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EDITORIAL

Byl jsem vyzván k sepsání editorialu.

Musím se přiznat, že jsem dlouho hledal téma a nic smysluplného mě nenapadalo. Vyhledal 
jsem si proto editorialy z roku minulého, abych našel inspiraci. A opravdu jsem ji našel. Častým 
tématem a společným jmenovatelem většiny editorialů roku 2014, a i nakonec let předchozích, jsou 
úhrady zdravotní péče, rozdělování prostředků z pojišťoven jednotlivým segmentům poskytovatelů 
zdravotní péče. V našem oboru se samozřejmě porovnávání týká hlavně gynekologických zařízení 
lůžkových a ambulantních či státních a soukromých.

Financování zdravotní péče je ve svém základě na principu výkonového systému, kdy práce 
a jednotlivé zdravotní výkony jsou ohodnoceny podle zákonné normy - sazebníku výkonů. Úhrady 
zdravotnickým zařízením jsou dány počtem výkonů a náklady s nimi souvisejícími. Sazebník je 
jeden pro všechny typy zařízení a úhrady péče jsou v zásadě závislé jen na objemu odvedených 
výkonů.

Na konci je pak nositel výkonu, lékař, či jiný zdravotník, který je za odvedenou práci odměněn.

Problém vzniká zde, odměna za práci je v různých typech zdravotnických zařízení různá. 

I když jde o pohled velmi zjednodušený, je v principu pravdivý.

Jak je ale možné, aby na konci byly tak velké rozdíly v odměnách těchto pracovníků, jak je 
opakovaně prezentováno? Příliš často slyším od představitelů našeho zdravotnictví o nehorázných 
příjmech a o neadekvátních odměnách lékařů privátní sféry, které systém vyčerpávají.

Jsou však rozdíly skutečné a jestli ano, kde je příčina? 

Podmínky pro naši práci jsou určovány a náš život řídí a ovlivňují politici. Zdravotnictví je sférou, 
kde to platí vice než jinde. Ti nás dávno přesvědčili, že jejich prioritou je hlavně moc a nikoliv cesta 
k obecnému blahu splněním slibů, které před volbami dali.  Moc a její uplatňování se lépe realizuje 
vůči mase, která je nejednotná a hůře proti skupině, která je jednotná a homogenní. A odměna za 
vykonanou práci je tou citlivou stránkou u každého člověka. Proč toho nevyužít!

Jakoukoliv sociální skupinu lze sjednotit, jestliže jí formulujeme společného nepřítele.

Gynekologové jsou stále cíleně manipulováni ke vzájemné nejednotě mezi lékaři u lůžka a lékaři 
ambulantními. Často na různých jednáních vnímám, že se to i daří. Podobně je tomu v jiných 
odbornostech. To se pak lépe vládne. Stačí říci, tomu posílíme úhrady a dívat se jakou to vzbudí 
reakci a odvede pozornost od problémů zásadních a koncepčních, ke kterému se jako odpovědný 
politik nemusím vyjadřovat.

Je jedno, je-li posílena úhrada lůžkové složce, lékaři na konci to na mzdách stejně neuvidí. Peníze 
zůstanou na cestě a následně se za několik měsíců dozvíme o trestním stíhání a soudech s manažery 
zdravotnických zařízení, kteří je použili k účelům jiným. A těchto případů je na naši malou zemi 
a pár desítek nemocnic až příliš.

Efektem je vyvolání negativních emocí v jednotlivých skupinách.

Nejsem skeptik, netvrdím, že je všechno špatné, jenom vyzývám, nenechme se manipulovat, stůjme 
při sobě, nepomlouvejme se, kultivujme odbornost celého oboru a postavme se jeden za druhého 
bez ohledu na zařazení do lůžkové či ambulantní sféry. Vystupujme vůči veřejnosti jako hrdý stav. 
Jsme vnímáni jako jeden obor. Bojujme o svou pověst. Získáme na tom my a hlavně naši pacienti.

S přáním krásného jara    
 Jiří Štěpán       
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55. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH 
GYNEKOLOGŮ ČR 

pořádaný ve spolupráci s firmou Bayer s.r.o.
10.–12. 4. 2015, hotel Flora v Olomouci

Milé kolegyně a kolegové, 

jako obvykle mi připadlo zhodnocení proběhlého doškolovacího semináře. 

Tradiční jarní seminář, který pořádáme ve spolupráci s firmou Bayer se letos po dvou letech vrátil 
do (nejen) gynekology oblíbené destinace – Olomouce. 

Nezklamala Olomouc, jako patriot v to aspoň doufám, počasí a věřím, že ani odborný program.

Páteční program netradičně. Dobré ohlasy z předchozích vystoupení v Mílovech a Plzni nás vedly 
k angažování hvězdy českého koučingu ing. Petra Ludwiga k nemedicínské, o to ale potřebnější, 
rozsáhlejší přednášce na téma kritické myšlení, motivace ad. Trochu jsme se obávali o zájem, ale 
stovka kolegů v sále nás přesvědčila, že jsme zvolili správně. 

V sobotu dopolední program pod gescí generálního partnera zaměřen ve své první části na 
nitroděložní systémy s LNG a byl doplněn o další edukační sdělení – problematiku onemocnění 
vulvy a aktuální kontroverzní téma – screening těhotenského diabetu.

Při odpoledním právním workshopu vedeném Dr. Těšinovou a Dr. Policarem na aktuální otázky 
zejména spojené s novelou Občanského zákona, jejím dopadem do našich praxí, ale i další témata 
(kontroly SÚKLu v našich ordinacích, otázky prodeje IUD a IUS s LNG z ordinací)  byl sál stejně 
jako dopoledne doslova narvaný a věřím, že kromě depresí si účastníci odnesli i užitečné informace 
pro svoji další činnost.

Tradiční nedělní diskuze na téma ekonomických aspektů našich praxí a výhledu na rok 2015.  
Většinu novinek a důležitých informací naleznete na jiných místech Zpravodaje, pro shrnutí 
naznačím jednotlivá témata:

• Začalo Dohodovací řízení o úhradách na rok 2016
•  Proběhla informace o snahách prodloužit screeningový interval při depistáži karcinomu hrdla 

děložního
• Připomenuta byla nutnost aktualizace kontaktů a emailových adres ZZ na sekretariátu SSG ČR
• a další aktuální otázky.

