřuje 
okruh osob v kategorii nositel výkonu. Motivem pozměňovacího návrhu je pravděpodobně snaha 
o kompenzaci regulačních poplatků, ale o rozšíření kompetencí v oblasti výkonů usiluje ČLnK již 
delší dobu. Podle názoru zástupců KSL jde o nesystémový a nepotřebný krok, který by odčerpával 
další prostředky z veřejných financí. Koalice se shodla na textu nesouhlasného stanoviska, které bude 
zasláno MZ ČR a členům zdravotního výboru PSP ČR.
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3. Povinný eRecept
•  Odmítavé stanovisko k povinnosti vystavovat recepty pouze v elektronické podobě přijala KSL již 

v dubnu loňského roku. Nesouhlas lékařů s tímto návrhem je třeba zdravotnímu výboru PSP ČR 
znovu připomenout. Dr. Jojko připraví text, který bude rozeslán spolu se stanoviskem k návrhu ČLnK 
(poznámka – obě stanoviska byla odeslána 3. 9. 2014).

4. Informace o schůzce s ředitelem ÚZIS doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D.
•  Dr. Hülleová informovala o schůzce s ředitelem a dalšími pracovníky ÚZIS. Diskuse se týkala 

připravovaného hodnocení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. 

Doc. Dušek přislíbil přihlédnout při jeho přípravě k názorům té části odborné veřejnosti, které se bude 
předpis týkat. 

5. Různé
• Dr. Kudyn navrhuje pozvat na některé z dalších jednání Koalice doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc.

•  Nabídku firmy Prolegis, která nabízí provedení auditu před kontrolou SÚKL, nebudou zástupci KSL 
svým členům doporučovat. Podklady pro kontrolu SÚKL jsou na jeho webových stránkách, podpora 
externí firmy tedy není nutná.

• Návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti je možné ještě připomínkovat.
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KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, 

e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 2. 9. 2014

Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL)

k návrhu České lékárnické komory na novelizaci zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění

Koalice soukromých lékařů vyslovuje se zmíněným návrhem zásadní nesouhlas. 

Odůvodnění:

Realizace návrhu by nepřinesla žádný benefit našim pacientům ani ambulancím. Došlo by pouze 
k duplicitě poskytované péče a s vysokou pravděpodobností by nastal zbytečný nárůst výdajů veřejného 
zdravotního pojištění. Stávající stav je zajisté vhodné kultivovat, je nutné 

prioritně se zaměřit na sdílení informací mezi lékaři primární péče, ambulantními specialisty 

a lůžkovými zařízeními.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, mluvčí Koalice

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory 

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 
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KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, 

e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 2. 9. 2014

Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL)
Koalice soukromých lékařů, která zastupuje prakticky všechny segmenty ambulantní péče, zásadně 
odmítá názor poslance Jiřího Skalického, dle něhož trvá na zavedení povinnosti předepisovat léky jen 
elektronicky. 

Žádáme, aby poslanecká sněmovna tuto povinnost zrušila a aby problematika elektronizace zdravotnictví 
byla řešena systémově, tj. odborným jednáním pod gescí ministerstva zdravotnictví. 

Žádáme, aby případné další legislativní návrhy týkající se elektronického zdravotnictví prošly řádnou 
a podrobnou odbornou diskusí a teprve potom legislativním procesem.

Zdůvodnění:

Zavedení opatření s tak významným dopadem na několik desítek tisíc poskytovatelů zdravotní péče není možné 
provádět tak, jak se tomu stalo, tj. bez jakéhokoli projednání s odbornou veřejností, bez zvážení a prodiskutování 
všech dopadů a komplikací. 

Odmítáme postup, kdy bylo bez jasného zhodnocení benefitů, nákladů, technického řešení a náročnosti apod. 
formou zákona nejprve určité opatření přijato, a to bez promyšlení a prodiskutování dalších návazností, přičemž 
výhrady byly odbyty konstatováním, že vzhledem k odložené účinnosti o dva roky bude dosti času tyto „detaily” 
dořešit následně. Tak závažnou otázku, jako je zavedení povinnosti předepisovat léky elektronicky, nelze odbýt 
dvěma odstavci zákona.

V době projednávání této povinnosti nebyl a dosud není vůbec zřejmý účel takového opatření (kromě povinného 
elektronického předpisu jako takového), ani očekávaný přínos. Zcela chybělo a chybí zakalkulování nákladů na 
straně poskytovatelů a to jak finančních, tak např. časová náročnost atd., a to vše v době, kdy příjmy systému 
zdravotního pojištění jako celku stagnují a reálné příjmy ambulantních poskytovatelů ve většině klesají. 
Odmítáme takovéto zbrklé prodražování zdravotní péče v ČR. 

Po věcné stránce jsme si jisti, že povinnost předepisovat léky jen elektronicky by nebyla přínosem ani pro 
pacienty, ani pro lékaře (poskytovatele) a ani by neznamenala ekonomický přínos pro systém veřejného 
zdravotního pojištění. Realitou by byl pravý opak. Realitou by bylo místy až úplné zablokování průchodnosti 
ambulancí s významným prodloužením čekacích dob na vyšetření. Opatření by zcela jistě nebylo ekonomickým 
přínosem, ale samo o sobě by zavinilo zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro pacienty.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, mluvčí Koalice

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory 

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 
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PŘEHLED KONFERENCÍ a SEMINÁŘŮ, 
NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE ÚČAST

Název akce Místo konání Termín konání

7. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, Praha 5.–7. 12. 2014

Přehled akcí ČGPS ČLS JEP a SSG ČR v roce 2015 

Název akce Místo konání Termín konání

54. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Angelo Pilsen 21.-23. 1. 2015

55. doškolovací seminář SSG ČR místo konání  bude 
upřesněno

duben 2015

2. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS 
ČLS JEP

Incheba, Bratislava 14.-17.5. 2015

56. doškolovací seminář SSG ČR OREA hotel Devět Skal, 
Milovy 

18.-20. 9. 2015

36. celostání konference Sekce ultrazvukové 
diagnostiky ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Voroněž I, 
Brno

