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OBSAHUJÍ STEJNÉ KMENY
PROBIOTICKÝCH 

BAKTERIÍ LACTO NATUREL® 

108 CFU/g krému
108  CFU/tampón



Trápí Vaše pacientky

pocit diskomfortu,

podráždění, svědění nebo suchost v oblasti 
zevních rodidel? Trpí opakovanými

vaginálními výtoky?
Doporučte jim ellen® probiotické tampóny
a ellen® probiotický krém.

 řešení 2 V 1
INTIMNÍ KRÉM NEBO TAMPÓN

+ PROBIOTIKUM (LN®)

Intimní krém, speciálně vyvinut pro ženy,
pro zajištění pocitu svěžesti a hydrataci

poševního vchodu a zároveň
pro vytvoření ochranné bariéry
před nežádoucími bakteriemi.

NEOBSAHUJE VODU A BARVIVA,
PROTO NEVYSUŠUJE!

www.ellen-krem.cz         www.ellen-tampony.cz
* S. Ehrström, K. Daroczy, E. Rylander, C. Samuelsson, U. Johannesson, B. Anzén, C. Påhlson, Lactic acid bacteria colonization and clinical outcome after probiotic supplemen-
tation in conventionally treated bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis. Micr and Inf. 12 (2010) 691- 699. **Testování účinků probiotického krému ellen® 256 ženami z ČR 
v roce 2013. Výsledky uvedeny u souboru žen se středně závažnými až závažnými obtížemi. Spotřebitelské testování realizováno ve spolupráci s zenou-in.cz.

Spotřebitelské testování ellen® krému
českými ženami** 

90 % uvedlo zlepšení
s problémem pocitu suchosti 

83 % uvedlo výrazné snížení podráždění
94 % potvrdilo snížení problémů se zápachem 

a zachování pocitu svěžesti
80 % uvedlo snížení intenzity výtoků

Tampóny ellen® s vysokou kvalitou
menstruační ochrany, pro obnovu

rovnováhy vaginální mikrofl óry
a pro ochranu před diskomfortem.

POMOZTE POCHVĚ V DOBĚ, 
KDY TO NEJVÍC POTŘEBUJE!

Úprava složení poševní mikrofl óry
po aplikaci tampónů

s probiotiky byla prokázána
v klinické studii*.

80 % uvedlo snížení intenzity výtoků uvedlo snížení intenzity výtoků

Úprava složení Úprava složení poševní mikrofl óry
po aplikaci tampónů

POMOC I OCHRANA

Přípravky obsahují 
deklarované

množství mikrobiálních 
kmenů
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EDITORIAL

Milé kolegyně a kolegové.

Po delší době na mě přišla řada, abych naspal editorial k tomuto číslu zpravodaje já. Pozastavil bych 
se nad dvěma okruhy problémů. De facto je to ale spojená nádoba a je to celé o smyslu existence 
SSG ČR jako takového. To, co tíží a zároveň zajímá nás všechny, jsou výsledky Dohodovacího řízení 
o úhradách na příští rok, jinými slovy, jak budeme v příštím roce za svou práci honorováni. Mám 
dobré zprávy. Jako jeden z mála segmentů jsme se s pojišťovnami opět dohodli a pokud do systému 
úhrad nevstoupí vyšší moc, nová ekonomická krize nebo Ministerstvo (a ústy ministra slíbilo, že 
dohody bude ctít), pak bychom měli být honorováni stejně jako letos, s nárůstem hodnoty bodu 
z 1,07 na 1,08, s ponecháním stávajících bonifikací, které se liší pojišťovnu od pojišťovny. Toto 
není prostor, kde by bylo možno napsat vše, víte dobře, že „nepřítel nikdy nespí“ a „Big Brother is 
watching“. Ti, co si to umíte spočítat víte, že rosteme rok od roku, někdy více, někdy méně skokově, 
vloni to bylo spíše skokově díky balíčkové ceně za prevenci a pohoršit bychom si rozhodně neměli. 

Co je z mého pohledu smutnější, je neaktivita členské základny. Jistě za to do jisté míry může i to, 
že ve vedení s drobnými výjimkami sedíme pořád my, Otcové zakladatelé (a abych byl spravedlivý 
i Matky zakladatelky). Nemůžeme si stěžovat, že by se do Sdružení nehlásili noví členové. Hlásí 
se a platební morálka je rok od roku lepší. Ale klesá ochota vůbec někam přijet, zapojit se apod. 
Většina členů si nás prostě platí a zvykli si, že to za ně domluvíme, nejsme bezprostředně ohroženi, 
tak proč bych někam chodil nebo jezdil. Zaprvé si nemyslím, že nejsme ohroženi, krize a recese 
sice pominuly, ale současný establishment nám rozhodně nakloněn není. Jsme jen trpěni a ochota 
k jednání je dána spíše šikovností našeho předsedy a jeho tlakem včetně médií , než tomu, že by 
na stávajícím ministerstvu někdo problematice soukromého sektoru natož primární péče aspoň 
trochu rozuměl. To, že by nám tam někdo fandil, je nesmysl. Společenská objednávka je spíše 
na dehonestaci malých a středních podnikatelů v dikci „vy všetci tu kradnětě, iba ja podnikám“ 
a pokud je protěžován soukromý sektor, tak jen na nejvyšší úrovni, tedy velkých korporací. Slovo 
farmaceutická firma je již někde mezi slovy sprostými. O to více bychom potřebovali dovnitř 
Sdružení i navenek třeba právě těm farmaceutickým a přístrojovým firmám demonstrovat, že vedení 
SSG nejsou jen Vámi placení odboroví bossové, ale že je podporujete a že Vás činnost Sdružení 
zajímá. Nejen to, že konzumujete výsledky práce a dohadování se s plátci péče a regulátory - MZ 
ČR a SÚKLem. Odměnou za to Vám budou nejen nové informace odborné, ale i kuloární a oficiální 
informace ústní, které prostě na papír ve Zpravodaji nebo na web dát nemůžeme. Často se zde 
můžete v kuloárech dozvědět třeba i to, jak se „off label“ popasovat s některými praktickými 
problémy Vašich praxí.