V minulých týdnech jsme se měli možnost potkat nejen v Olomouci, ale ve většině krajských 
měst na obou jarních roadshow s partnery Bayer a Richter Gedeon. Jsem rád, že s velkou částí 
z vás se potkáme v polovině května na druhé společné česko - slovenské konferenci ČGPS a SGPS 
v Bratislavě. Již nyní je přihlášeno více jak 300 účastníků z Česka. Na polovinu září pro vás 
připravujeme tradiční Mílovy a první říjnový víkend do Brna konferenci UZ sekce. 

Na podzim proběhnou opět dvě roadshow a prosincová Pyramida bude opět kolposkopická.

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

Přeji vám klidný zbytek jara a brzy na viděnou

        Aleš Skřivánek
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ  
od vydání posledního Zpravodaje

10. 2. 2015 Praha ústředí VZP – jednání o perspektivě úhrad péče 
v segmentu ambulantní gynekologie pro rok 2016
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Obě jednající strany se shodly na tom, že by měl pokračovat současný model úhrady péče v našem 
segmentu se zachováním bonifikací. Předseda SSG ČR opakovaně doporučil více zohlednit péči 
o gravidní pacientky. Vzhledem k obtížné finanční situaci všech ZP včetně VZP se ale velice obtížně 
hledají finanční prostředky k výraznému navýšení úhrady segmentu. K tomu by nepochybně 
vzhledem k počtu gravidních klientek VZP došlo. Situaci výrazně komplikuje fakt, že současné MZ 
ČR výrazně upřednostňuje v úhradové vyhlášce segment lůžkové péče před segmenty ostatními. 
Jednání budou pokračovat.

24. 2. 2015 Praha ústředí VZP – jednání se zástupci VZP o podmínkách 
úhrady preparátu Esmya
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Ze dvou regionů ČR přišly zprávy, že VZP v případech, kdy gynekolog předepsal lege artis 
preparát Esmya ke druhé léčebné kúře, VZP odmítla léčbu uhradit a preparát uhradil preskribující 
gynekolog. Důvodem je indikační omezení. Výsledkem jednání je text, který přikládáme. VZP 
zastaví revize preskripce preparátu, ke kterým došlo před tímto jednáním. SSG ČR a firma Richter 
Gedeon se budou snažit informovat ambulantní gynekology o preskripčním omezení preparátu 
Esmya. Odborná společnost a firma Richter Gedeon podniknou kroky, které umožní opakovanou 
preskripci preparátu v režimu úhrady z veřejných prostředků.

Stanovisko k předepisování a úhradě léčiva Esmya z prostředků veřejného zdravotního pojištění:

•  Ulipristal-acetát je hrazen v léčbě myomatosy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy 
vyžadující předoperační redukci nálezu. 

• Hrazená léčba je omezena 
a) na 3 měsíce a 
b) na preskripci výhradně lékařem smluvní odbornosti GYN (gynekologie a porodnictví).

•  Pravidla stanovil je SÚKL a jsou závazná pro všechny účastníky systému veřejného zdravotního 
pojištění.

•  SPC je základním souhrnem údajů o léčivém přípravku a zdrojem informací pro lékaře i pacienty, 
ne vždy je však totožné s podmínkami pro úhradu (typickým příkladem je léčivo Esmya).

•  Pokud VZP ČR při kontrole zjistí, že byla lékařem předepsána a uhrazena další 3 balení, má 
právo požadovat úhradu zaplacenou lékárně zpět po předepisujícím lékaři. 

VZP ČR eviduje několik sporů, jejichž podstatou je to, že lékaři postupovali v souladu s SPC 
(podmínkami registrace), ale v rozporu s podmínkami pro úhradu z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění (omezení E/P/GYN). 
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Závěr:

•	 Je	třeba	informovat	ambulantní	gynekology	o	pravidlech	pro	úhradu	léčiva	Esmya.

•	 VZP	ČR	je	připravena,	v	zájmu	svých	klientek,	vstoupit	do	jednání	s	vedením	odborné	společnosti	
a dohodnout možnosti a podmínky systémového řešení úhrady léčiva v duchu SPC. 

•	 Do	té	doby	platí,	že

a) v případě, že VZP ČR v rámci kontrolních činností zjistila u lékaře pochybení, má právo po něm 
požadovat zaplacení částky za opakovanou preskripci uhrazenou lékárně

b) VZP ČR nebude do odvolání aktivně do podobných kontrol (min. v období preskripce  
do 24. 2. 2015) aktivně vstupovat.

Komentář:

Dohodu považujeme za rozumný kompromis, který umožní gynekologům postupovat lege artis bez 
ohledu na finanční možnosti pacientky.
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24. 2. 2015 Praha sídlo ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

1. Pracovní návrh ČLK – definice pojmu „vedoucí lékař – primář“
•	 Argumenty,	ke	kterým	se	připojili	všichni	členové	KSL	byly	zohledněny	a	VR	ČLK	návrh	zamítla.

2.  Složení pracovní skupiny pro přípravu návrhu novely vyhlášky č. 99/2012 Sb., 
o požadavcích na minimální zabezpečení zdravotních služeb

•	 	Zástupci	Koalice	negativně	hodnotili	postup	MZ	ČR	při	jmenování	odborníků	pracovní	skupiny,	
ve které privátní ambulantní lékaře zastupuje pouze Dr. Kostka ze SAS ČR. Dalšími členy jsou 
zástupci nemocnic, odborových organizací, ČLK, VZP, České asociace sester a MZ ČR.

3. Kompenzace regulačních poplatků
•	 	MZ	ČR	nesplnilo	slib	kompenzovat	zdravotnickým	zařízením	regulační	poplatky	v	plné	výši,	

když v cenových dodatcích stanovilo regulační omezení referenčním obdobím, za které se 
považuje rok 2013.