2.-4. 10.2015

7. konference Sekce kolposkopie a cervikální 
patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, 
Praha 

11.-13. 12.2015
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

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 2014, 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.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SSG ČR
Valné shromáždění Sdružení soukromých gynekologů České republiky se uskuteční v pátek 5. prosince 2014 
v 16,30 hod. v Praze v hotelu Pyramida. Výbor SSG ČR považuje toto shromáždění za velice důležité, chceme na 
něm diskutovat s členskou základnou další směřování naší organizace.
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Komentář:
Článek byl zveřejněn v nejnovějším čísle VOX Pediatriae (časopis praktických lékařů 
pro děti a dorost). Autor dochází k obdobnému závěru, jako výbor SSG ČR: patrně 
nejužívanější programy v našich praxích (Medicus, PC Doktor a Amicus) vycházejí jako 
nejméně výhodné.
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Komentář:

O dohodě mezi VZP a naším sdružením jsme již informovali, uveřejňujeme 
oficiální sdělení ředitele VZP
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Volby do výboru Sekce UZ diagnostiky

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
předseda
České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP)

prof. MUDr. David Cibula, CSc.
předseda
Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP)

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
předseda
Sdružení soukromých gynekologů (SSG)

Dne 9. 9. 2014

Vážený pane předsedo,

rádi bychom vašim jménem požádali o podporu ve volbách do výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky
ČGPS ČLS JEP pro níže uvedený tým lékařů, který má zájem společně spolupracovat a aktivně se 
podílet na rozvoji ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví v České republice.

Jedná se o lékaře, kteří se ultrazvukovou diagnostikou preferenčně zabývají, působí na pracovištích
napříč celou Českou republikou a to jak ve státních tak i nestátních zdravotnických zařízeních
nemocničního i ambulantního typu.

1. Daniela Fischerová (Praha)
2. Adam Hudec (Plzeň)
3. Ladislav Krofta (Praha)
4. Marek Ľubušký (Olomouc)
5. Marian Kacerovský (Hradec Králové)
6. Jan Nový (Plzeň)
7. Dagmar Smetanová (Praha)
8. Pavel Vlašín (Brno)
9. Radovan Vlk (Praha)

Předem děkujeme za aktivní podporu a věříme, že by se nám společnými silami mohlo podařit
v budoucnu dosáhnout hodně užitečného pro všechny lékaře zabývající se problematikou ultrazvukové 
diagnostiky v gynekologii a porodnictví v České republice.

Komentář:

Výbor SSG ČR se žádostí uvedené skupiny lékařů zabýval na svém jednání v Milovech 

13. září 2014 a rozhodl se kandidátku podpořit.
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Vzhledem k častým kontrolám SÚKLu 
v ambulancích naší odbornosti zveřejňujeme tento 

materiál

ZP-19 verze 3 Kontrola zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotních 
služeb 

Tento pokyn nahrazuje pokyn SÚKL ZP-19 verze 2 s platností od 3. 2. 2014. 

ÚVOD 
Záměrem tohoto pokynu je poskytnout informace odborné veřejnosti (poskytovatelům zdravotních 
služeb, výrobcům, dovozcům, distributorům, autorizovaným zástupcům výrobců, zplnomocněným 
zástupcům, servisním organizacím, technickým útvarům zdravotnických zařízení a dalším regulačním 
útvarům) ohledně obsahu provádění a vyhodnocování kontrolních činností uložených Státnímu ústavu 
pro kontrolu léčiv v § 40 a 42 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Podstatou zákona je zajistit poskytování zdravotní péče vhodnými, bezpečnými a účinnými ZP tak, aby 
při jejich správném použití k účelům, pro které jsou určeny, nedošlo k poškození zdraví lidí. Na základě 
§ 4 tohoto zákona nesmějí poskytovatelé zdravotních služeb používat zdravotnické prostředky při 
poskytování zdravotní péče, jestliže: 

•  existuje důvodné podezření, že bezpečnost a zdraví uživatelů nebo třetích osob jsou vzhledem 
k poznatkům lékařské vědy ohroženy, a to i v případě, že ZP je řádně instalován, popř. implantován 
do lidského těla, udržován a používán v souladu s určeným účelem použití, 

• uplynula doba jejich použitelnosti stanovená výrobci nebo dovozci, 

•  mají z hlediska své výroby nedostatky, které mohou vést k ohrožení zdraví uživatelů nebo třetích 
osob. 

Na základě § 4 odst. 5 zákona může Ministerstvo zdravotnictví z vlastní iniciativy nebo z podnětu 
SÚKL, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, České obchodní inspekce, Českého metrologického 
institutu, autorizovaných osob a akreditovaných osob zakázat nebo omezit používání při poskytování 
zdravotní péče těch ZP, které byly řádně uvedeny do provozu a jsou v souladu se zákonem udržované 
a používané, a přesto mohou nepříznivě ovlivnit zdraví nebo bezpečnost uživatelů či dalších osob. 