Nemobilizuji, jako v minulosti dnes tak spílaná ODS, ale apeluji na nové členy, aby se nevěnovali 
jen budování svých nových praxí, ale přišli mezi nás a nebyli jen sice platícími, ale pasivními členy 
SSG. Mají k tomu spoustu příležitostí. Na podzimních obou roadshow, na konferenci v Pyramidě 
před Vánocemi, koncem ledna v Čestlicích. Na starší kolegy pak apeluji, aby při setkáních 
s mladšími členy v regionech tuto zprávu šířili dále. Odhlédli od toho, že ti mladí jsou konkurence, 
spíše hledali společné zájmy a vzájemnou podporu proti skutečné a často nekalé konkurenci – 
komunálem a kraji a u přímo řízených zařízení MZ ČR dotovanými lůžkovými zařízeními s jejich 
ambulancemi.

Těším se na setkání s Vámi

Aleš Skřivánek



JEDINÁ VAKCÍNA PROTI 
HPV, KTERÁ ZAHRNUJE 
9 TYPŮ HPV

ROZSÁHLEJŠÍ POKRYTÍ 
ONEMOCNĚNÍ DÍKY VĚTŠÍMU 
POČTU TYPŮ HPV OBSAŽENÝCH 
VE VAKCÍNĚ.

VYSOKÁ ÚČINNOST PROTI 
KARCINOMŮM A ONEMOCNĚNÍM 
ZPŮSOBENÝM 9 TYPY HPV.

GARDASIL®9 chrání proti typům HPV, které způsobují:1

•  90 % cervikálních karcinomů
•  85–90 % vulválních karcinomů
•  80–85 % vaginálních karcinomů
•  90–95 % análních karcinomů
•  90 % kondylomat

VAKCÍNA GARDASIL®9  POMÁHÁ CHRÁNIT VAŠE PACIENTY 
PROTI VĚTŠÍMU POČTU KARCINOMŮ A ONEMOCNĚNÍ 
SOUVISEJÍCÍCH S HPV

INZ GDS9 ODB A5 obstr [09-15].indd   1 25.09.15   12:32
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56. DOškOLOVAcí sEmInář ssG ČR 
pořádaný ve spolupráci s firmami msD a Richter Gedeon, 

hotel devět skal, milovy, 12. - 13. 9. 2015
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V tradičním termínu v polovině září jsme se sešli posedmnácté na doškolovacím víkendu v Milo-
vech. Odborný program začal již v pátek prezentací novinek v ultrazvukové technice od firmy GE, 
resp. jejího distributora v Česku a našeho tradičního sponzora a vystavovatele – firmy EMS Brno.
Odborný program v sobotu jsme se snažili koncipovat tak, aby byl v minimální míře pod vlivem 
sponzorujících firem a aby měl maximální přidanou hodnotu edukační. 
K těm neopomenutelným sdělením podporovaným hlavním partnerem akce - firmou MSD – bylo 
uvedení nové nonavalentní vakcíny Gardasil 9, která v době, kdy čtete tento Zpravodaj, je již do-
stupná na našem trhu. Vakcína posouvá zásadním způsobem možnosti primární prevence one-
mocnění spojených s infekcí HPV a v Česku se dostává na trh jako třetí na světě po USA a Kanadě 
a jako první v EU. Druhou a poslední sponzorovanou přednáškou byly novinky v preskripci prepa-
rátu Esmya. K dalším zajímavým přednáškám patřil pohled na poměrně frekventní problematiku 
-psychiatrická onemocnění v graviditě a otázky spojení s roztroušenou sklerózou od přípravy na 
plánované otěhotnění přes management těhotenství u  nemocných s RS. Zajímavý byl i pohled 
kolegy Piňose na využití a limity HPV testů na našem trhu. Na závěr provedl rozsáhlou analýzu 
screeningových programů v těhotenství a jejich kontroverzemi doc. Ľubušký.
Sobotní odborný program a večerní společenská část jistě uspokojily všechny, kteří se jej zúčastnili. 
Nedělní diskuze nad ekonomickými výhledy na příští rok završila tradiční seminář. Přes poněkud 
menší účast, kterou komentuji v editorialu, účastníci vyslovili přání se do Milov vracet. Mimo jiné 
pro genius loci, tradičně krásné babí léto a proto, že tradice víkendových doškolovacích kurzů 
v roce 1998 vznikla právě tady. 
Během podzimu jsme pro vás připravili celou řadu akcí a těším se na setkání s vámi při některé ze 
dvou letošních podzimních roadshow, na ultrazvukové konferenci v Brně, konferenci Sexuologické 
sekce ČGPS nebo před Vánocemi v Pyramidě. V tomto Zpravodaji anonce na všechny tyto akce 
najdete včetně předběžného programu lednového semináře, který se po dvou letech vrací do Čestlic.