•	 	Zástupci	 Koalice	 se	 společně	 rozhodli	 oslovit	 MZ	 ČR	 a	 požádat	 je	 o	 sdělení,	 jak	 se	 budou	
regulační poplatky kompenzovat po vyčerpání částky limitované rokem 2013, jakou má MZ ČR 
představu o kompenzaci regulačních poplatků v příštích letech a jakým způsobem se budou 
regulační poplatky kompenzovat zdravotnickým zařízením, která v roce 2013 buď neexistovala 
vůbec, nebo z různých důvodů vykonávala činnost pouze po část roku. 

 Dr. Dvořák připraví text a zašle ostatním členům Koalice k připomínkování.

4. Praktičtí lékaři a služby na záchrance
•	 	Po	redukci	LSPP	se	zdravotnická	záchranná	služba	potýká	s	nedostatkem	lékařů.	Jako	řešení	

navrhuje MZ ČR a Asociace zdravotnických záchranných služeb zavedení 24 hodinové 
pohotovostní služby praktických lékařů pro jejich registrované pacienty. Záchranná služba by 
vyjížděla pouze v akutních případech. 

•	 	Dr.	 Šmatlák	 považuje	 24	 hodinovou	 službu	 za	 protiústavní	 a	 inicioval	 sestavení	 pracovní	
skupiny, která by se tímto problémem zabývala. Navrhuje zřídit pro urgentní případy akutní 
oddělení Emergency v nemocnicích. Podle informace ČT, plánuje MZ ČR od příštího roku zavést 
základní obor urgentní medicíny, ze kterého by lékaři ihned po absolvování mohli nastoupit na 
záchranné služby nebo na urgentní příjmy. 

5. Lékárník – nositel výkonu
•	 		Členové	 KSL	 diskutovali	 o	 záměru	 ČLnK	 prosadit	 farmaceuty	 mezi	 nositele	 výkonu	 a	 na	

Dohodovacím řízení k jednacímu řádu dohodovacího řízení požádat o zařazení nového segmentu 
farmaceutické péče mezi účastníky dohodovacího řízení.

•	 	Změnu	zákona	o	veřejném	zdravotním	pojištění,	která	rozšiřuje	okruh	osob	v	kategorii	nositel	
výkonu o farmaceuty, se KSL nepodařilo ovlivnit, ale v žádném případě nepodpoří vznik nového 
segmentu.
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6. Různé 
•	 	Mluvčím	Koalice	soukromých	lékařů	se	pro	dalšího	půl	roku	stal	Dr.	Vladimír	Dvořák,	předseda	

Sdružení soukromých gynekologů ČR.

•	 	Dr.	Chrz	informoval	členy	KSL,	že	ČSK	se	stala	oficiálním	připomínkovým	místem,	má	přístup	
na webové stránky připravované legislativy a může KSL poskytnout návrhy zákonů, v současné 
době návrh zákona o registraci tržeb, který upravuje práva, povinnosti a související postupy 
uplatňované při jejich evidenci.

•	 	Ve	středu	3.	3.	2015	se	zástupci	profesních	komor	zúčastní	jednání	s	premiérem	Mgr.	Bohuslavem	
Sobotkou a ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem.

•	 		Od	1.	1.	2015	musí	všichni,	kdo	mají	datovou	schránku	(právnickým	osobám	ukládá	mít	datovou	
schránku zákon), komunikovat s finančními úřady pouze elektronicky. Papírové podání je 
finančně sankcionováno.

•	 	Členové	KSL	schválili	Mgr.	Sladkovské	zvýšení	odměny	za	práci	tajemnice	Koalice	na	250	Kč/
hod. 

24. 3. 2015 Praha Ústředí VZP – jednání o vyšetřeních v laboratořích lékařské 
genetiky indikovaných gynekology
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Strmě stoupá počet žen, kterým gynekolog indikuje molekulárně genetické vyšetření ke zjištění 
trombofilních mutací. VZP proto přistoupí ke kontrole indikací. Seznam indikací vytvořila Česká 
společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a ČGPS jej akceptovala. Materiál přikládáme. 
Neindikovaná vyšetření nebudou uhrazena a uhradí je indikující gynekolog. Všechna vyšetření 
trombofilních stavů, která bude indikovat gynekolog, budou nyní napočítávána do jeho vyžádané 
péče. Model, kdy byla tato vyšetření brána jako vyžádaná péče genetika, který pacientku nikdy 
neviděl, skončí. Lze předpokládat, že podobně brzy zareagují i ostatní ZP.

Molekulárně genetická vyšetření u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolizmem 
a jeho komplikacemi.
Konsensus České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Společnosti pro lékařskou 
genetiku ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, České internistické společnosti ČLS 
JEP a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP.

1.  Tromboembolická nemoc (žilní trombóza a plicní embolie, dále TEN) je multifaktoriální 
onemocnění a proto nelze při hodnocení rizika trombofilie v současné době vycházet jen z určení 
molekulárně genetických znaků.

2.  Z molekulárně genetických vyšetření mají při pátrání po trombofilním stavu spojeného s TEN za 
dnešního stavu vědomostí zásadní klinický význam pouze určení: 

  mutace FV Leiden ( 1691 G>A ) a mutace genu pro protrombin (20210G > A)1
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3.  Vyšetření těchto 2 genetických vyšetření doporučujeme zdravotnickým zařízením indikovat 
pouze selektivně:

a)  před zahájením kombinované perorální hormonální kontracepce a/nebo hormonální substituční 
léčby estrogeny (HRT) u žen s pozitivní osobní anamnézou prodělané TEN, nebo s pozitivní 
rodinnou anamnézou výskytu TEN u příbuzných prvního stupně (matky, otce, vlastních 
sourozenců a dětí probanda),

b)   u osob se stavem po prodělané idiopatické TEN, při pátrání po vyvolávající příčině a kvůli 
rozhodování o délce antikoagulační léčby (viz doporučení 8. Konsensu ACCP 2),

c)   u žen po opakovaných 3 potratech v 1. trimestru gravidity, nebo u každé ztráty plodu po tomto 
období gravidity. 

d)   u těhotných žen s pozitivní osobní nebo rodinnou anamnézou prodělané TEN (viz bod a), nebo 
s těmito komplikacemi v graviditě: při těžkých formách preeklampsie, retardaci plodu anebo po 
abrupci placenty,

e)  z jiných indikací po vyšetření v trombotickém centru.

