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EDITORIAL

Nedávno jsme udělali tečku za rokem 2014 a už máme za sebou celý měsíc roku dalšího. Co od 
něho očekávat?

První změna v našich ambulancích je odstranění kasiček na třicetikorunové poplatky. Od roku 
2008 se tyto drobné poplatky vybíraly, a když si pacienti zvykli na to, že tuto částku, která často 
nedosahuje ani výše poplatku na veřejných záchodcích, při návštěvě lékaře zaplatí, byly rasantně 
novou vládnoucí garniturou zrušeny, aby byly vypláceny zdravotními pojišťovnami, ergo kladívko 
budeme všichni za všechny platit poplatky, a pojišťovny budou utrácet peníze určené na léčbu.

Je zajímavé, kolikrát za poslední dobu byly poplatky skloňovány v souvislosti s úspěchy vlády 
(odstranili jsme poplatky ve zdravotnictví) ale i ČLK. Pan prezident Kubek se chvástá, tím, že 
zajistil kompenzaci regulačních poplatků, přičemž ČLK se o to nijak nezasadila. Je to součást dohod 
v jednotlivých segmentech. Zda budou finálně regulační poplatky kompenzovány v plné výši, není 
dosud jasné. Zatím máme kompenzaci garantovánu jen do výše úhrady v roce 2013. Avšak může 
dojít k razantnímu navýšení počtu klinických vyšetření, např. právě v důsledku zrušení regulačních 
poplatků.

Dále je nutno poznamenat, že bez výrazné podpory současného i minulého prezidenta ČLK z levé 
části českého politického spektra by ke zrušení regulačních poplatků nejspíše vůbec nedošlo.

Fakticky se ČLK zúčastňuje i procesu socializace zdravotnictví, kterého jsme nyní opět svědky. Naší 
jedinou šancí je zapojit se do dění v ČLK. V současné době probíhají volby delegátů na sjezd ČLK. 
Je třeba, aby se zapojili zejména mladí zástupci privátní sféry – gynekologové, praktici, specialisti, 
kteří by pomohli vytvořit novou organizaci, reprezentující i nás. Doposud celá legislativa ČLK 
výrazně poškozuje privátní sféru a je hlásnou troubou zdravotnických odborů.

Nálada pesimistická a motivace nízká. Tak bych popsala stav naší společnosti. Odpovídá politické 
situaci u nás, ve světě, a dále i nepříznivým zprávám, které se týkají našeho oboru společně se 
zimní délkou dne a dobou slunečního svitu. I moje předchozí úvahy se nevymykají všeobecné blbé 
náladě.

Myslím si o sobě, že nejsem člověk manipulativní a ani v krizových situacích svého života jsem 
nespoléhala na psychiatra či psychologa a vyhýbala jsem se pojednáním o tzv. osobním rozvoji. O to 
víc mě překvapila přednáška Petra Ludwiga na našem posledním semináři minulý víkend v Plzni.

Pro ty, kteří jste tam nebyli a kteří právě jako já, trpíte v současné době pocity zmaru, ztrácíte čas 
a motivaci něco smysluplného udělat, odkládáte věci tak, jako já sepsání tohoto editorialu, přináším 
pár myšlenek z tohoto vystoupení.

Proč jsou jakékoliv zprávy a informace vždy negativní? Protože negativní zprávy dokážou mnohem 
více zaujmout. Proto všechna média cílí na tragické a negativní zprávy a emoce.

Přesto vězte, že za posledních sto let se průměrná délka lidského života více než zdvojnásobila. 
Dětská úmrtnost za tu dobu klesla desetinásobně. Každé ráno se probouzíme do světa, ve kterém 
je nejméně násilí a válečných konfliktů v historii. Díky internetu máme snadno dostupné téměř 
veškeré znalosti lidstva. Můžeme skoro neomezeně cestovat po celé planetě. Znalost cizích jazyků 
nám umožňuje nalézt porozumění i v jiných zemích. V kapse máme mobilní telefony, které jsou 
výkonnější, než superpočítače před dvaceti lety.

Proč tedy nejsme šťastnější, než generace předchozí? Čím širší potenciál možností a vědomostí 
máme k dispozici, tím je obtížnější se pro nějakou rozhodnout. Nastává rozhodovací paralýza. Kvůli 
paralýze, váhání a odkládání náš život ubíhá a my zažíváme nepříjemné emoce.