Aleš Skřivánek
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PřEHLED nEJDŮLEŽITĚJšícH JEDnání  
OD VYDání POsLEDníHO ZPRAVODAJE

9. 6. 2015 Praha MZ ČR – jednání Koalice soukromých lékařů s ministrem 
zdravotnictví ČR
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek
Jednání se realizovalo za velkého zájmu médií. Na dotaz zástupců médií zaslal k účelu jednání 
s ministrem předseda SSG ČR jako mluvčí Koalice soukromých lékařů následující text:

Hlavním důvodem, proč iniciovali zástupci Koalice soukromých lékařů schůzku s ministrem 
zdravotnictví Němečkem, je obava z ohrožení kvality a dostupnosti ambulantní lékařské péče. 
Koalice soukromých lékařů již od roku 2001 upozorňuje na neobvykle vysoký objem veřejných 
prostředků, které v ČR směřují do segmentu lůžkové péče. Toto procento se v rozporu s celosvětovým 
trendem neustále zvětšuje. V roce 2000 spotřebovala lůžková zařízení 47,75% prostředků veřejného 
zdravotního pojištění, v roce 2014 to bylo už 53,18%. Těžko bychom hledali podobnou situaci 
v ostatních zemích EU či mimo ni. Nyní v médiích sledujeme výroky pana ministra, který tvrdí, že 
požaduje nárůst veřejných prostředků do zdravotnictví proto, že je nutné zvýšit platy nemocničním 
lékařům. Podobné kroky považujeme za zcela nesystémové a dlouhodobě nic neřešící. Vyšší 
ocenění práce lékaře samozřejmě podporujeme, ale pokud to bude možné, je nutné realizovat to 
změnami v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami, nikoli selektivně pouze jedné skupině lékařů. 
Na obavy ze záměrů pana ministra jsme upozorňovali již začátkem podzimu 2014, současná situace 
je v žádném případě nerozptýlila. Bude-li pokračovat snaha o neodůvodnitelné zvýhodňování 
segmentu lůžkové péče a přehlížení ambulantní sféry, reálně hrozí ohrožení fungování ambulantní 
péče včetně péče primární. Na toto riziko bychom byli nuceni upozornit veřejnost.

Upřednostňování lůžkových zařízení před ambulantní sférou ministerstvem zdravotnictví bylo 
hlavním tématem diskuse. Ministr byl při jednání vstřícný a korektní, nicméně deklaroval, že 
nárůst vybraných prostředků, který by vzniknul navýšením platby státu za „státní pojištěnce“ 
hodlá celý směrovat do navýšení platů lékařů v lůžkových zařízeních. Zástupci Koalice to označili 
za nepřijatelné a doporučili, aby se navýšení odměny lékařů realizovalo navýšením ceny práce 
lékaře v Seznamu zdravotních výkonů a navýšením minutové režie. Pomohlo by to všem lékařům 
bez ohledu na to, kde působí. Ministr přislíbil analýzu návrhu a další schůzku.

9. 6. 2015 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen A. Stará, V. Dvořák, A. Skřivánek

1. Hodnocení setkání zástupců KSL s ministrem zdravotnictví

•	 	Zástupci	Koalice	soukromých	lékařů	se	setkali	s	ministrem	zdravotnictví	MUDr.	Svatoplukem	
Němečkem, MBA, 9. 6. 2015 před schůzkou KSL. 

•	 	Hlavním	 tématem	 jednání	 byl	 nárůst	 finančních	 prostředků	 ze	 zdravotního	 pojištění	
směřujících do lůžkové péče na úkor soukromých ambulantních zdravotnických zařízení. 
Zástupci KSL komentovali zejména nesystémové rozhodnutí MZ ČR selektivně navyšovat platy 
lékařů v některých lůžkových zařízeních a požadovali rovný přístup k financování nemocnic 
a privátních ambulantních zařízení. Ministr zdravotnictví v diskusi hodnotil tento požadavek 
jako legitimní a přislíbil, že se jím bude zabývat. Po provedení potřebných analýz se pokusí najít 
způsob, jak finančně posílit privátní ambulantní sféru z prostředků získaných zvýšením odvodů 
za státní pojištěnce, pokud je vláda schválí. 
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•	 	Zástupci	 Koalice	 diskutovali	 s	 ministrem	 zdravotnictví	 o	 dalším	 závažném	 problému,	 který	
s sebou přinesla tzv. „transparenční“ novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle 
pozměňujícího návrhu poslance doc. Leoše Hegera jsou poskytovatelé povinni použít při 
vykazování zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám seznam zdravotních výkonů, bez 
možnosti dohodnout se na jiném způsobu vykazování. Vzhledem k tomu, že velká část 
poskytovatelů vykazuje hrazené služby jinak než podle seznamu zdravotních výkonů (kapitace 
u  praktických lékařů, tzv. balíčky v případě gynekologické péče, ceník v případě zubních 
lékařů, do budoucna např. DRG u  lůžkové péče apod.), může přijetí tohoto pozměňovacího 
návrhu narušit celý systém financování zdravotnictví. 3. čtení návrhu novely je zařazeno na 
pořad 29. schůze PSP ČR 19. 6. 2015 a lze předpokládat, že doc. Heger bude na svém návrhu 
trvat. Pokud bude novela v této podobě schválena a předána k projednání Senátu, je třeba oslovit 
senátory a prosadit, aby byl návrh vrácen PSP ČR (poznámka: pozměňující návrh doc. Hegera 
byl v průběhu jednání PSP ČR z projednávání stažen). 

•	 	K	výdejnám	léků	v	ordinacích	lékařů	neměl	ministr	zdravotnictví	námitky,	ale	požádal	o	návrh	
s detailní specifikací požadavků.

•	 	Ministr	zdravotnictví	souhlasil	s	připomínkami	KSL	k	návrhu	na	změnu	zákona	č.	96/2004	Sb.,	
o podmínkách výkonu „nelékařských zdravotnických pracovníků“ a nabídl Koalici účast jejího 
zástupce na jednání pracovní skupiny, která se touto problematikou zabývá. V současné době je 
členem této pracovní skupiny Dr. Chrz.

•	 	Na	závěr	jednání	přislíbil	ministr	zástupcům	KSL	pravidelná	setkání	(poznámka:	další	jednání	
s Dr. Němečkem je naplánováno na 21. 7. 2015).