Dále zákon ukládá poskytovatelům zdravotních služeb tyto základní povinnosti: 

•  provádění preventivních prohlídek, údržby a opravy ZP, ověřování přesnosti měření, ověřování 
technického stavu a dodržování určeného účelu použití těchto prostředků, 

•  vedení a uchovávání evidence a dokumentace týkající se ZP, vedení a uchovávání návodů k použití 
těchto prostředků, záznamy o instruktážích zaměstnanců, záznamy o periodických prohlídkách ZP, 
záznamy o nežádoucích příhodách, 

•  používání ZP z hlediska plnění požadavků vyplývajících z návodu k použití a informací pro uživatele, 
které se vztahují k jejich bezpečnému používání. 
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Vysvětlení termínů a zkratek 
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 
MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR 
ZP zdravotnický prostředek 
AIZP aktivní implantabilní zdravotnický prostředek 
NPZP nežádoucí příhoda zdravotnického prostředku 
ČMI Český metrologický institut 
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost Strana 2 (celkem 9) 
ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky 
ČR Česká republika 
EU Evropská unie 
ES Evropské společenství 
NO notifikovaná osoba 

Vymezení pojmů 
Zdravotnickým prostředkem se podle ustanovení § 2 odst. 1 rozumí nástroj, přístroj, zařízení, 
programové vybavení, materiál nebo jiný předmět, použitý samostatně nebo v kombinaci, spolu 
s příslušenstvím, včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro 
diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného k jeho správnému použití, určený výrobcem pro použití 
u člověka za účelem 

a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění choroby, 

b)  stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního 
postižení, 

c) vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu, 

d)  kontroly početí, 
a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu 
farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, jehož funkce však může být 
takovými účinky podpořena. 

Za ZP se rovněž považuje i výrobek definovaný v § 2 odst. 2 a 3 zákona. 

Aktivní ZP je takový ZP, jehož činnost závisí na zdroji elektrické nebo jiné energie, která není přímo 
vytvářena lidským tělem nebo gravitací, a který působí prostřednictvím přeměny této energie. ZP 
určené k předávání energie nebo látek mezi aktivním ZP a pacientem bez jakékoliv významné změny 
se za aktivní ZP nepovažují. 

Aktivní terapeutický ZP je aktivní ZP použitý samostatně nebo v kombinaci s dalšími ZP k podpoře, 
změně, náhradě, úpravě nebo obnovení biologických funkcí nebo struktur za účelem léčby nebo 
mírnění nemoci, poranění nebo zdravotního postižení. 

Aktivní diagnostický ZP je aktivní ZP použitý samostatně nebo v kombinaci s dalšími ZP k dodávání 
informací pro diagnostikování, monitorování, zjišťování nebo léčbu fyziologických stavů, stavu zdraví, 
nemocí nebo vrozených vad. 

Implantabilní ZP je takový ZP, který má být zcela zaveden do lidského těla nebo má nahradit 
epiteliální povrch nebo povrch oka chirurgickým zákrokem, po němž má zůstat na místě. Za 
implantabilní ZP se rovněž považuje ZP, který má být chirurgickým zákrokem částečně zaveden do 
lidského těla a po zákroku v něm zůstat alespoň 30 dní. 
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Aktivní implantabilní ZP je aktivní ZP, jehož činnost je závislá na zdroji elektrické nebo jiné energie, 
nebo na jiném energetickém zdroji, než je energie, kterou bezprostředně produkuje lidské tělo nebo 
která vzniká následkem gravitace, určený k úplnému nebo částečnému zavedení lékařem do lidského 
těla s tím, že zůstane na místě zavedení, a to i v případě, že je určen k podání léčiva nebo obsahuje jako 
integrální součást látku, která při samotném použití může být považována za léčivo. 

ZP s měřicí funkcí je ZP navržený a vyrobený tak, aby poskytoval dostatečnou přesnost a stabilitu 
v mezích přesnosti uvedených výrobcem s ohledem na určený účel použití. 

Sterilní ZP je takový ZP, který je dodáván na trh ve sterilním stavu a je vyroben a sterilizován 
odpovídajícím a schváleným postupem. 

ZP in vitro je ZP, který je činidlem, výsledkem reakce, kalibrátorem, kontrolním materiálem, sadou, 
nástrojem, přístrojem, zařízením nebo systémem používaným samostatně nebo v kombinaci zamýšlené 
výrobcem k použití in vitro pro zkoumání vzorků, včetně darované krve a tkání získaných z lidského 
těla, s cílem získat informace o fyziologickém nebo patologickém stavu nebo o vrozené anomálii nebo pro 
stanovení bezpečnosti a kompatibility s možnými příjemci anebo pro sledování léčebných opatření. Za 
ZP in vitro se považuje i nádoba vakuového nebo jiného typu specificky určená výrobcem pro primární 
uskladnění a ochranu vzorků, získaných z lidského těla za účelem diagnostického vyšetření in vitro. 
Výrobky pro všeobecné laboratorní použití nejsou ZP in vitro, pokud tyto výrobky nejsou z hlediska své 
charakteristiky výrobcem specificky pro použití in vitro určené. 

ZP třídy I, IIa, IIb, III: ZP se zařazuje do uvedené třídy podle míry rizika, kterou představuje jeho 
použití pro uživatele, popřípadě pro jinou fyzickou osobu. Zařazování ZP do některé z uvedených tříd 
se provádí dle pravidel uvedených v příloze 9 nařízení vlády č. 336/2004 Sb., případně v příloze IX 
směrnice Rady 93/42/EEC týkající se ZP, ve znění pozdějších předpisů. V případě § 52 „Přechodné 
ustanovení“ zákona odpovídá za zařazení ZP, na které se vztahují ustanovení odstavců 3 a 4, do tříd 
podle výše uvedených právních předpisů poskytovatel (§ 52 odst. 5). 

Poskytovatel je osoba, která je oprávněná poskytovat zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

Uživatel je pacient, poskytovatel, popřípadě další osoby, které používají ZP k určenému účelu použití 
(§ 3 písm. e) zákona). 

Výrobce je osoba, která navrhuje, vyrábí, balí a označuje ZP a odpovídá za tyto činnosti před jeho 
uvedením na trh prováděným pod svým jménem a příjmením, firmou nebo názvem bez ohledu na 
to, zda tyto činnosti provádí sama nebo v jejím zastoupení třetí osoba, která je výrobcem písemně 
pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce z tohoto zákona a ze 
zvláštních právních předpisů (§ 3 písm. a) zákona). 

Distributor je osoba, uvedená ve zvláštním právním předpisu, který upravuje technické požadavky na 
výrobky (§ 3 písm. b) zákona). 