Přitom v našem životě jsou jasné pouze 2 body: že se narodíme a zemřeme. Mezitím nám zbývá 
omezený čas. Vzhledem k této skutečnosti je čas tím nejhodnotnějším, co máme. Nejsou to peníze, 

ty si na rozdíl od času můžeme uspořit či znovu vydělat. Naopak, každá vteřina, která uběhne je 
nenávratně a neopakovatelně pryč.

Co s tím? Na to velice hezky odpovídá knížka Petra Ludwiga, bestseller loňského roku – Konec 
prokrastinace. Nebudu už z této knížky citovat, ale doporučuji všem prostudovat pro zlepšení 
nálady, spokojenosti a vytváření osobních vizí, které se nezaměřují na cíle, ale na cestu, kterou cíle 
dosáhneme.

Tento editorial vznikl opsáním cizích myšlenek, ale doufám, že alespoň několika z vás přinese 
užitečné informace.

Mnoho štěstí                       

V Písku 1. 2. 2015 
Olga Hlaváčková 
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54. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ  
Sdružení soukromých gynekologů ČR  

pořádaný ve spolupráci s firmou Richter Gedeon Marketing ČR POZVÁNKA

usporiadaná pri príležitosti
130. výročia ústavného pôrodníctva v SR

a 60. výročia liečby gestačnej trofoblastovej choroby v ČR

14. – 17. 5. 2015 INCHEBA Expo, Bratislava

Cestovná agentúra KAMI s.r.o., Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 706 272,  IČ pre DPH: SK 20 222 85782  

Tel. : 00421 / 905 / 886 084, 00421 / 53 / 44 12 372
email: cakami@cakami.sk, www.cakami.sk

Organizačné zabezpečenie konferencie

www.sgps-kongres.sk

23.–25.1.2015, Angelo hotel Plzeň

Milé kolegyně a kolegové, 

jako obvykle mi připadlo zhodnocení proběhlého doškolovacího semináře. 

Tradiční první seminář se konal ve spolupráci s firmou Richter Gedeon podruhé za sebou v Plzni. 

Páteční program byl ve znamení společenských aktivit v blízkém pivovaru, kde jsme se věnovali 
nejen světoznámému moku, ale i kuloárovým debatám na témata, která nás (a vás) trápí.

Sobotní dopolední program byl v gesci partnera doškolovacího víkendu a byl doplněn o další 
edukaci nejen v odlehčeném duchu z oblasti sexuologie (Doc. Laura Janáčková). Měli jsme možnost, 
po předchozím úspěšném vystoupení v Milovech, absolvovat další excelentní přednášku autora 
bestselleru Konec prokrastinace Petra Ludwiga na téma leadershipu v nejširším slova smyslu. Kdo z 
nás není leaderem – rodiny, zdravotnického zařízení, které vedeme apod.? 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 byla lednová Plzeň 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.

Na jarní měsíce jsme pro vás připravili řadu akcí a těšíme se, že se na některých z nich s mnohými 
z vás setkáme. Ať již jsou to dvě jarní roadshow ve většině krajských měst nebo víkendový 
doškolovací seminář ve spolupráci s firmou Bayer týden po Velikonocích v Olomouci. Letos není 
celostátní sjezd ČGPS v Česku, ale v Bratislavě a těším se, že s mnohými z vás se tam uvidím. 
Řada firem je připravena vaši účast (kongresový poplatek a ubytování) podpořit. Nechtějte po nich 
úhradu dalších nákladů. V době, kdy jsme my, lékaři i ony firmy středem bulvárně-mediálního 
a populisticko-politického zájmu více očekávat nemůžeme.

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

Aleš Skřivánek
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PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ,  
na kterých SSG ČR doporučuje účast

Přehled akcí ČGPS ČLS JEP a SSG ČR v roce 2015 

Název akce Místo konání Termín konání

55. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Flora, Olomouc 10.–12. 4. 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

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Členský příspěvek na rok 2015 činí 3000,- Kč, č. účtu: 2053887329/0800, VS – rodné číslo se 
záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99.

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 2015, 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.

VYŘAZENÍ KÓDU HPV TESTACE Z VYŽÁDANÉ PÉČE AMBULANTNÍHO 
GYNEKOLOGA

ÚHRADOVÝ DODATEK VZP NA ROK 2015

Článek II.