2.  Návrh zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách výkonu zdravotnických povolání a povolání 
jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví s výjimkou výkonu povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta

•	 	Dr.	 Jojko	 předložil	 KSL	 připomínky	 SAS	 ČR	 k	 návrhu	 zákona	 a	 další	 připomínky	 postupně	
zpracovává. KSL se nebude k návrhu vyjadřovat společně, ale jednotlivé organizace mohou 
připomínky SAS podpořit.

3.  Stanovisko Rady AČMN k požadavkům na novelizaci vyhlášky o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních služeb 

•	 	SL	bere	na	vědomí	a	ponechává	na	rozhodnutí	jednotlivých	sdružení	a	odborných	společností,	
zda se ke stanovisku vyjádří individuálně.

4. Různé 

•	 	Zástupci	KSL	se	vzájemně	informovali	o	předběžných	výsledcích	probíhajícího	dohodovacího	
řízení o cenách zdravotní péče v roce 2016.

16. 6. 2015 Praha – jednání se zástupcem PVZP a.s.
Za SSG ČR přítomen A. Stará, V. Dvořák, A. Skřivánek
PVZP a.s. připravila návrh smlouvy pojištění profesní odpovědnosti a dalších pojistných produktů 
se zvýhodněnými podmínkami pro členy SSG ČR. Naše Sdružení návrh opakovaně připomínkovalo, 
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připomínky byly zakomponovány. Výsledkem je materiál, který je minimálně srovnatelný se 
smlouvami, které nám dosud byly nabízeny. Výhodnou se jeví také vazba pojišťovny na největšího 
plátce zdravotní péče v ČR. Po finální analýze bude členská základna s textem smlouvy seznámena.

17. 6. 2015 Praha MZ ČR – jednání Expertního týmu MZ ČR pro podporu 
screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Projekt podpory screeningových programů v letošním roce končí. Adresné zvaní těch, kteří na 
screeningu participují, má nadále pokračovat. Přítomní zástupci zainteresovaných oboru zdůraznili 
význam adresného zvaní i mediální podpory screeningu.

24. 6. 2015 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu 
děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR sdělil členům komise stanovisko ČGPS ČLS JEP k návrhu VZP na rozšíření 
screeningového intervalu screeningu cervikálního karcinomu. Odborná společnost doporučuje 
současný interval zatím ponechat a případnou diskusi o změně začít nejdříve za dva roky. Členové 
komise kromě zástupců zdravotních pojišťoven souhlasili. Komise rovněž doporučila, aby si 
všechny cytologické laboratoře s akreditací pro screening mohly nasmlouvat kód HPV testace.

24. 6. 2015 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR  
pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Členové komise opakovaně konstatovali, že síť screeningových mamografických pracoviště 
dostatečně hustá a vznik nových center není vhodný. Jednalo se i o kontrolách těch pracovišť, 
kterým letos končí osvědčení MZ ČR pro provádění screeningu.

14. 7. 2015 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen A. Stará, V. Dvořák, 

1. Příprava na plánovanou schůzku s ministrem zdravotnictví

•	 	Zástupci	 Koalice	 soukromých	 lékařů	 diskutovali	 o	 hlavním	 tématu	 připravované	 schůzky	
s ministrem zdravotnictví naplánované na 21. 7. 2015 od 15.00 hodin. Se znepokojením 
komentovali zprávy v médiích, které informovaly o údajném záměru MZ ČR poskytnout 
všechny finanční prostředky získané zvýšením odvodů státu do zdravotnictví na růst platů 
zdravotnických pracovníků v nemocnicích a některých zdravotnických zařízeních. 

•	 	Společně	 se	 shodli	 na	 vytvoření	 tiskové	 zprávy,	 ve	 které	 by	 médiím	 připomenuli	 veřejné	
prohlášení pana ministra, který po červnovém jednání se zástupci KSL přislíbil provést do 
měsíce analýzu promítnutí připomínek KSL do veřejných financí ve zdravotnictví a připravit 
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návrh na finanční posílení privátní ambulantní sféry. Mgr. Sladkovská připraví návrh textu 
tiskové zprávy a pošle KSL k připomínkování (poznámka: tisková zpráva - viz příloha - byla do 
médií odeslána 17. 7. 2015). 

•	 KSL	bude	požadovat	zápisy	z	jednání	podepsané	ministrem	zdravotnictví.

•	 	Mgr.	 Sladkovská	 osloví	 e-mailem	 Ing.	 Helenu	 Rögnerovou,	 ředitelku	 odboru	 dohledu	 nad	
zdravotním pojištěním MZ ČR, a požádá ji o zaslání návrhů na úpravu Seznamu zdravotních 
výkonů (ohodnocení práce lékaře, navýšení režie ZZ).

   Různé 

•	 	Novým	mluvčím	KSL	bude	od	září	Dr.	Zorjan	Jojko,	předseda	Sdružení	ambulantních	specialistů	
ČR.

14. 7. 2015 Praha – Dohodovací řízení o úhradách péče pro segment 
ambulantní gynekologie pro rok 2016
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák
Zdravotní pojišťovny již při předchozích jednáních konstatovaly, že vidí nulový prostor pro 
navýšení hodnoty bodu či jiné zvýšení úhrady ve všech segmentech. Zrušení regulačních poplatků 
přineslo výrazně vyšší navýšení výdajů plátců, než byly propočty ministerstva zdravotnictví. V 
případě nedohody hrozila ministerská vyhláška bez jakýchkoli bonifikací. Výsledkem jednání byl 
kompromis – dodatky budou patrně identické, jako pro rok 2015, hodnota bodu stoupne na 1,08 
Kč. S dohodou souhlasily všechny zdravotní pojišťovny i všichni přítomní zástupci poskytovatelů.