Dovozce je osoba uvedená ve zvláštním právním předpisu, který upravuje technické požadavky na 
výrobky (§ 3 písm. k) zákona). 

Zplnomocněný zástupce je fyzická nebo právnická osoba usazená v členském státě EU, nebo 
Evropského sdružení volného obchodu, který je současně smluvní stranou Evropského hospodářského 
prostoru (dále jen „členský stát“), která je výrobcem výslovně pověřena k jednání za něj a může být 
v jeho zastoupení kontaktována orgány státní správy s ohledem na jeho povinnosti podle tohoto zákona 
(§ 3 písm. l) zákona). 

Periodická bezpečnostně technická kontrola je kontrola ZP zajišťovaná odborně způsobilou osobou 
v souladu s ustanovením § 28 a 29 zákona, prováděná v časových intervalech v souladu s návodem 
k použití, pokyny a instrukcemi výrobců [či jinými právními předpisy] (§ 27 zákona). 
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Pozn.: Dle § 30 odst. 1 zákona jsou poskytovatelé povinni vést o této kontrole evidenci. Dle § 30 odst. 2 
zákona musí být provedení kontroly, včetně jejích výsledků, dokumentováno. 

Servis je prokazatelné a odborné udržování ZP v řádném stavu kontrolami, ošetřováním, seřizováním, 
opravami a zkouškami prováděnými v souladu s pokyny výrobců těchto prostředků, příslušnými 
zvláštními právními předpisy (např. zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, atomový 
zákon, zákon o léčivech a vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice) s cílem zabezpečit 
požadavek, že ZP musí po celou dobu jeho používání při poskytování zdravotní péče splňovat 
medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem (§ 28 odst. 1 zákona). 

Určený účel použití je takové použití, pro které je ZP určen podle údajů uvedených výrobcem na 
označeních, v návodech k použití, popřípadě v propagačních materiálech (§ 3 písm. c) zákona). 

Nežádoucí příhoda ZP 

•  je jakékoliv selhání nebo zhoršení charakteristik popřípadě účinnosti ZP, anebo nepřesnost 
v označení ZP, popřípadě v návodu k jeho použití, které mohou nebo by mohly vést k úmrtí uživatele 
nebo jiné fyzické osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu, 

•  technický nebo zdravotní důvod, který souvisí s charakteristikami nebo účinností ZP a vede z důvodů 
uvedených v předcházejícím odstavci k systematickému stahování ZP stejného typu z trhu (§ 3 písm. 
g) zákona). 

1. Úloha Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti kontroly ZP 
V § 40 odst. 1 zákona je stanoveno, že Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním úřadem pro plnění 
činností uvedených v odst. 2 zákona. SÚKL kontroluje u poskytovatelů zdravotních služeb činnosti 
uvedené v § 40 odst. 2 písm. a) zákona. Kontrola je vedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Dále je v § 40 odst. 2 písm. b) zákona stanoveno, že SÚKL ukládá rozhodnutím kontrolovaným osobám 

1. povinnost odstranit zjištěné nedostatky a stanoví lhůtu k jejich odstranění, 

2. ochranné opatření, kterým je přerušení nebo ukončení používání ZP při poskytování zdravotní péče, 
jestliže ve spojitosti s ním hrozí bezprostředně nebezpečí újmy na zdraví fyzických osob; odvolání 
podané proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek; náklady spojené s jeho plněním hradí osoba, 
která používá tento prostředek při poskytování zdravotní péče, 

3. pokuty za porušování tohoto zákona podle § 46 zákona. 

O uvedených rozhodnutích SÚKL ihned informuje Ministerstvo zdravotnictví. 

Dle § 40 odst. 2 písm. d) zákona SÚKL informuje neprodleně Ministerstvo zdravotnictví a navrhuje 
opatření v případě zjištění: 

1. zvýšených rizik pro uživatele a třetí osoby spojených s používáním ZP, 

2. neoprávněně označeného ZP značkou shody, 

3. skutečnosti zpochybňující posouzení výrobku, zda jde nebo nejde o ZP, a jeho klasifikaci; náklady za 
znalecký posudek nese osoba, která učinila chybné rozhodnutí, 

4. případu uvedeného v § 4 odst. 4 písm. a) a c) zákona 
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SÚKL v oblasti kontroly ZP uloží pokutu za správní delikt podle ustanovení § 46 zákona osobě za 
porušení nebo nesplnění povinností stanovených zákonem [a kontrolovaných dle § 40 odst. 2 písm. a) 
body 1, 2, 3 a 5 zákona]. 

1.1. Kontrola provádění preventivních prohlídek, údržby a oprav ZP 
U zdravotnických prostředků (převážně se týká aktivních ZP) je kontrolní činnost zaměřena na 
úkony související s prováděním preventivních prohlídek a údržbou předepsanou výrobcem, uvedenou 
v návodu k použití, popř. dalších pokynech vztahujících se k bezpečnému používání a údržbě, event. 
v servisní příručce (§ 28 zákona). U úkonů, o kterých se vedou záznamy (údržba, opravy, servis), jsou 
kontrolovány údaje s doporučenou níže uvedenou strukturou: 

• název ZP, 

• označení typu, 

• výrobní číslo nebo číslo šarže, 

• výrobce (jméno a adresa), 

• distributor (jméno a adresa), 

• umístění (v kterém oddělení), 

• datum uvedení do provozu, 

• údaje o tom, kdo provádí servis, 

• údaje o tom, kdo, kdy a jakou provedl opravu, seřízení, výměnu dílu apod., 

• osoba odpovědná za kontrolu výše uvedených údajů. 

Je vyžadováno, aby tato odpovědná osoba byla v době konání kontroly přítomna. V případech, kde 
je návodem předepsáno vedení provozního deníku přístroje, jsou kontrolovány výše uvedené údaje 
v tomto deníku. Je vyžadován písemný doklad o tom, kdo je odpovědný za provádění úkonů, o kterých 
se nevedou záznamy (denní, směnová, týdenní, příp. měsíční kontrola nebo údržba, preventivní 
prohlídka, čištění, sterilizace nebo dezinfekce apod.). V některých případech mohou být tyto úkony 
kontrolovány praktickou ukázkou nebo jejich popisem odpovědnými pracovníky. 