Regulační omezení

1. Pokud Poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou 
péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 105% průměrné úhrady na 
jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, Pojišťovna je oprávněna Poskytovateli snížit 
úhradu o 40 % částky, o níž celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech 
v hodnoceném období překročila takovou úhradu v referenčním období. Do vyžádané péče se 
nezahrnují zdravotní výkony mammografického screeningu, screeningu karcinomu děložního 
hrdla, kolorektálního karcinomu, prováděné Poskytovatelem, který má s Pojišťovnou na poskytování 
těchto zdravotních výkonů uzavřenou Smlouvu, a výkon 95201, prováděný Poskytovatelem, který 
má akreditaci MZ ČR pro provádění screeningové cytologie a který má s Pojišťovnou na poskytování 
tohoto výkonu uzavřenou Smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné 
srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle 
Seznamu zdravotních výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2015 hodnotou bodu sjednanou pro 
hodnocené období.

Komentář: doufáme, že mnozí z těch, kteří HPV testaci vůbec nevyužívají a odůvodňovali to 
obavami z regulací, začnou test indikovaně užívat.
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VYKAZOVÁNÍ A ÚHRADA SIGNÁLNÍHO KÓDU KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ 
09543 U AMBULANTNÍCH POSKYTOVATELŮ – informace VZP
Upozorňujeme gynekology a ambulantní specialisty, kterým je poskytována předběžná měsíční 
úhrada na řešení problematiky obsahu faktury v souvislosti s úhradou výkonu 09543. 

V seznamu zdravotních výkonů je výkon č. 09543 nastavený podle vyhlášky č. 326/2014 Sb., kterou 
se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s nulovým ohodnocením.

Výkon č. 09543 se vykazuje s výkonem klinického vyšetření při návštěvě u praktického lékaře 
pro dospělé, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, zubního lékaře, ambulantního 
specialisty, klinického psychologa a klinického logopeda a při návštěvní službě poskytnuté 
praktickým lékařem pro dospělé a praktickým lékařem pro děti a dorost.

Úhrada výkonu č. 09543 je stanovena vyhláškou č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše 
úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015, a bude lékařům uhrazena nad rámec 
fakturované částky za hrazené služby, a to až do výše stanovené maximální úhrady na základě 
podepsaného dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

V praxi to znamená, že

•	 lékaři	vykazují	výkon	09543	podle	platné	Metodiky	pro	pořizování	a	předávání	dokladů	VZP	ČR,

•	 	faktury musí být vystaveny na částku odpovídající předběžné měsíční úhradě 
(v úhradovém dodatku pro rok 2015), ve které nebude započtena úhrada za výkon 09543,

•	 úhrada	za	výkony	09543	bude	prováděna	v	rámci	měsíčního	vyúčtování	jako	doplatek.

VYKAZOVÁNÍ KONTROLNÍHO VYŠETŘENÍ PŘI PŘEDPISU HORMONÁLNÍ 
KONTRACEPCE

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI

Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby

2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem

3.  vyšetření pacienta při ukončení Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím 
lékařem

4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizované choroby

5. vyšetření pacienta před poskytnutím léčebného úkonu

Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby

2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích 

4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakfl 
owmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby

6. diagnostická rozvaha a závěr, popřípadě vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo 
zobrazovacích vyšetření, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

7. rozhodnutí o termínu další kontroly

8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci 

9. psychoterapeutický pohovor

10. individuální zdravotních výchova

11. edukace pacienta

12. sepsání lékařské zprávy – nálezu

13.  administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport 
a podobně)

14. zápis o celém postupu do dokumentace

Z výše uvedeného vyplývá, že činnost, kterou gynekolog provádí v případech, kdy žena přichází 
pro recept na kontracepci a není vaginálně vyšetřena, naplňuje obsah výkonu kontrolní vyšetření.

ÚHRADOVÝ DODATEK OZP PRO ROK 2015
Zjistili jsme, že někteří členové SSG ČR měli v úhradovém dodatku OZP pro letošní rok uvedeno 
špatné referenční období – rok 2012 místo roku 2013. Pokud někdo tuto skutečnost zjistí, měl by se 
odvolat. V případě, že odvolání nebude úspěšné, oznamte to na sekretariát SSG ČR.
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MOŽNOST VYDÁNÍ IUS V GYNEKOLOGICKÉ ORDINACI

L.CZ.WH.02.2015.0264

KOMENTÁŘ: 
Až letos jsme obdrželi vyjádření SÚKL z listopadu 2013, ze kterého je zřejmé, 
že IUS je možné vydat pacientce v gynekologické ordinaci.