28. 7. 2015 Praha – jednání se zástupci VZP a.s.
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
VZP a.s. nabízí členům našeho sdružení smlouvy profesní odpovědnosti za výrazně výhodnějších 
podmínek, než jsou smlouvy standardní. Materiály analyzoval a připomínkoval právník SSG ČR. 
Po zakomponování jeho připomínek jsou texty smluv minimálně srovnatelné se smlouvami, které 
našim členům poskytuje Česká podnikatelská pojišťovna. Dále bude záležet na členské základně, 
kterou pojistku zvolí.

18. 8. 2015 Praha – jednání zástupců Koalice soukromých lékařů s ministrem 
zdravotnictví S. Němečkem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
Hlavním tématem jednání bylo odměňování lékařů. Zástupci Koalice opakovaně požadovali 
navýšení ocenění práce lékařů v ambulancích o stejný počet procent, o kolik stoupnou mzdy lékařům 
v lůžkových zařízeních. Jako jediné systémové řešení navrhovali navýšení hodnoty práce lékaře 
v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Ministr požadavek označil za racionální 
a přislíbil analýzu dat na příštím jednání 24. 9. Zástupci ambulantních lékařů rovněž požadovali 
ohodnocení kódu pro kompenzaci zrušených regulačních poplatků v Sazebníku minimálně třiceti 
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body	(v	návrhu	je	t.č.	hodnota	0	bodů).	I	zde	ministr	deklaroval	snahu	vyhovět	našim	požadavkům.	
Přítomní také doporučili, aby ministerstvo respektovalo dohody v jednotlivých segmentech v rámci 
Dohodovacího řízení a neměnilo jejich text v úhradové vyhlášce pro rok 2016. Ministr odpověděl, že 
by dohody měnil pouze v případě hrozícího negativního dopadu na stabilitu systému zdravotního 
pojištění.

1. 9. 2015 Praha ústředí VZP – jednání s náměstkem VZP P. Hoňkem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie v roce 2016. Je pravděpodobné, 
že úhradový dodatek VZP pro příští rok bude velice podobný dodatku pro rok letošní. Všechny 
dosavadní bonifikace zůstanou zachovány. Předseda SSG ČR opakovaně doporučil zohlednit 
péči o gravidní pacientky, kterou VZP stále hradí výrazně méně, než pojišťovny zaměstnanecké. 
Vzhledem k počtu pojištěnkyň VZP by ale navýšení platby za gravidní přineslo výrazný nárůst 
výdajů VZP, zástupci VZP přislíbili provést kalkulaci a analyzovat, zda je nějaké navýšení reálné. 
Jako velice problematické vidí VZP regionální rozdíly v péči o těhotné. V některých oblastech je 
neobvykle vysoké procento gravidních vyšetřeno genetikem, náklady na vyšetření v laboratořích 
lékařské genetiky jsou někdy opravdu zarážející. Těhotné některých zdravotnických zařízení mají 
téměř rutinně kolem dvacátého týdne gravidity dvě či dokonce tři ultrazvuková vyšetření, část 
těchto vyšetření je obvykle prováděna v zařízení, které ženu neregistrují. Tyto skutečnosti patrně 
VZP v budoucnu zohlední v bonifikacích. U fyziologické gravidity by z veřejných prostředků měla 
být pouze ta vyšetření, která jsou uvedena v doporučeném postupu odborné společnosti.

22. 9. 2015 Praha MZ ČR – jednání Koalice soukromých s ministrem 
zdravotnictví o úhradové vyhlášce pro rok 2016
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Ministr zdravotnictví reagoval vstřícně na všechny návrhy, které Koalice předložila. Závěry shrnuje 
text, vypracovaný Koalicí:

Zástupci KSL (sdružuje SAS, SPL, SPLDD, SSG a ČSK) se sešli 22. 9. 2015 k řešení problému 
financování jejich práce v roce 2016.

   Protože 17. 9. 2015 byl zveřejněn návrh úhradové vyhlášky právě pro rok 2016, probíhalo jednání 
systémem probrání konkrétních námitek každého segmentu péče vůči tomuto dokumentu.

Závěry:

1) Vedení MZ deklarovalo, že má vůli neprotěžovat žádný segment péče, že bude prosazovat 
rovnoměrné navyšování plateb všem segmentům. Po diskusi slíbilo formulovat úhradovou vyhlášku 
tak, aby všem segmentům byla meziročně úhrada navýšena o 2,5 až 3%. Toto navýšení by se mělo 
promítnout i do úhrady těch segmentů, které mají z dohodovacího řízení dohodu s pojišťovnami, 
v níž ale mají plánované navýšení nulové.
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2) Mimo podrobnou diskusi o tom, jak konkrétně promítnout navýšení popsané v bodu 1 výše do 
textu úhradové vyhlášky, přislíbil ministr zdravotnictví upustit od záměru faktické likvidace kódu 
09511 (minimální kontakt) jeho vynětím z úhradového vzorce a také upustil od záměru rozšiřovat 
limitace kapitační platby u  praktických lékařů. 

3) Jednání zástupců jednotlivých segmentů s MZ bude nyní probíhat průběžně v následujícím týdnu 
s tím, že 29.9.2015 v 16.30 hod. proběhne další schůzka zástupců KSL s ministrem zdravotnictví, na 
níž by již měly být formulovány konkrétní změny v úhradové vyhlášce pro rok 2016.

4) Vedení MZ trvá na svém záměru v Seznamu výkonů od roku 2016 navýšit ocenění lékařské 
péče o 10%. Je si vědomo toho, že se toto promítne do tržeb jednotlivým poskytovatelům různě 
v závislosti na míře závislosti jejich úhrad na Seznamu výkonů a na dalších regulacích.