Pozn.: při pozitivním záchytu uvedených mutací je vhodné provést tato: vyšetření i u příbuzných 
prvního stupně, pokud se u nich vyskytují další rizika spojená s trombofilií. U dětí ale až po 
12 letech jejich věku, pokud k tomu nejsou jiné důvody 

4.   Mimo vyšetření FV Leiden (1691 G>A) a mutace genu pro protrombin (20210G >A) jsou 
vyšetření jiných polymorfismů, spojovaných s TEN indikována ve vybraných případech pouze 
trombotickými centry, nebo Ústavem hematologie a krevní transfúze v Praze. 

5.  Molekulárně genetická vyšetření spojovaná s TEN provádějí pouze laboratoře s ověřenou,  
1 x ročně prováděnou externí kontrolou kvality provedenou Referenční laboratoří ÚHKT, nebo 
jinou mezinárodně uznávanou referenční laboratoří, například INSTAND, UKNEQUAS aj. Dalším 
předpokladem je dokumentovaná pravidelná vnitřní kontrola kvality u každé série vyšetření.

 

Literatura:

1) Wu O, Robertson L, Twaddle S et al. : Screening for thrombophilia in high-risk situations: 
systematic review and cost-effectiveness analysis. The Thrombosis: Risk and Economic Assessment 
of Thrombophilia Screening ( TREATS ). Health Technol Assess, 2006; 10 (11) : 1-110.

2) Antithrombotic and thrombolytic therapy, 8th Ed: ACCP Guidelines. Chest 2008; 133:  
Suppl.67S- 968 S.

Zpracoval za ČSTH po došlých připomínkách Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
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24. 3. 2015 Praha sídlo ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

1. Zrušení oboru PLDD – žádost o podporu
•	 	Dr.	Kudyn	informoval	o	záměru	MZ	ČR	zrušit	základní	atestační	obor	Praktické	lékařství	pro	

děti a dorost, který byl zveřejněn v důvodové zprávě k novele zákona č. 95/2004 Sb. 

  VV SPLDD připravil k projednání návrh Petice proti zrušení oboru, kterou se chystá oslovit 
veřejnost. 

•	 	Zástupci	 KSL	 společně	 konstatovali,	 že	 společnost	 potřebuje	 kvalifikované	 dětské	 lékaře	
a pokud SPLDD ČR připraví materiál, ke kterému bude možné se vyjádřit, protest proti zrušení 
oboru podpoří.

2. Nefunkčnost pracovní skupiny k SZV na MZ ČR, nefunkčnost příslušného softwaru
•	 	Podle	 informace	 Dr.	 Jojka	 je	 pracovní	 skupina	 nefunkční	 a	 její	 práce	 se	 kromě	 opětovného	

projednávání bodů, které již byly jednou projednány a schváleny, omezuje pouze na malé 
úpravy. KSL s tímto přístupem ke kultivaci Seznamu výkonů zásadně nesouhlasí a dohodla 
se, že tento a následující body programu předloží s žádostí o schůzku ministru zdravotnictví 
a budou žádat jejich objasnění.

3. Výdejny léků v ordinacích – bod na jednání s ministrem zdravotnictví.

4. Kompenzace zrušených regulačních poplatků
•	 	Dr.	Jojko	navrhuje	projednat	s	ministrem	zdravotnictví	i	nesouhlasné	stanovisko	SAS	k	návrhu	

MZ ČR kompenzovat regulační poplatky poskytovatelům zdravotních služeb prostřednictvím 
navýšení hodnoty bodu. Podporu stanovisku vyjádřili i ostatní členové KSL, kteří návrh MZ ČR 
považují za nesystémové řešení a plýtvání prostředky veřejného zdravotnictví. Navrhují jednat 
o zachování signálního kódu, účtovaného zvlášť, na Dohodovacím řízení k cenám zdravotní péče 
na rok 2016.

5. Žádost o schůzku s ministrem zdravotnictví
a)  Mgr. Sladkovská připraví návrh textu dopisu ministru zdravotnictví s žádostí o schůzku 

a následujícími okruhy problémů k projednání:

 a)  hodnocení činnosti pracovní skupiny ke kultivaci Seznamu zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami,

 b) kompenzace zrušených regulačních poplatků v současnosti a v příštích letech,

 c) výdejny léků v ordinacích lékařů.

  Součástí textu bude i žádost Koalice o pravidelná pracovní setkání s ministrem k projednání 
aktuálních problémů ambulantní sféry (dopis byl ministru zdravotnictví zaslán poštou 
a e-mailem 26. 3. a sekretariát ministra schůzku potvrdil na 20. 4. od 10.00 hodin).

6. Lékárník – nositel výkonu

•	 Členové	KSL	trvají	na	svém	předcházejícím	rozhodnutí	nepodpořit	vznik	nového	segmentu.
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7. Různé 
•	 	Dr.	 Chrz	 informoval	 o	 analýze,	 kterou	 ministerstvo	 financí	 připravilo	 pro	 ministerstvo	

zdravotnictví pod názvem: „Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické 
efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění“. 
Materiál zašle zástupcům KSL.

 20. 4. 2015 Praha MZ ČR – setkání zástupců Koalice soukromých lékařů s 
náměstkem ministra zdravotnictví Tomem Philippem
Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek

Na úvod je třeba říct, že se mělo jednat o jednání s ministrem a že pan ministr v době, kdy schůzku 
sjednával, musel vědět, že bude celý týden mimo ČR. To jen na úvod pro dokreslení situace a váhy, 
kterou ministr zdravotnictví přikládá soukromé ambulantní sféře. Přijal nás náměstek Philipp, 
doprovázen dr. Rögnerovou a ještě jedním subalterním úředníkem. Věnoval nám celou hodinu, kde 
jsme mu řekli několik základních oblastí, které vidíme jako problematické a o těch jsme diskutovali, 
nicméně myslím si, že s nulovým dopadem.

Přednesli jsme obavy a rozpaky nad:

 -  Situací s regulačními poplatky - bylo slíbeno, že budou kompenzovány, situace se liší od 
pojišťovny k pojišťovně a zejména je zde referenční období 2013, tzn. že budou kompenzovány 
do maximální výše, v jaké byly vybrány v tom roce. Náměstek ministra přislíbil alespoň to, že 
to budou řešit a že nechtějí od kompenzace ustoupit.