Stanovisko SÚKL bylo poskytnuto společností Bayer s.r.o.; reklamní sdělení  
L.CZ.WH.02.2015.0264
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POZVÁNKA

JARNÍ ROADSHOW SSG ČR
VE SPOLUPRÁCI S

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
rádi bychom Vás informovali o možnosti účasti na 

JARNÍ ROADSHOW SSG ČR.

Jste srdečně zváni.

Gedeon Richter Marketing ČR s.r.o. SSG ČR

ODBORNÝ PROGRAM:

18.00–18.25  Údaje z běžné praxe týkající se současných preskripčních
 zvyklostí a klinických výsledných ukazatelů léčby Ulipristal
 acetátem: výsledky rozšířených studií PEARL
 
18.25–18.45  Problematika právní odpovědnosti v gynekologii
 a porodnictví.
 Problematika limitace úhrad zdravotních služeb a právních
 vztahů se zdravotními pojišťovnami.
 Zodpovězení dotazů a nabídka právních konzultací při
 sporech o překročení preskripce.
 JUDr. Jan Mach (nebo jím určený náhradník – právník
 zaměřený na tuto problematiku)

18.45–19.05  Feminita
 Doc. Dr. phil. PhDr. Laura Janáčková, CSc.
19.05–19.25  Hormonální antikoncepce – aktuality
 MUDr. Oldřich Šottner
19.25–19.40   Úhrady péče segmentu ambulantní gynekologické péče v roce 

2015, perspektivy do budoucna
 MUDr. Vladimír Dvořák Ph.D., MUDr. Aleš Skřivánek Ph.D.,
 MUDr. Jan Nový

TERMÍN A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ:

• Čtvrtek 5. 3. 2015  PLZEŇ, Angelo Hotel Pilsen

• Úterý 17. 3. 2015 ÚSTÍ NAD LABEM, BEST WESTERN Hotel Vladimír

• Čtvrtek 19 3. 2015  OLOMOUC, NH Congress Hotel

• Čtvrtek 9. 4. 2015  ČESKÉ BUDĚJOVICE, Clarion Congress Hotel

• Čtvrtek 16. 4. 2015  LIBEREC, Centrum Babylon 3, Nitranská 1

Registrujte se prosím on-line na www.ssg.cz/akce.



Zkrácený souhrn údajů o přípravku
q Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací 
o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Jaydess 13,5 mg intrauterinní inzert
Kvalitativní a kvantitativní složení: Intrauterinní inzert (IUS) obsahuje levonorgestrelum 13,5 mg. 
Terapeutické indikace: Kontracepce po dobu až 3 let. Dávkování a způsob podávání: Přípravek 
Jaydess je zaváděn do děložní dutiny a je účinný až po dobu tří let. Jaydess může být od ostatních 
intrauterinních systémů odlišen, protože obsahuje stříbrný kroužek, který je viditelný na ultrazvuku. 
T-tělo přípravku Jaydess obsahuje síran barnatý, který umožňuje jeho zobrazení při RTG vyšetření. 
Kontraindikace: Těhotenství, současné nebo rekurentní infekce v oblasti pánve, současná cervicitida 
nebo vaginitida, poporodní endometritida nebo infikovaný potrat během posledních 3 měsíců, 
cervikální intraepiteliální neoplazie, zhoubné bujení dělohy nebo děložního hrdla, tumory citlivé 
na progestagen, abnormální děložní krvácení neznámé etiologie, vrozené nebo získané anomálie 
dělohy včetně myomů, akutní onemocnění jater nebo jaterní tumor, hypersenzitivita na léčivou látku 
nebo pomocné látky. Zvláštní upozornění: Před zavedením musí být žena informována o přínosu 
a riziku přípravku Jaydess, a to i o riziku ektopického těhotenství. Přibližně u poloviny těhotenství, kte-
rá nastanou během užívání Jaydess, se dá očekávat, že budou mimoděložní. Vzhledem k omeze-
ným klinickým zkušenostem není Jaydess kontracepcí první volby u nulipar. Interakce: Metabolismus 
levonorgestrelu může být zvýšen současným užíváním léků, které indukují jaterní mikrosomální 
enzymy, konkrétně enzymy cytochromu P450 – např. fenytoin, barbituráty, primidon, karbamazepin, 
rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz, bosentan, oxakarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin 
a přípravky obsahující třezalku tečkovanou. Fertilita, těhotenství a kojení: Použití Jaydess neovlivňuje 
současnou ani budoucí fertilitu. Po vyjmutí IUS se ženská fertilita vrací k normálu. U těhotných 
žen je zavádění přípravku Jaydess kontraindikováno. Jaydess lze zavést během kojení 6 týdnů 
po porodu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Jaydess nemá žádný vliv na schopnost 
řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Změny menstruačního krvácení – amenorea, ne-
pravidelné krvácení, prodloužené krvácení, špinění, bolest hlavy, bolest břicha, akné, ovariální cysty, 
vulvovaginitida aj. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Druh obalu a obsah 
balení: Přípravek je jednotlivě balen v tepelně formovaných blistrech s oddělitelnou fólií. Velikost 
balení: 1×1. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, Berlín, Německo. Registrační číslo: 
17/049/13-C. Datum revize textu: 3. 4. 2014. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci o přípravku naleznete v Souhrnu 
údajů o přípravku nebo získáte na adrese: Bayer, s.r.o., Siemensova 2717/4, Praha 5, 155 00.