1.2. Kontrola ověřování přesnosti měření 
U ZP podléhajících dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, povinnému 
ověřování dle vyhlášky č. 345/2002 Sb. je kontrolováno, zda je vedena evidence ZP s měřicí funkcí 
a zda jsou řádně ověřeny či kalibrovány. 

1.3. Kontrola ověřování technického stavu 
Ověřování technického stavu se převážně týká aktivních ZP a je zjišťováno kontrolou dokumentů 
o záznamech oprav a technických kontrol, revizních zpráv, dokumentů od SÚJB, ČMI, aj., případně 
kontrolou úkonů, jak jsou prováděny obsluhujícím personálem před uvedením ZP provozu. 

A)  U všech ZP klasifikační třídy I a IIa je vyžadováno používání v souladu s ustanovením § 28 zákona 
a prokazatelné a odborné udržování v řádném stavu tak, aby splňovaly medicínské a technické 
požadavky stanovené výrobcem. Dle § 52 zákona jsou do této skupiny zahrnuty i ZP, které byly 
uvedeny do provozu do 31. 12. 1999, a které neměly povolení k používání vydané SÚKL nebo MZ 
nebo platnost tohoto povolení již skončila a nebyla u nich posouzena shoda. 
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Bude kontrolováno, zda tento ZP byl prokazatelně a odborně udržován v souladu s pokyny výrobce 
tohoto ZP a příslušnými právními předpisy (např. zákonem o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, atomovým zákonem, zákonem o léčivech a vyhláškou o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice) tak, aby splňoval medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem. Při 
kontrole je vyžadován písemný doklad. Doporučujeme, aby v tomto dokladu bylo uvedeno vyhodnocení 
s jednoznačným závěrem o jeho funkčnosti a bezpečnosti. 

B)   Ustanovení § 52 odst. 4, 5 a 6 zákona je zaměřeno na ZP třídy IIb a III, které povolení k používání ZP 
při poskytování zdravotní péče vydaná SÚKL popř. MZ (rozhodnutí, schvalovací výměry) 

• nemají nebo 

• měly a doba použitelnosti ZP v nich uvedená skončila nebo 

• měly a doba použitelnosti ZP v nich nebyla uvedena a dle § 52 odst. 2 skončila 31. 12. 2005 

a poskytovatel je používá při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití. 

Toto ustanovení nabylo účinnosti ve dvou termínech: 

a) Do 31. 12. 2004 měly být prověřeny zdravotnické prostředky uvedené do provozu před 1. 1. 1991. 

b) Do 31. 12. 2005 měly být prověřeny zdravotnické prostředky uvedené do provozu v období od 1. 1. 
1991 do 31. 12. 1999. 

Neprokáže-li poskytovatel při kontrolách u ZP třídy IIb a III dobu uvedení do provozu, bude ZP 
posuzován jako dodaný před 1. 1. 1991 a prověření stavu mělo být provedeno do 31. 12. 2004 [dle 
písmene a)]. 

Pro účely doložení prověření technického stavu a skutečnosti, že zdravotnický prostředek splňuje 
technické požadavky stanovené výrobcem musí mít poskytovatel k dispozici k dotčeným ZP záznamy 
vydané buď 

• osobami registrovanými podle § 31 zákona na MZ, které pro prověřovaný ZP splňují podmínky 
uvedené v § 28 odst. 2 zákona nebo 

• osobami, které mají autorizaci k provádění servisu přímo od výrobce a nebo zplnomocněného 
zástupce. 

Záznamy a zprávy vydané výše uvedenými osobami musí obsahovat: 

• název ZP, 

• označení typu, 

• výrobní číslo nebo číslo šarže, 

• výrobce (jméno a adresa), 

• slovní vyhodnocení stavu ZP s jednoznačným konstatováním, zda je ZP plně funkční a schopen 
bezpečného provozu, tj. zda vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům 
nebo technickým normám, podle nichž byl vyroben. Tyto podklady by měly být ve zprávě uvedeny. 
Nesplňuje-li požadavky uvedené výše, musí příslušná zpráva či záznam obsahovat i důvody takového 
konstatování, 

• dobu platnosti prověření, popř. termín následné kontroly stavu ZP, 

• datum, identifikaci osoby provádějící hodnocení (jméno-název firmy, adresu), razítko, podpis, 

• u ZP využívajících jadernou energii nebo ionizující záření, musí poskytovatel doložit i splnění 
požadavků radiační ochrany podle atomového zákona (zkouškou dlouhodobé stability), 
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•  u ZP s měřicí funkcí musí poskytovatel doložit i úroveň metrologických vlastností (charakteristik), 
záznamy o zkouškách určených výrobcem nebo akreditovanou osobou a doklady podle zákona 
o metrologii. 

Dále by zpráva měla obsahovat: 

• datum uvedení do provozu, 

•  údaje o tom, kdo provádí servis (osoba, firma k tomu oprávněná doporučená výrobcem nebo 
dovozcem). 

1.4. Kontrola dodržování určeného účelu použití 
U ZP je určený účel použití potvrzen prohlášením poskytovatele, že ZP je používán pouze k účelu 
určenému výrobcem v souladu s návodem k použití. Prohlášení poskytovatele bude zaznamenáno 
v protokolu. Ve smyslu tohoto bodu je rovněž kontrolováno používání předepsaného příslušenství 
dle návodu k použití tam, kde je návod aplikovatelný z hlediska kompatibility se ZP, příp. další 
dokumentace specifikující danou kompatibilitu (např. infuzní pumpa – originální sety či sety 
doporučené výrobcem). 