 -  Situace kolem Sazebníku výkonů – práce na něm usnula, nyní prý je vše na dobré cestě 
– nový software a řešení se ujme snad ÚZIS, dojde k restrukturalizaci pracovní skupiny 
k němu atd. Výsledek nejistý a v nedohlednu. Dle našeho zástupce povede spíše ke kultivaci 
DRG systému.

 -  Podíl peněz v balíku veřejných prostředků je neustále přerozdělován ve prospěch lůžkových 
zařízení, resp. tento podíl roste… Ministerstvo účelově z ambulantní sféry vytrhává jednotlivé 
excesy u některých oborů – dialýza apod., takže opticky tomu tak prý není, ale faktem je, že 
jako ojedinělý případ v rámci nejen EU27 jde u nás do nemocnic 53 % prostředků.

 -  Pediatři si posteskli nad vývojem kolem vzdělávání, kde ze základních oborů zřejmě vypadne 
praktické lékařství pro děti a dorost.

Aleš Skřivánek
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21. 4. 2015 Praha ústředí OZP – jednání se zdravotní ředitelkou OZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Na základě upozornění našeho člena požadoval předseda SSG ČR nápravu současného stavu, kdy 
několik let stagnuje maximální úhrada na URČ ze strany OZP poskytovatelům odbornosti 603. 
Reakce ZP 207 byla vstřícná a výsledkem je přijatelný kompromis, který se projeví již ve vyúčtování 
za rok 2014. Text dohody zveřejňujeme.

Zápis z jednání s koordinátorem segmentu Ambulantní gynekologické péče konaného ne 
21. 4. 2015 v sídle OZP

Za segment: MUDr. Vladimír Dvořák, předseda SSG a koordinátor segmentu

Za OZP. MUDr. Ludmila Plšková, zdravotní ředitelka

Předmětem jednání byla výše úhrad OZP za hrazené zdravotní služby poskytované ambulantními 
gynekology. Koordinátor segmentu potvrdil, že někteří gynekologové avizují nespokojenost s výší 
úhrad ze strany OZP v porovnání s ostatními zdravotními pojišťovnami.

Koordinátor segmentu potvrdil, a na jednání doložil, že konkurenční zdravotní pojišťovny nad 
rámec dohody učiněné v DŘ pro rok2014 navýšily úhradu o 5-7%, zatímco OZP např. v dodatku 
GYN-LIM 2015 uvádí v bodu 1. odst. II, že maximální úhrada na URČ byla stanovena ve výši 100 
% referenčního období bez bonifikací. V bodu 6. téhož odst. označuje navýšení úhrady za ISO, 
dostupnost apod. za bonifikaci a z referenčních dat tuto bonifikaci odčítá. Tak je tomu i v dodatcích 
z let minulých.

Výsledkem je, že gynekologové mají u OZP maximální úhradu na URČ několik let stejnou. U všech 
ostatních ZP úhrada na 1 URČ pozvolna stoupá. Navýšení úhrady za vyšší kvalitu poskytovaných 
služeb se u ostatních ZP promítá do navýšení maximální úhrady na URČ. V horizontu pěti let tak 
smluvní partneři mají v průměru minimálně o 15 % nižší limit na URČ, než by měli mít, pokud by 
dodatky OZP byly srovnatelné s nejméně výhodnými dodatky ostatních zdravotních pojišťoven. 
Je pravděpodobné, že zasažení segmentu není plošné, nicméně nespokojenost terénu sílí. Pokud 
nedojde k urychlené dohodě a nápravě současného stavu úpravou dodatku pro letošní rok, lze 
očekávat během měsíce května vypovídání smluv OZP značnou částí nespokojené členské základny.

Zástupce OZP informoval koordinátora segmentu, že v návaznosti na první projevy nespokojenosti 
terénu začal analyzovat důvody. Zdůraznil, že v žádném případě není zájmem OZP hradit své 
smluvní partnery hůře než ostatní zdravotní pojišťovny a je přístupná debatě o způsobu postupného 
narovnání limitů tak, aby byly konkurenceschopnými.

Na základě vyhodnocení změn ve vykazování a způsobech úhrad mezi roky 2012 a 2014, respektive 
2013 a 2014 a při přihlédnutí ke změně vykazování a výpočtu regulací dospěla OZP ke dvěma 
důvodům, které by mohly být příčinou výše uvedeného.

•		Změna vykazování prevencí, tj. zrušení kódu 63051 a zavedení kódu 63050, který současně 
zahrnuje i cílené vyšetření (63022), kolposkopické vyšetření (63061) a odběry materiálu 
(63532). Tato změna od 1. 1. 2014 znamenala navýšení dříve standardně vykazované kombinace 
63022+63050+63061+63532 v celkové hodnotě 340 bodů o 180 bodů, jelikož kód 63050 má 
hodnotu 520 bodů. Zároveň mimo jiné i v důsledku aktivní obesílací akce v rámci společného 
projektu MZ a pojišťoven došlo k signifikantnímu nárůstu počtu preventivních prohlídek.
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•		Změna způsobu počítání celkové úhrady. Od roku 2014 se při výpočtu celkového limitu úhrady 
na základě stanovené maximální úhrady na 1 ošetřeného pojištěnce nezapočítávají v hodnoceném 
období do počtu ošetřených pojištěnců ti, u kterých byl vykázán pouze kód 09511 (Minimální 
kontakt) nebo 09513 (Telefonická konzultace), zatímco maximální úhrada na 1 ošetřeného 
pojištěnce vypočtená z průměrné úhrady Poskytovateli v referenčnímobdobí je vypočtena na 
základě celkového počtu ošetřených pojištěnců včetně kódů 09511 a09513. Toto opatření cílilo 
na poskytovatele, kteří historicky snižovali průměrnou nákladovost díky účelovému vykazování 
těchto kódů.

Tyto dva vlivy v součtu způsobují 3/4 poklesu reálně zaplacené hodnoty bodu mezi roky 2012 
a 2014.

V rámci analýzy bylo současně zjištěno, že z procentuální hlediska se u poskytovatelů s historicky 
nižšími průměrnými náklady na 1 ošetřeného pojištěnce vliv změny vykazování prevencí projeví z 
logiky věci více než u poskytovatelů s vyššími průměrnými náklady.