L.CZ.WH.12.2014.0253
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10. 4. 2015 P Á T E K
Vážená paní doktorko,  vážený pane doktore,

rádi bychom navázali naši předchozí úspěšnou spolupráci s Ing. Petrem Ludwigem, 
autorem bestselleru Konec prokrastinace lektorem a ředitelem společnosti 
GrowJOB Corporate.  Dlouhodobě se věnuje  vedení společností v oblastech 
fi remních hodnot, skupinové vize a leadershipu. Tato školení mají za cíl zlepšit 
vnitřní motivaci, efektivitu práce, spokojenost lidí ve fi rmách. osobní vizi, zvýšit 
osobní efektivitu a spokojenost, snížit prokrastinaci, chorobné odkládání úkolů 
a povinností atd.

Začátek od 17.30 hod.

1. blok:  SPOKOJENOST, VYROVNANOST A ODOLNOST PROTI DEPRESÍM. 
(17.30 – 18.30)

Účastníci se na workshopu naučí, jak zvýšit míru svého optimismu, jak překážky 
vnímat jako výzvy, nikoliv hrozby, jak zvládat vlastní selhání či negativní zpětnou 
vazbu a jak se posunout z fi xního do růstového myšlení.

Coff ee break (18.30 – 19.00)

2. blok: OBJEKTIVITA, SEBEKOUČOVÁNÍ A ZPĚTNÁ VAZBA (19.00 – 20.00)
Další část workshopu je zaměřena na dlouhodobé zvyšování vlastní kompetence. 
Účastníci se dozvědí, jak nepodléhat „dunning-kruger efektu“ a jak se ve svém 
životě dlouhodobě posouvat kupředu.

Účast na kurzu je zpoplatněna 400,- Kč a je nutné ji poznačit v přihlášce. 
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55. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ 
SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR

VE SPOLUPRÁCI S

Datum konání:  10.–12. 4. 2015 
Místo konání: Hotel Flora Olomouc
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11. 4. 2014 S O B O T A

ODBORNÝ PROGRAM:

Dopolední blok:   9.00 –12.00 hod.
  
Chairman:  MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

 9.00–9.30  MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
DOPORUČENÉ POSTUPY K PŘEDPISU LNG-IUS, DISKUSE

 9.30–10.00        doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
  LNG-IUS A RIZIKO VTE, DISKUSE

 10.00–10.30       MUDr. Michael Fanta, Ph.D. 
    NOVĚ PUBLIKOVANÉ VÝSLEDKY KLINICKÝCH STUDIÍ 

LNG-IUS JAYDESS® , DISKUSE

 10.30–11.00 MUDr. Jiří Zvolský
    INTRA GROUP (INTRAUTERINE CONTRACEPTION IN 

NULLIPAROUS WOMEN: TRANSLATING RESEARCH INTO 
ACTION), DISKUSE

 11.00–11.30  MUDr. Radovan Turyna 
ONEMOCNĚNÍ VULVY V GYNEKOLOGICKÝCH 
AMBULANCÍCH, DISKUSE

 11.30–12.00 doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
    KONTROVERZE SCREENINGU GESTAČNÍHO DIABETU, 

DISKUSE

 12.00–13.00  OBĚD
    V rámci přihlášky nabízíme účastníkům možnost objednat si 

oběd. Cena menu činí 290,-Kč (polévka, hlavní chod, dezert, 
nápoj). 
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Odpolední blok:  13.00 –15.15 hod.