29. 9. 2015 Praha MZ ČR – jednání Koalice soukromých s ministrem 
zdravotnictví o úhradové vyhlášce pro rok 2016
Za SSG ČR přítomen A Skřivánek
Na jednání KSL s ministrem Němečkem byla gynekologům přislíbena nejen akceptace dohody, 
kterou na Dohodovacím řízení se ZP zástupci SSG ČR a pojišťovny dosáhli, ale i další nárůst o necelá 
3%, která se projeví v bodovém ohodnocení výkonů. Plošně potom po cca 10-ti letech dojde cestou 
Seznamu výkonů k navýšení ceny práce lékaře o 10 %. Jednání byli přítomni i zástupci zdravotních 
pojišťoven včetně generálního ředitele VZP Kabátka a zástupce Svazu zdravotních pojišťoven.

Byla deklarována ochota ministerstva i pojišťoven začít práce na buď výraznějším upgradu plateb 
za těhotenské poradny, navýšení ceny balíčku prevence, případně ochota jít cestou ceníku, jako to 
mají stomatologové.
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PřEHLED Akcí ČGPs ČLs JEP A ssG ČR  
V ROcE 2015

  
název akce místo konání Termín konání

Podzimní roadshow SSg Čr hradec králové, Plzeň, 
Brno, České Budějovice, 
ostrava, olomouc, Praha

21.10.–3.12. 2015

Podzimní roadshow SSg Čr II Praha, olomouc, České 
Budějovice, ostrava, 
hradec králové, Ústí nad 
labem, Plzeň, Brno

23.9.–25.11. 2015

8. konference Sekce kolposkopie  
a cervikální patologie ČgPS ČlS JeP

oreA hotel Pyramida, 
Praha 

11.-13. 12.2015

PřEHLED kOnFEREncí A sEmInářŮ,  
nA kTERÝcH 

ssG ČR DOPORUČUJE ÚČAsT 2016

název akce místo konání Termín konání

57. doškolovací seminář SSg Čr hotel Aquapalace, Praha 22.–24.1. 2016

58. doškolovací seminář SSg Čr hotel galant, mikulov 8.–10.4. 2016

3. společná konference ČgPS ČlS JeP 
a SgPS SlS

hotel Thermal, karlovy 
Vary 

10.–12.6. 2016

58. doškolovací seminář SSg Čr hotel devět Skal, milovy 16.–18.9. 2016

37. celostání konferene Sekce ultrazvukové 
diagnostiky ČgPS ČlS JeP

oreA hotel Voroněž I, 
Brno

7.–9.10. 2016

7. konference Sekce kolposkopie a cervikální 
patologie ČgPS ČlS JeP

oreA hotel Pyramida, 
Praha 

9.–11.12. 2016
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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.

VAlné ShromÁždĚní
V pátek 11. 12. 2015 se koná v OREA hotelu Pyramida v Praze Valné shromáždění členů Sdružení 
soukromých gynekologů ČR. Začátek je stanoven na 16.30 hod.

Na Valné shromáždění jsou rovněž pozváni zástupci zdravotních pojišťoven a Ministerstva 
zdravotnictví ČR.
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kOREsPOnDEncE

Výňatek ze záznamu jednání 29. schůze PSP ČR dne 19. 6. 2015  
(http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/029schuz/s029135.htm)

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, teď nebudu mluvit o ideologické části, 
o bodu C1, ale o ryze technické záležitosti bodu A6. Jenom aby nevzniklo nějaké podezření. 
Pokud o tom bodu A6 budeme hlasovat, tak nejde-li stáhnout, navrhuji, abychom hlasovali proti 
němu. A prosím vás všechny o tento akt. A vysvětlím to, že zmocnění vydávat seznam výkonů 
s bodovými hodnotami ten návrh rozšířil o větu: „Poskytovatelé a další subjekty používají při 
vykazování poskytnutých hrazených služeb pojišťovně seznam zdravotních výkonů.” Až po 
projednání ve výboru, který s tímto souhlasil, se ukázalo, že existují dva právní výklady, které 
jsou absolutně proti sobě. Jeden legislativců, kteří tuto větu připravili a jsou přesvědčeni, že je 
to v pořádku. A druhý výklad právníků, kteří zastupují poskytovatele zdravotních služeb a kteří 
tvrdí, že pokud tam ta věta bude takto formulovaná, nelze pracovat s kapitací, systémem platby za 
diagnózu, s balíčkovými cenami a podobně.

Proto prosím, abychom byli proti, tento návrh tím formálně stáhneme a bude se o něm jednat dál 
pro další novelu, která by tu dikci upřesnila tak, aby právníci nebyli v rozporu. A tímto se zároveň 
omlouvám, protože jsem byl spoluautorem tohoto návrhu, který se nakonec ukázal, že je více 
rozporuplný, než jsme se domnívali. Děkuji.

Komentář:

Na nebezpečí návrhu skupiny poslanců upozorňovalo SSG ČR spolu s ostatními členy Koalice 
soukromých lékařů opakovaně. To, že nebyl přijat, rozhodně vítáme.
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Dohodovací řízení
Krátký výňatek e-mailové komunikace předsedy SSG ČR se zástupcem Grémia majitelů 
lékáren Mgr. Markem Hampelem.