1.5. Kontrola vedení a uchovávání evidence a dokumentace týkající se ZP 
Pracovníci poskytovatele zdravotních služeb zodpovědní za vedení evidenčních záznamů a uchovávání 
dokumentace doloží při kontrole jakým způsobem 

a) vedou evidenci o ZP:

 • dle § 30 zákona se to týká ZP se zvýšeným rizikem pro uživatele a třetí osoby dle § 20 odst. 3 písm. 
a) - ZP tř. IIb a III, 

• které budou sledované po jejich uvedení na trh nebo pro zařazení do rejstříku implantabilních ZP § 
20 odst. 3 písm. b) 

• podléhajících povinným periodickým prohlídkám, 

• investičního charakteru, 

• spojených s informační a poradenskou činností podle § 21 a 22 zákona; 

Evidence musí být vedena tak, aby umožňovala neprodleně zjistit umístění těchto prostředků. 

b) vedou a uchovávají dokumentaci o ZP: 

• návody k použití v českém jazyce (tam kde je to aplikovatelné), 

•  servisní doklady, doklady o zkouškách, opravách, technických testech, zprávy a záznamy (tam kde je 
to aplikovatelné), 

• pracovní deníky týkající se oprav, údržby a servisu (jsou-li předepsané návodem k použití), 

• popř. další dokumenty dle charakteru ZP, 

• kopii prohlášení o shodě, v případě, že je poskytnuta, 

•  doklad o tom, že se ZP smí používat při poskytování zdravotní péče. Takovýmto dokladem je štítek 
a údaje na něm uvedené, především pak označení CE a v případě účasti notifikované osoby i 4místný 
kód této NO v EU. Označení CE musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně na ZP nebo 
jeho sterilním obalu, pokud je to proveditelné a vhodné, a dále v návodu k použití. Pokud je to 
možné, musí být označení CE i na obalu ZP, ve kterém se prodává. Štítek musí obsahovat i údaje 

2014 Zpravodaj 04.indd   232014 Zpravodaj 04.indd   23 9.10.2014   14:36:169.10.2014   14:36:16



| 24 | ZPRAVODAJ SSG ČR | 

o výrobci nebo zplnomocněném zástupci ve státech EU a přesnou identifikaci (jméno, příjmení, místo 
podnikání příp. trvalého pobytu u fyzické osoby, obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické 
osoby). Nemusí mít trvalé bydliště v ČR. 

Další údaje, které musí obsahovat štítek nebo prodejní obal, jsou pro ZP uvedeny v příloze č. 1 
„Základní požadavky“ nařízení vlády č. 336/2004 Sb., pro AIZP v příloze č. 1 „Základní požadavky“ 
nařízení vlády č. 154/2004 Sb., nařízení vlády č. 453/2004 Sb. nebo v odpovídajících evropských 
směrnicích pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC, 90/385/EEC a 98/79/EC. 

Záznamy o činnostech (např. o provozu ZP, opravách, preventivních a periodických prohlídkách, 
servisních zásazích apod.) mohou být vedeny formou např. listů, deníku, v počítačové databázi nebo 
jiným vhodným způsobem. Záznamy by měly být podřízeny řízenému systému vedení záznamů 
s jednoznačnou odpovědností a pravomocemi, datem, počtem stránek, změnami, musí být čitelné, 
jednoznačné a průkazné pro zpětnou sledovatelnost a identifikaci. 

Jsou kontrolovány evidenční záznamy s doporučenou níže uvedenou strukturou obsahu (přičemž je 
vyžadováno, aby osoba odpovědná za vedení evidenčních záznamů nebo její informovaný zástupce byli 
v době konání kontroly přítomni): 

• název, 

• označení typu, 

• výrobní číslo nebo číslo šarže a datum exspirace (např. u ZP sterilních, jednorázových, se stanovenou 
exspirací), 

• výrobce (jméno a adresa), 

• distributor (jméno a adresa), 

• umístění (v kterém oddělení), 

• datum pořízení, 

• datum uvedení do provozu – je důležité pro prověření stavu ZP třídy IIb a III dle § 52 odst. 4 a 6; 
nelze – li ho prokázat je ZP posuzován jako dodaný před 1. 1. 1991, 

• údaje, kdo provedl instalaci, 

• plán kontrol a údržby, 

• plán kalibrace se stanovenými termíny (je-li předepsána), 

• údaje o instruktáži (podrobnosti jsou uvedeny v oddíle „3.8 Záznamy o instruktážích zaměstnanců 
podle § 22 zákona“), 

• údaje o tom, kdo provádí servis, 

• osoba odpovědná za evidenční záznamy. 

1.6. Kontrola vedení a uchovávání návodů k použití ZP 
Je kontrolováno, zda je návod k použití ZP, tam kde je návod aplikovatelný a příp. informace vztahující 
se k jeho bezpečnému používání při poskytování zdravotní péče v českém jazyce a čitelné, zda jsou 
uživateli kdykoli k dispozici na dostupném místě a zda obsahují všechny náležitosti včetně návodu 
k použití případného příslušenství a postupu dezinfekce a sterilizace ZP (je-li pro takovýto ZP 
předepsána). 
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1.7. Kontrola záznamů o instruktážích zaměstnanců podle § 22 zákona (doba uchovávání záznamů 
nejméně 1 rok po vyřazení příslušného ZP z evidence) 

U ZP: 

•  se zvýšeným rizikem pro uživatele a třetí osoby [§ 20 odst. 3 písm. a)] – ZP tř. IIb a III, nebo 

•  které budou sledované po jejich uvedení na trh nebo pro zařazení do rejstříku implantabilních ZP [§ 
20 odst. 3 písm. b], včetně případně používaného příslušenství, potřebného programového vybavení 
nebo dalších společně používaných ZP, jsou vyžadovány záznamy: 

• o provedené instruktáži odborné obsluhy výrobcem nebo osobou pověřenou výrobcem v souladu 
s příslušným návodem k použití, 

• o pravidelném proškolování dle připraveného plánu. 