13.00–13.15  Petr Sudek
 KONTROLY SÚKLU V GYNEKOLOGICKÝCH ORDINACÍCH. 
 PRŮBĚH A JAK SE NA NĚ PŘIPRAVIT. DISKUSE

13.15–15.15 MUDr. Mgr. Jolana Těšinová 
 PRÁVNÍ WORKSHOP

Právní workshop bude tentokrát zejména o konkrétních kazuistikách z praxí 
ambulantních gynekologů. V případě, že máte k probrání nějaký zajímavý vlastní právní 
problém, je možné dotaz zaslat na  email ssgcr@ti.cz .
Ten bude předán MUDr. Mgr. Jolaně Těšinové a bude mu věnována pozornost 
na semináři.

  19.30 –1.00  Společenský večer
 Občerstvení je zajištěno formou rautu.

12. 4. 2015 N E D Ě L E
  

                      9.00  JEDNÁNÍ ČLENŮ SSG ČR
• situace ve fi nancování gynekologických ordinací 
• výsledky posledních jednání SSG ČR 

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Začátek přednášek  10. 4. 2015 17.30–20.00 hod.

Na páteční školení je nutné se registrovat zvlášť a uhradit registrační poplatek viz 
přihláška. Vstup do přednáškového sálu bude umožněn na základě visačky.

Začátek přednášek 11. 4. 2015  9.00–12.00, 13.00–15.15 hod.

Začátek jednání členů SSG ČR 12. 4. 2015             9.00 hod.

Registrace

pátek 11.4.2015 16.30–20.00  hod.
sobota 12.4.2015 8.00– 12.00  hod.
neděle 14.4.2013 8.45–10.00  hod.

Ubytování Hotel Flora, Hotel Ibis viz přihláška 

Společenský večer 11. 4. 2015 Hotel Flora

2015 anonce Olomouc duben.indd   3 9.2.2015   6:42:54
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REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti 
ubytování  v okolních  hotelích či penzionech.

Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 9. 3. 2015, Vámi požadované ubytování 
bude zrušeno.

 V případě neuhrazení vstupu na spol. večer a oběda do 2. 4. 2015 budou tyto 
požadavky taktéž automaticky zrušeny.

Organizační zajištění:

G-AGENCY s.r.o.
Horní náměstí 285/8
772 00  Olomouc
tel. +420 720 998 678, +420 724 277 964
fax: +420 585 234 499
e-mail: info@g-agency.eu.

Online registrace na www.ssg.cz

Platbu  za  registrační  poplatky, obědy, společenský večer   a   ubytování   zasílejte   
převodem   na   účet  společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, 
č. ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška!

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.

Na setkání se těší za SSG ČR

 MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
   předseda
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Z Á V A Z N Á  P Ř I H L Á Š K A
Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 33 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO:     DIČ:   

Seminář 11.–12. 4. 2015 do  20. 3. 2015  do 2. 4. 2015 na místě
člen SSG ČR        800,– Kč   1.000,– Kč   1.400,– Kč 
nečlen SSG ČR   1.100,– Kč   1.400,– Kč   2.000,– Kč 
por. asistenka, vš. sestra          400,– Kč         600,– Kč  
 

SPOLEČENSKÝ VEČER 11. 4. 2015
účastník semináře:  300,– Kč     ANO   NE
na místě:                               500,– Kč     ANO   NE
doprovod:  800,– Kč     ANO   NE

OBĚD 11. 4. 2015
Oběd účastník 290,– Kč:   ANO    NE
Oběd doprovod 290,– Kč:   ANO    NE
(polévka, hlavní chod, dezert, nápoj)

V případě neuhrazení vstupu na spol. večer a oběda do 2. 4. 2015  budou tyto požadavky 
automaticky zrušeny.