From:  Mgr. Hampel Marek [mailto:hampel@lekarnauhradeb.cz] 
Sent:  Friday, June 19, 2015 12:21 AM
To:  ssgcr@ti.cz
Cc:  ‚Grémium majitelů lékáren’
Subject:   Žádost o stanovení termínu jednání Dohodovacího řízení pro poskytovatele lékárenské 

péče

Vážený pane doktore,

dnes jsem krátce jednal s panem náměstkem ministra zdravotnictví MUDr. T. Philippem, a ten 
mě odkázal na dopis, zaslaný Vám dne 4. 5. 2015, ve kterém uvádí žádost o procesní vyřešení 
vzniklé situace s poskytovateli lékárenské péče, kteří jsou mimo jednotlivé skupiny poskytovatelů 
zdravotní péče. Dne 21. 4. 2015 jsem byl za segment poskytovatelů lékárenské a klinicko-
farmaceutické péče zvolen tzv. koordinátorem. Podklady Analytické komise nám byly zaslány až 
na základě písemné výzvy dne 24. 5. 2015 a termín jednání analytické komise nám nebyl včas 
sdělen a tak jsme se nemohli tohoto jednání zúčastnit.

Dle platného zákona o veřejném zdravotním pojištění jsme účastníky dohodovacího řízení a v 
souladu s jednacím řádem Vás, jako předsedajícího Dohodovacího řízení, žádám o zajištění 
termínů jednání přípravné fáze DŘ se zdravotními pojišťovnami. Jednotlivé skupiny poskytovatelů 
zdravotní	péče	již	jednali	se	zdravotními	pojišťovnami	19.	a	20.	května.	Informujte	nás,	jak	dále	
budete v této věci postupovat. 

S pozdravem

 Marek Hampel 

 Mgr. Marek Hampel 
 Předseda představenstva GML
 email: hampel@lekarnauhradeb.cz 
 mobil: 603458883
 skype: hampel.notebook
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From:  SSG ČR [mailto:ssgcr@ti.cz] 
Sent:  Monday, June 22, 2015 7:03 AM
To:  ‚Mgr. Hampel Marek’
Subject:   RE: Žádost o stanovení termínu jednání Dohodovacího řízení pro poskytovatele 

lékárenské péče

Vážený pane magistře,

své stanovisko jsem Vám i panu náměstkovi Philippovi již sdělil. Řídím se jednacím řádem 
dohodovacího řízení. Pokud vím, segment poskytovatelů lékárenské a klinicko - farmaceutické 
péče nebyl odsouhlasen. 

S pozdravem

       Vladimír Dvořák

From:  Mgr. Hampel Marek [mailto:hampel@lekarnauhradeb.cz] 
Sent:  Monday, June 22, 2015 1:06 AM
To:  ssgcr@ti.cz
Cc:  tom.philipp@mzcr.cz; ‚Grémium majitelů lékáren’
Subject:  informace MK DR
Importance:  High

Vážený pane doktore,

Obracím se na Vás opětovně se žádostí o zařazení do termínů jednání v rámci Dohodovacího řízení 
za Skupinu poskytovatelů lékárenské a klinicko-farmaceutické péče, jejímž jsem koordinátorem. 
Jak jsem byl dnes informován předsedou mandátové komise Mgr. J. Uherem, jsou již stanoveny 
termíny pro druhé kolo jednání v rámci přípravné fáze. Žádám Vás tedy o zařazení naší skupiny 
do druhého kola jednání. 

 

Tuto žádost adresuji také panu náměstkovi MUDr. T. Philippovi na vědomí. 

S pozdravem

 Marek Hampel 

 Mgr. Marek Hampel
 Předseda představenstva GML
 email: hampel@lekarnauhradeb.cz
 mobil: 603458883
 skype: hampel.notebook
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-----Original Message-----

From:  SSG ČR [mailto:ssgcr@ti.cz] 

Sent:  Monday, June 22, 2015 12:14 PM

To:  ‚Mgr. Hampel Marek’

Subject:  RE: informace MK DR

Vážený pane magistře,

opakovaně konstatuji, že předsedající DŘ nemá oprávnění ustanovit skupinu poskytovatelů, 
stejně tak nemá oprávnění zařadit nějaký subjekt do skupiny existující. Termíny jednání navíc 
nesjednává předsedající, sjednávají si je jednotlivé skupiny poskytovatelů. Zástupcům lékárníků 
nic nebrání, aby si domluvili termín jednání s plátci.

S pozdravem

       Vladimír Dvořák

-----Original Message-----

From:  Mgr. Hampel Marek [mailto:hampel@lekarnauhradeb.cz] 

Sent:  Monday, June 22, 2015 8:23 PM

To:  ‚SSG ČR’

Subject:  RE: informace MK DR

Vážený pane doktore,

děkuji Vám za odpověď. Pochopil jsem Vaše sdělení. Jen konstatuji, že na uvedenou záležitost 
mám jiný názor.

Zdravotní pojišťovny mě plně odkázaly ve věci sjednání termínu jednání druhého kola na Vás, 
jako předsedajícího sdružení Dohodovacího řízení pro rok 2016. 

S pozdravem

   Marek Hampel 
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-----Original Message-----

From:  SSG ČR [mailto:ssgcr@ti.cz] 

Sent: Tuesday, June 23, 2015 6:35 AM

To:  ‚Mgr. Hampel Marek’

Subject:  RE: informace MK DR

Dobré ráno pane magistře,

skutečně nevím, jak bych mohl pomoci. Termín jednání s plátci nesjednávám žádné skupině 
poskytovatelů, kromě segmentu ambulantní gynekologie. Nijak rovněž nemohu ovlivnit, zda 
vznikne nová skupina poskytovatelů. Moje kompetence ve Vaší kauze je nulová. 

S pozdravem

        Vladimír Dvořák

Komentář:

I	přes	jasné	vysvětlení	celé	kauzy	ze	strany	předsedy	SSG	ČR	bylo	dalším	krokem	Grémia	
majitelů lékáren podání žaloby na SSG ČR. Tato byla městským soudem zamítnuta. A stejně 
dopadlo odvolání k soudu krajskému.

Usnesení krajského soudu zveřejňujeme. 