Záznamy by měly obsahovat: 

•  kdo a kdy provedl instruktáž – jméno, jeho podpis a datum; instruktáž musí provádět pouze výrobce 
(nebo dovozce či distributor) nebo osoba jím poučená, která má o tom doklad, 

•  kdo a kdy byl zaškolen – jména všech osob pracujících se ZP, jejich podpisy, datum, nový pracovník 
musí být neprodleně proškolen a do seznamu doplněn se všemi výše uvedenými náležitostmi, 

•  co bylo předmětem instruktáže (vždy návod k použití, dále např. indikace, kontraindikace, 
bezpečnostní předpisy vztahující se k ZP, příslušenství, potřebné programové vybavení, údržba 
a preventivní kontroly, lhůty periodických prohlídek apod.), 

• jméno osoby odpovědné za provádění záznamů o instruktáži. 

1.8. Kontrola záznamů o periodických prohlídkách 
U prověřovaného ZP je kontrolováno, zda existuje plán periodických prohlídek v případě, že to 
předepisuje návod k použití popř. zvláštní předpis. Dále jsou vyžadovány záznamy o provedení 
prohlídek ZP ve stanovených termínech odborně způsobilou osobou v souladu s § 28 odst. 2 zákona 
(servisní organizací) s těmito údaji: 

• kdo a kdy provedl prohlídku (osoba k tomu oprávněná, jméno a adresa, podpis, datum), 

•  co bylo předmětem prohlídky a její výsledek (jednoznačný závěr o bezpečnosti a funkčnosti 
přístroje), 

• datum další prohlídky. 

Pokud není v návodu k použití, pokynu nebo instrukci výrobce stanoven žádný interval periodické 
prohlídky důrazně poskytovatelům zdravotní péče doporučujeme jejich provedení minimálně 1x ročně. 

Dle § 28 odst. 6 zákona může SÚKL v jím stanovené lhůtě požadovat od osoby provádějící servis 
doklady a pravdivé informace a tato osoba je povinna umožnit jejich prověření (včetně umožnění 
vstupu do prostor, popřípadě zařízení, které používá k servisu ZP). 

1.9. Kontrola záznamů o nežádoucích příhodách 
Jsou kontrolovány záznamy v kartě pacienta, které musí existovat za předpokladu, že k nežádoucí 
příhodě již došlo. Doporučujeme, aby poskytovatel měl předem zpracován systém hlášení NPZP a jejich 
řešení s určenými odpovědnostmi a pravomocemi pracovníků a aby určil osobu, která bude odpovědná 
za oboustrannou komunikaci se SÚKL. 
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1.10. Kontrola používání ZP z hlediska plnění požadavků vyplývajících z návodu k použití 
a informací, tam kde je návod aplikovatelný (§ 21 zákona) 
Je kontrolováno, zda je návod k použití ZP na dostupném místě a zda je v češtině, čitelný a úplný. 
Rovněž je kontrolován zápis pořízený osobou odpovědnou za implantaci ZP o podrobném informování 
pacienta nebo jeho zákonného zástupce o údajích umožňujících identifikaci ZP vč. jeho příslušenství, 
spolu s pokyny týkajícími se bezpečnosti pacienta a jeho chování včetně toho, kdy má pacient vyhledat 
lékaře a kterým vlivům prostředí by se neměl vystavovat vůbec nebo jen při dodržování vhodných 
preventivních opatření. O poučení pacienta musí být vyhotoven písemný záznam podepsaný oběma 
zúčastněnými stranami (§ 21 odst. 2 zákona). 

1.11. Kontrola plnění povinností vztahujících se k provozu ZP podle § 29 zákona 
Tato kontrola se týká zvláštních ustanovení pro provoz ZP. 

Zdroje pro tyto definice jsou: 

zákon č.123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky 

nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní 
zdravotnické prostředky.
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Datum konání:  5. –7. 12. 2014
Místo konání: OREA Hotel Pyramida****, Bělohorská 24, Praha 6,  
 www.hotelpyramida.cz

Prezident konference:
MUDr. Vladimír Dvořák

Předseda vědecké rady:
MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. 

Členové vědecké rady:
doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., as. MUDr. Anna Havránková, prof. MUDr. Lukáš Rob, 
MUDr. Tomáš Malík, doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., MUDr. Leopold Rotter,   
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

Zahraniční členové vědecké rady:  
prof. Jacob Bornstein (Izrael), prof. Dr. Med. Georg Herbeck, M.I.A.C. (Německo), 
prof. Charles Redman (UK), prof. Efraim Siegler (Izrael),  
prof. Dr. Adolf Stafl, Ph.D. (USA)

Organizační výbor:
Kamila Crhová,  Miloslava Dűmlerová, MUDr. Vladimír Dvořák,Ph.D., Anna Hajská,  
as. MUDr. Anna Havránková, MUDr. Tomáš Malík, MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

ANONCE 1/4

PRAHA 5.–7. 12. 2014

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP
ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a
Sdružením soukromých gynekologů ČR
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5. 12. 2014 PÁTEK  

XXXIV. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ DEN 
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK 
a FN Královské Vinohrady 

Téma: PREKANCERÓZY A ZN ENDOMETRIA, SARKOMY

Délka odborného programu  9.00–16.00 hod.

 

16.30 hod. Valné shromáždění SSG ČR

6. 12. 2014 SOBOTA   9.00–16.00 hod  
a 7. 12. 2014 NEDĚLE 9.00–12.00 hod.