Jakkoliv je OZP připravena, výše popsané vlivy v úhradách eliminovat, především v roce 2014 je 
omezena již vládou schváleným ZPP pro rok 2014. Ve snaze nepřekročit dohadné položky a dodržet 
ZPP proto OZP navrhla zohlednit u všech gynekologů s limitovanou úhradou zvýšené náklady ve 
dvou krocích: 

1) první navýšení provést již v rámci vyrovnání předběžných úhrad roku 2014, 

2) a druhé navýšení provést v rámci úhrad pro rok 2015. U výkonově hrazených poskytovatelů 
logicky nedochází k žádným problémům vyplývajícím ze změny spektra vykazované péče, neboť 
mají uhrazeny všechny uznané body v plné hodnotě bodu.

Závěr jednání:

Obě jednající strany se shodly, že je třeba řešit jenom úhradu poskytovatelů s limitovanými dodatky.

Došly ke shodě o navýšení limitů maximálních úhrad na jednoho ošetřeného pojištěnce 
v navrhovaných dvou krocích s tím, že OZP na základě doporučení koordinátora segmentu a po 
předběžné analýze dopadů provedla přepočet a je připravena navrhnout správním orgánům 
jednajícím ve dnech 22. a 23. 4. 2015 navýšení limitů maximálních úhrad na jednoho ošetřeného 
pojištěnce v roce 2014 u každého poskytovatele o 80,- Kč ( tj. o 7-8%) a u limitů navržených pro rok 
2015 dle současných úhradových dodatků o 100,-Kč ( tj. o 9-10%). Po odsouhlasení správními orgány, 
které OZP důvodně předpokládá, promítne OZP navýšení limitu pro rok 2014 již do finančního 
vyrovnání roku 2014. Úpravu limitů v roce 2015 provede OZP v průběhu měsíce května zasláním 
nových úhradových dodatků s navýšeným limitem.

Zapsala: Plšková

Odsouhlasil: Dvořák
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PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ,  
na kterých SSG ČR doporučuje účast

PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ, NA KTERÝCH SSG ČR 
DOPORUČUJE ÚČAST

Název akce Místo konání Termín konání

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 ve výši 3.000,- Kč na letošní rok byl splatný do 31. 3. 2015.

Pro ty z Vás, kteří prozatím platbu neuhradili, zasíláme číslo účtu: 2053887329/0800, variabilní 
symbol = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99.

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

PRÁVNÍ SERVIS
Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 
2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí 
číslicemi 88, částku ve výši 1.000,-Kč na rok 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.
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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.

NOVÝ ČLEN VÝBORU SSG ČR
Dovolujeme si oznámit, že výbor SSG ČR kooptoval při svém jednání 10. 4. 2015 v Olomouci MUDr. 
Oldřicha	Šottnera	(gynekologická	ambulance	Polná,	Brtnice,	kraj	Vysočina).	Kromě	absence	člena	
výboru z tohoto regionu byl hlavním důvodem jeho kooptace záměr SSG ČR zdokonalit dosavadní 
systém	 kontinuálního	 vzdělávání	 členské	 základny.	 Jsme	 přesvědčeni,	 že	 Oldřich	 Šottner	 zde	
bude výrazným přínosem. O dalším složení výboru rozhodne členská základna ve volbách v Praze 
v prosinci 2015 v Pyramidě. 
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KORESPONDENCE
Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, 
e-mail: sladkovska@dent.cz

Vážený pan
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ministr zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

V Praze dne 25. 3. 2015

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako členové Koalice soukromých lékařů, která v ČR zastupuje cca 20 tisíc lékařů 
působících v privátní ambulantní sféře. Na našich pravidelných setkáních se znepokojením sledujeme 
současný vývoj ve zdravotnictví v souvislosti s připravovanými legislativními změnami a neuspokojivou 
situaci ve financování poskytované zdravotní péče.

K řešení našich problémů by zcela jistě přispěla společná komunikace s MZ ČR, proto si Vás dovolujeme 
požádat o schůzku k projednání následujících okruhů činností, o kterých v současné době na našich 
setkáních diskutujeme:

hodnocení činnosti pracovní skupiny ke kultivaci Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,

kompenzace zrušených regulačních poplatků v současnosti a v příštích letech,

výdejny léků v ordinacích lékařů.

Považovali bychom za přínosné pro obě strany, kdyby se setkání Koalice soukromých lékařů s Vámi 
mohla v budoucnu konat pravidelně v intervalu, na kterém bychom se společně dohodli.

Věříme, že problémy, které jsme nastínili, budete považovat za stejně závažné jako my  a naší žádosti 
o setkání vyhovíte.

S úctou

 

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Vladimír Dvořák  
předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR, mluvčí Koalice

MUDr. Pavel Chrz 
prezident České stomatologické komory 

MUDr. Václav Šmatlák 
předseda Sdružení praktických lékařů ČR, 

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

MUDr. Zorjan Jojko 
předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR
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Komentář:

Na fakt, že různé subjekty včetně VZP budou žádat o prodloužení screeningového intervalu, upozorňujeme členskou 
základnu léta. O vývoji situace budeme informovat.
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Právní analýza používání nitroděložních tělísek a nitroděložních hormonálních 
systémů v ambulanci gynekologa

Na úvod předmětné právní analýzy je třeba uvést, že klíčovým kritériem, od kterého se dále odvíjí 
konkrétní pravidla zacházení s nitroděložními tělísky v ambulanci gynekologického lékaře, je 
skutečnost, zda dané nitroděložní tělísko patří pod regulaci zdravotnických prostředků, či regulaci 
léčivých přípravků. 

Pravidla pro zacházení s nitroděložními tělísky nehormonálními  
– zdravotnický prostředek 
S ohledem na skutečnost, že 1. 4. 2015 vstoupí v účinnost nový zákon o zdravotnických prostředcích 
(zákon č. 268/2014 Sb.), vycházejí níže uvedené informace již z tohoto platného právního předpisu. 