Seminář 10. 4. 2015        400,– Kč

3 3
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55. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ 
SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR

VE SPOLUPRÁCI S

Datum konání:  10.–12. 4. 2015 
Místo konání: Hotel Flora Olomouc
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Platba za registrační poplatek, spol. večer a oběd celkem                                                  byla odeslána bankovním 
převodem dne                                                    na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800 
u ČS a.s. Olomouc. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifi kovat. 
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Registraci na seminář hradí sponzor:      ANO    NE
Oběd pro účastníka hradí sponzor     ANO    NE

4 4

  10. 4. 2015   11. 4. 2015   bez ubytování
       pátek        sobota 

1. HOTEL FLORA, Krapkova 34 
www.hotelfl ora.cz   

  1-lůžkový pokoj STANDARD 1.250,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
  2-lůžkový pokoj STANDARD 1.650,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 825,– Kč/noc)
     
    ubytován(a) spolu s

  1-lůžkový pokoj LUX 1.700,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc 
  2-lůžkový pokoj LUX 2.150,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.075,– Kč/noc)
      
     ubytován(a) spolu s

  1-lůžkový pokoj DELUX 2.100,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
  2-lůžkový pokoj DELUX 2.500,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.250,– Kč/noc)  
     
    ubytován(a) spolu s

U B Y T O V Á N Í

Variabilní symbol* 
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 44 v rámci ochrany osobních dat)
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V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPIŠTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

Název fi rmy:                          
Kontaktní osoba:   Tel.:
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Platba za ubytování celkem                    byla odeslána bankovním převodem dne 
na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. na číslo účtu 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc.
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifi kovat. Uvedené ceny jsou včetně 15% DPH.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
•  bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či 

telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
•  nebude-li částka za ubytování uhrazena do 9. 3. 2015, Vámi požadované ubytování bude 

automaticky zrušeno.

STORNO PODMÍNKY ÚČASTI, REGISTRACE A UBYTOVÁNÍ
do 10. 3. 2015  bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150,– Kč 
od 11.–19. 3. 2015  25 % z celkové částky 
od 20. –27. 3. 2015  50 % z celkové částky 
od 28.3 –8. 4. 2015  75 % z celkové částky 
od 9. 4. 2015   100% z celkové částky. 

Později již není možné uhrazené ubytování a další poplatky navrátit!

Datum     Podpis, razítko

Ubytování hradí fi rma – sponzor:      ANO    NE

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPIŠTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

Název fi rmy:                          
Kontaktní osoba:   Tel.:

PŘIHLÁŠKA 3/3

2. HOTEL IBIS, Wolkerova 29 
www.ibis-olomouc-centre.cz

  1-lůžkový pokoj STANDARD 1.60 0,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
   2-lůžkový pokoj STANDARD 1.800,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 900,– Kč/noc)
     
     ubytován(a) spolu s 

2015 přihláška Olomouc duben.indd   3 9.2.2015   6:44:05



JARNÍ ROADSHOW 2015

ODBORNÝ PROGRAM 

17:30 hod. Registrace účastníků 
18:00 hod. ZAHÁJENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU

  Ostrava:  MUDr. Tomáš Kopecký
 Praha:  MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
 Hradec Králové:  MUDr. Antonín Špáta
 Brno:  MUDr. Harald Čadílek 
  Nitroděložní systém s LNG Jaydess® – kdy, komu a jak?
 
 MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., MUDr. Dagmar Makalová
 Praktické řešení metroragie – využití Cyclo 3 Fort
 
 MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, JUDr. Radek Policar
 Novinky ve zdravotnické legislativě 2015  v praxi ambulantního lékaře
 
 doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
 Preeklampsie – moderní algoritmy pro diagnostiku a predikci

1 

2

3

4

OSTRAVA 
úterý 10. 3. 2015

Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703

PRAHA 
středa 11. 3. 2015

Grand Hotel Majestic Prague, Truhlářská 16

HRADEC KRÁLOVÉ 
středa 18. 3. 2015

Hotel Nové Adalbertinum, Velké nám. 32

BRNO 
středa 25. 3. 2015

Holiday Inn, Křížkovského 20

REGISTRUJTE SE PROSÍM ON-LINE NA WWW.SSG.CZ/AKCE.
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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