V rámci odborného programu v sobotu dne 6. 12. 2014 přijali pozvání přednášející ze 

prof. Efraim Siegler
President The Israeli Society of Colposcopy and Cervical and Vulvar Pathology 

prof. Jacob Bornstein 
President Israel Society of Obstetrics & Gynecology a zároveň autor nomenklatury  
vulvárních dysplázií platných pro IFCPC

prof. Charles Redman
nově zvolený předseda EFC (Evropská federace pro kolposkopii a onemocnění dolního 
genitálního traktu)

ANONCE 2/4
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Přihláška aktivní účasti
Volná sdělení do dopoledního a odpoledního sobotního a dopoledního bloku 
v neděli či postery lze přihlásit nejpozději do 15. 10. 2014.
A to elektronicky přes interaktivní formulář, který naleznete na webu  
www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.

Prevence a screening v onkogynekologii
Onemocnění asociovaná s HPV
Kolposkopie

6. 12. 2014 SOBOTA

20.00 hod.  
GALA VEČER  
OREA HOTEL PYRAMIDA  

Novinky a aktualizaci  odborného programu sledujte průběžně na webových stránkách                 
www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.

ANONCE 3/4
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru!

15. 10. 2014.
Volná sdělení zašlete elektronicky přes interaktivní formulář.  
Naleznete jej na webu www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu

Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně. 
3. 11. 2014, Vámi požadované ubytování 

bude automaticky zrušeno.
  
Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu:  
Sekretariát G-AGENCY s.r.o.,Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc,
tel: +420 720 998 678, +420 724 277 964, e-mail: info@g-agency.eu,
v el. podobě ji lze také vyplnit na www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz.

a informací k akci. 
 
Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné 

 
V důsledku toho je nutné, abyste platbu:

Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na 

ANONCE 4/4
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 5. 11. 2014 do 25. 11. 2014 na místě
člen Sekce nebo SSG ČR a SGPS  1 300,– Kč  1 600,– Kč  2 000,– Kč
nečlen Sekce nebo SSG ČR a SGPS  1 600,– Kč  1 900,– Kč  2 300,– Kč
sestry z gyn. pracovišť     700,– Kč     900,– Kč  1 100,– Kč

OBĚD
Oběd pátek 5. 12. 2014  250,– Kč  ANO   NE
Oběd pro doprovod pátek 5. 12. 2014  250,– Kč  ANO   NE
Oběd sobota 6. 12. 2014  250,– Kč   ANO   NE
Oběd pro doprovod sobota 6. 12. 2014  250,– Kč  ANO   NE 

SPOLEČENSKÝ VEČER
Účastník konference  800,– Kč   ANO   NE
Doprovod  1 000,– Kč   ANO   NE
Vstup na místě  1 300,– Kč

Registraci na konferenci hradí firma – sponzor   ANO   NE
Oběd pro lékaře hradí firma – sponzor    ANO   NE

Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO:     DIČ:   

7 7

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPIŠTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

Názeev firmy – sponnzora:

Kontaaktní osoba:

Tel.:

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ 21 % DPH! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Platba za registrační poplatek a oběd, společenský večer celkem                      byla odeslána  
bankovním převodem dne   na účet společnosti G-AGENCY s.r.o.  
na číslo účtu 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc.

PŘIHLÁŠKA 1/3

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ 21 % DPH! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Platba za registrační poplatek a oběd, společenský večer celkem                      byla odeslána  
bankovním převodem dne   na účet společnosti G-AGENCY s.r.o.  
na číslo účtu 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc.

PRAHA 5.–7. 12. 2014

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP
ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a
Sdružením soukromých gynekologů ČR
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VARIABILNÍ SYMBOL*      
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ HOTEL OREA HOTEL PYRAMIDA****
 čtvrtek 4. 12. 2014   pátek 5. 12. 2014     sobota 6. 12. 2014   bez ubytování

Standard

 1-lůžkový pokoj STANDARD 2 500,– Kč /noc/vč.snídaně

  2-lůžkový pokoj STANDARD  2 800,– Kč/pokoj/noc, vč. snídaně  

ubytován(a) spolu s (na osobu 1 400,-Kč/noc)

  3-lůžkový pokoj  3600,- Kč/pokoj/noc, vč. snídaně  

ubytován(a) spolu s  (na osobu 1200,- Kč/noc)

   

Business

 1-lůžkový pokoj  2800,- Kč/pokoj/noc, vč. snídaně

 2-lůžkový pokoj 3100,- Kč/pokoj/noc, vč. snídaně  

   ubytován(a) spolu s  (na osobu 1550,- Kč/noc)

 3-lůžkový pokoj 3810,- Kč/pokoj/noc, vč. snídaně  

   ubytován(a) spolu s  (na osobu 1270,- Kč/noc)

 

8 0

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky infor-
mováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 3. 11. 2014, Vámi požadované ubytování bude automaticky 
zrušeno.

PŘIHLÁŠKA 2/3

Ubytování na konferenci hradí firma – sponzor        ANO   NE

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPIŠTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE

Názeev firmy – sponnzora:

Kontaaktní osoba:

Tel.:

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ 15 % DPH! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Platba za registrační poplatek a oběd, společenský večer celkem                      byla odeslána  
bankovním převodem dne   na účet společnosti G-AGENCY s.r.o.  
na číslo účtu 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc.
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STORNO ÚČASTI
do 2. 11. 2014 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150,- Kč
od 3.–4. 11. 2014 30 % z celkové částky
od 5.–17. 11. 2014 70 % z celkové částky
od 18.–28. 11. 2014 80 % z celkové částky
Později již není možné uhrazené ubytování a další poplatky navrátit!

ÚDAJE PRO PLATBU ZE ZAHRANIČÍ
Banka: Česká spořitelna a.s., Oblastní pobočka Olomouc tř. Svobody 19, 779 00 Olomouc, Česká 
republika, IBAN: CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, SWIFT (BIC): GIBACZPX

PŘIHLÁŠKU V PÍSEMNÉ PODOBĚ ZASÍLEJTE NA
G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc, tel: +420 720 998 678, +420 724 277 964,
fax:+420 585 234 499, www.g-agency.eu, e-mail: info@g-agency.eu,
v on-line podobě ji lze také vyplnit na www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz.

Datum    Podpis, razítko

PŘIHLÁŠKA 3/3
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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
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