Zdravotnickým prostředkem se dle ustanovení § 2 zákona o zdravotnických prostředcích rozumí 
mimo jiné zdravotnický prostředek určený výrobcem pro použití u člověka za účelem kontroly 
početí, který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu 
farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, přičemž jejich funkce může být 
takovými účinky podpořena. Nehormonální nitroděložní tělísko resp. jeho použití či výdej je tak 
podřazeno pod regulaci zákona o zdravotnických prostředcích. 

Co se rozumí výdejem? 
Výdejem podle zákona o zdravotnických prostředcích (dále jen „ZoZP“) se rozumí poskytnutí 
zdravotnického prostředku na poukaz. Je lhostejné, zda jde o tzv. „úhradový“ poukaz, jehož 
smyslem je úhrada z veřejného zdravotního pojištění, anebo zda jde o poukaz „bezpečnostní“, 
jenž se vztahuje pouze na zdravotnické prostředky, které smí být vydávány výhradně na základě 
vyšetření lékařem a které smí být používány pouze pod jeho dohledem. Nitroděložní tělíska patří – 
podle ustanovení § 7 písm. a) návrhu prováděcího předpisu k zákonu o zdravotnických prostředcích 
- právě mezi zdravotnické prostředky, které jsou povinně na lékařský předpis, tedy na poukaz. 
Naopak poskytnutí zdravotnického prostředku bez poukazu je označováno za prodej, jenž je však 
u nitroděložních tělísek zakázán. Výdejci mohou realizovat také zásilkový výdej, nicméně tento je 
u nitroděložních tělísek rovněž zakázán. 

Kdo smí vydávat zdravotnické prostředky? 
Podle ustanovení § 49 ZoZP může být zdravotnický prostředek vydán pouze v lékárně, výdejně 
zdravotnických prostředků, oční optice nebo u smluvního výdejce. 

• Lékárna 

V lékárně mohou být vydávány všechny zdravotnické prostředky bez omezení. Lékárna je zařízením 
lékárenské péče podle zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.), technické a personální 
požadavky kontroluje SÚKL, registraci provádí krajské úřady. Zákon o zdravotnických prostředcích 
stanoví konkrétní kvalifikaci osoby, která zdravotnické prostředky vydává. Nitroděložní tělíska 
může vydat každá lékárna. 2 
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• Výdejna zdravotnických prostředků 

Ve výdejně zdravotnických prostředků mohou být vydávány všechny zdravotnické prostředky 
bez omezení. Výdejna zdravotnických prostředků je zařízením lékárenské péče podle zákona 
o zdravotních službách, technické a personální požadavky kontroluje SÚKL, registraci provádí 
krajské úřady. Zákon o zdravotnických prostředcích stanoví konkrétní kvalifikaci osoby, která 
zdravotnické prostředky vydává. Nitroděložní tělíska může vydat každá výdejna zdravotnických 
prostředků. 

• Oční optika 

V oční optice mohou být vydávány jen optické zdravotnické prostředky, tudíž pro účely výdeje 
nitroděložních tělísek jsou oční optiky irelevantní. 

• Smluvní výdejce 

Tento institut je plně využitelný pro výdej zdravotnických prostředků poskytovatelem zdravotních 
služeb (např. ambulantním specialistou) v lékařské ordinaci. Smluvním výdejcem zdravotnického 
prostředku plně nebo částečně hrazeného z veřejného zdravotního pojištění může být podle 
ustanovení § 5 písm. g) ZoZP i osoba, se kterou zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji 
podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.). 

Zvláštní smlouvu o tzv. smluvním výdeji se uzavírá podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) bod 
2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Veškeré případné požadavky ze strany zdravotní 
pojišťovny mají smluvní charakter. Žádné speciální zákonné či podzákonné požadavky stanoveny 
nejsou. Smluvní výdejci smí vydávat pouze tyto druhy zdravotnických prostředků: „brýle a pomůcky 
oční optiky, vlasové náhrady, ortopedicko protetické pomůcky sériově a individuálně vyráběné, 
pomůcky pro zdravotně postižené včetně vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a dále pomůcky pro 
sluchově postižené, nevidomé a slabozraké“. 

Používání zdravotnického prostředku při poskytování zdravotních služeb 

V případě, že ambulantní lékař použije zdravotnický prostředek přímo v rámci ambulantní 
zdravotní péče (tzn. přímou aplikaci v ambulanci), nejedná se v takovém případě o výdej a jeho 
používání se řídí ustanovením § 58 - § 63 ZoZP. Při poskytování zdravotních služeb může být 
použit pouze zdravotnický prostředek, u kterého bylo vydáno prohlášení o shodě a který byl 
opatřen označením CE. Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání zdravotnického 
prostředku následně vymezuje § 59 a násl. ZoZP (např. užití jen k určenému účelu podle pokynů 
výrobce, použití výhradně osobou odpovídajícího vzdělání ad.; zákaz jeho použití po uplynutí doby 
jeho použitelnosti, kontrola celistvosti originálního balení, ad.), jakož i podmínky zvláštního použití 
(tzn. použití off-label). 

Pravidla pro zacházení s nitroděložními hormonálními systémy  
– léčivý přípravek

Kdo smí vydávat léčivé přípravky? 
3 Léčivé přípravky se vydávají primárně v lékárnách a ve výdejnách léčivých přípravků na základě 
lékařského předpisu popř. na vyžádání (u léků nevázaných na lékařský předpis). Zákon o léčivech 
(zákon č. 378/2007 Sb., dále je „ZoL“) dále připouští v § 82 odst. 2, aby byly léčivé přípravky dále 
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vydávány 

•		zaměstnanci	orgánů	ochrany	veřejného	zdraví	s	odbornou	způsobilostí	k	výkonu	zdravotnického	
povolání lékaře, jinými zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky s odbornou 
způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, a to pouze imunologické přípravky za účelem 
očkování, 

•		lékaři,	farmaceuty	nebo	jinými	zdravotnickými	pracovníky	zařízení	transfuzní	služby	pověřenými	
k této činnosti, a to pouze krevní deriváty, 

•		lékaři,	farmaceuty	nebo	jinými	zdravotnickými	pracovníky	zařízení	transfuzní	služby	a	krevní	
banky pověřenými k této činnosti, a to pouze transfuzní přípravky, 

•		lékaři,	 farmaceuty	 nebo	 jinými	 zdravotnickými	 pracovníky	 na	 pracovišti	 nukleární	 medicíny	
poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou pověřeni odpovědnou osobou, a to pouze 
radiofarmaka na tomto pracovišti připravená, nebo 

•		lékaři,	farmaceuty	nebo	jinými	zdravotnickými	pracovníky	na	imunologickém	či	mikrobiologickém	
pracovišti poskytovatele zdravotních služeb nebo zařízení ochrany veřejného zdraví, kteří 
jsou pověřeni odpovědnou osobou, a to pouze humánní autogenní vakcíny na tomto pracovišti 
připravené. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že nitroděložní systémy ve formě léčivého přípravku smí být 
vydávána pouze v lékárnách a výdejnách léčivých přípravků. 

Používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 
Používáním léčivých přípravků - v souladu s ustanovením § 5 odst. 8 ZoL - při poskytování 
zdravotních služeb se rozumí: 

•	jejich	podávání	pacientovi	při	poskytování	těchto	služeb	nebo	

•		vybavení	pacienta	potřebným	množstvím	léčivých	přípravků	při	ukončení	hospitalizace	nebo	při	
přeložení pacienta k jinému poskytovateli zdravotních služeb anebo 

•		vybavení	pacienta	potřebným	množstvím	léčivých	přípravků	poskytovatelem	zdravotních	služeb	
v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktický lékař pro děti a dorost a poskytovatelem 
zdravotnické záchranné služby. 

Vybavit pacienta léčivými přípravky lze pouze v případě, že zdravotní stav pacienta nezbytně 
vyžaduje bezodkladné užívání léčivého přípravku a vzhledem k místní nebo časové nedostupnosti 
lékárenské péče není možný jeho včasný výdej na lékařský předpis. 4 

Závěr 
Pokud jde o nitroděložní tělíska, pak tato mohou být poskytována pacientům ze strany ambulantních 
specialistů (gynekologů) v několika režimech. Bez ohledu na výše popsanou problematiku výdeje 
zdravotnických prostředků a léčivých přípravků je možné - v souladu s platnou právní úpravou 
- poskytnutí nitroděložního tělíska (hormonálního i nehormonálního) přímo lékařem v rámci 
ambulantní zdravotní péče. Pokud lékař takový zdravotnický prostředek, resp. léčivý přípravek, 
přímo aplikuje, pak nejde v žádném případě o výdej a uplatní se pravidla pro jejich používání, 
a to pro nehormonální nitroděložní tělíska daná zákonem o zdravotnických prostředcích, pro 
hormonální nitroděložní tělíska daná zákonem o léčivech. 
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Výdej přichází de lege lata do úvahy pouze v těch případech, kdy lékař zdravotnický prostředek, 
resp. léčivý přípravek, pouze indikuje a předepíše, přičemž pacientce jej následně poskytne osoba 
výdejce (lékárna, výdejna atd.) a pacientka s takto vydaným zdravotnickým prostředkem či léčivým 
přípravkem přichází k ambulantnímu gynekologovi. 

Níže zadané dotazy byly podrobně zodpovězeny v rámci předmětné právní analýzy. 

Zda gynekologové mohou mít v ordinacích nitroděložní tělíska nehormonální, které spadají do 
kategorie „Zdravotnický prostředek“ bez smlouvy NEBO naopak zda ze zákona vyplývá, že musí 
mít smlouvu s pojišťovnou, že jsou tzv. „smluvní výdejci zdravotnických prostředků“ – ministerstvo 
totiž zamítlo námitku, že lékař by mohl být automaticky výdejcem… 

•		Ano	 -	 bez	 zvláštní	 smlouvy	 v	 rámci	 přímého	 poskytování	 zdravotní	 péče	 (v	 režimu	 zákona	
o zdravotnických prostředcích) 

Zda mohou mít v ordinaci nitroděložní hormonální systémy, které spadají do kategorie registrovaného 
„léčivého přípravku“, tzn. že by se jich zákon o zdravotnických prostředcích neměl týkat…. 

•	Ano	–	v	rámci	jejich	používání	při	poskytování	zdravotní	péče	(v	režimu	zákona	o	léčivech)	

Zda a jaké „léčivé přípravky“ mohou vůbec mít v ordinacích? Pouze všechny ty léčivé přípravky, 
jejichž aplikace je spojena s výkonem lékaře? Nebo i jiné??? 

•	Léčivé	přípravky	spojené	s	výkonem	zdravotní	péče;	

•		Léčivé	přípravky,	které	je	možné	vydávat	podle	§	82	odst.	2	ZoL	(u	ambulantního	gynekologa	
pravděpodobně pouze imunologické přípravky za účelem očkování; 

•	Reklamní	vzorky	podle	§	5	odst.	7	zákona	o	regulaci	reklamy	(vzorky	humánních	LP).	

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová  
Společnost medicínského práva o. s.



Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

rádi bychom Vás informovali a zároveň pozvali k účasti na  
PODZIMNÍ ROADSHOW SSG ČR. 

Písemnou pozvánku obdržíte poštou začátkem září 2015.

Jste srdečně zváni.

ODBORNÝ PROGRAM  18.00-20.00 hod.

MUDr. Oldřich Šottner
Lactofeel – účinná možnost v léčbě bakteriální vaginózy
MUDr. Martina Novotná 
Ovariální a andrologický faktor neplodnosti - aktuální poznatky a možnosti léčby 
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Název přednášky bude upřesněn později. Více na www.ssg.cz/akce.
prim. MUDr. Harald Čadílek 
Kouření, žena a těhotenství

TERMÍN A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ:

• Středa 21. 10. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Nové Adalbertinum
• Čtvrtek 22. 10. 2015 PLZEŇ, Hotel Angelo Pilsen
• Čtvrtek  5. 11. 2015 BRNO, Holiday Inn
• Čtvrtek 12. 11. 2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE, Hotel Budweis
• Středa 25. 11. 2015 OSTRAVA, Hotel Park Inn
• Čtvrtek 26. 11. 2015 OLOMOUC, Hotel Flora
• Čtvrtek 3. 12. 2015 PRAHA, Grandhotel Majestic

On-line registrace na www.ssg.cz/akce.

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ ROADSHOW SSG ČR

ve  spolupráci s
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