Jednání Grémia majitelů lékáren považujeme nejen za nelogické, ale zejména nekolegiální 
a neslušné.



SCAN	DOPISU	vložit
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koalice soukromých lékařů
slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631,  

e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 16. 7. 2015

Tisková zpráva

Setkání ministra zdravotnictví se zástupci Koalice soukromých lékařů 

21. 7. 2015 v 15.00 hodin

Na setkání Koalice soukromých lékařů (KSL) s ministrem zdravotnictví, které se konalo 

9. 6. 2015, byla jedním z bodů programu jednání i otázka využití prostředků získaných zvýšením 
odvodů za státní pojištěnce. Zástupci KSL komentovali zejména nesystémové rozhodnutí MZ ČR 
selektivně navyšovat platy lékařů v některých lůžkových zařízeních 

a požadovali rovný přístup k financování nemocnic a privátních ambulantních zařízení. Ministr 
zdravotnictví v diskusi hodnotil tento požadavek jako legitimní. Přislíbil provést 

do měsíce analýzu promítnutí připomínek KSL do veřejných financí ve zdravotnictví, připravit návrh 
na finanční posílení privátní ambulantní sféry a tento závěr společného jednání veřejně prezentoval.

Další vývoj událostí však přinesl znepokojivý obrat. Ministerstvo zdravotnictví dle zpráv 

z medií údajně, v rozporu s předchozím veřejným prohlášením, informovalo veřejnost 

o závazném slibu poskytnout všechny finanční prostředky získané zvýšením odvodů státu 

do zdravotnictví na růst platů zdravotnických pracovníků v nemocnicích a některých zdravotnických 
zařízeních. 
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Na setkání Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví, které se bude konat 

21. 7. 2015 budou zástupci KSL požadovat po MUDr. Němečkovi vysvětlení tak významné změny jeho 
původního postoje. Pokud nedostanou uspokojivou odpověď, obrátí se na veřejnost 

a předsedy politických stran, protože realizace záměru, který při rozdělování veřejných financí prefe-
ruje pouze některá ZZ zařízení na úkor privátní sféry, může významně ohrozit kvalitu 

a dostupnost ambulantní péče, včetně péče primární.

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. Milan Kudyn,  
místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

MUDr. Zorjan Jojko,  
předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 
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koalice soukromých lékařů
slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631,  

e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 21. 8. 2015

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k setkání s ministrem zdravotnictví dne 18. 8. 2015

Zástupci Koalice soukromých lékařů se na svém jednání s ministrem zdravotnictví Svatoplukem 
Němečkem dne 18. 8. 2015 dohodli, že nárůst úhrady péče jednotlivým segmentům poskytovatelů 
bude proporcionální, žádný segment nebude zvýhodňován 

a MZ ČR se pokusí navýšit ohodnocení práce lékařů změnou v Seznamu zdravotních výkonů s bodo-
vými hodnotami. 

Se zájmem jsme tentýž den sledovali prohlášení pana ministra po setkání s odboráři, v němž 
deklaroval, že celý objem financí, který se získá navýšením platby státu za „státní pojištěnce“, bude 
směřovat na navýšení platů lékařů v lůžkových zařízeních, a že jim garantuje pětiprocentní platové 
navýšení. Toto prohlášení vítáme v případě, že shodně stoupne ohodnocení práce lékařů v ambu-
lancích. V opačném případě bychom stav vnímali jako zásadní porušení dohody, k níž jsme dospěli 
s ministrem 18. 8. 2015 a kterou jsme měli dále rozvíjet na příští schůzce 24. 9. 2015. 

Na možné ohrožení kvality a dostupnosti ambulantní péče v důsledku podceňování jejího významu 
jsme již opakovaně upozorňovali.

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. Milan Kudyn,  
místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

MUDr. Zorjan Jojko,  
předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 
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koalice soukromých lékařů
slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631,  

e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 21. 9. 2015

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů

Dne 22. 9. 2015 v 16.00 hod., se uskuteční schůzka zástupců Koalice soukromých lékařů s ministrem 
zdravotnictví ČR.

Chceme v ní navázat na jednání 18. 8. 2015 s tím, že tentokrát přicházíme s již hotovými analýzami 
vycházejícími z dat vydaných tzv. Analytickou komisí Dohodovacího řízení.

Na základě jejích údajů jsme dospěli k závěru, že máme právo pro rok 2016 od MZ žádat:

Navýšení našich úhrad o 5%, což by mělo být provedeno:

Reálným (nikoli úhradovou vyhláškou anulovaným) navýšením ceny práce lékaře v Seznamu výko-
nům, a to minimálně o 10%.

Navýšením režie v Seznamu výkonů.

Přiměřeným navýšením hodnoty bodu, či úhrady kapitace nebo jiným navýšením úhrady výkonů.

Plnou (nikoli limitovanou vzorcem či limitem vycházejícím z dat roku 2014) kompenzaci výpadku 
našich příjmů v rámci zrušení regulačních poplatků nejlépe formou úpravy bodové hodnoty kódu 
09543 v seznamu výkonů z nuly na 30 bodů.

Dodržování dohod i parciálních dohod všude tam, kde byly v rámci dohodovacího řízení o hodnotě 
bodu a výši úhrad pro rok 2016 uzavřeny.

Regulace za předpis léků, zdravotnických prostředků, ZÚMu, ZÚLPu a indukované péče v souladu 
s rozhodnutím Ústavního soudu, a to v takové formě, aby postihovaly plýtvání, nikoli však nutnou 
péči navíc.

Odhady příjmů systému pro rok 2015 vydané samotným MZ hovoří o navýšení o více než 10 mld. Kč. 
Všechny výše uvedené požadavky jsou tedy v rozsahu, který systém nijak finančně nepřetíží, přitom 
zajistí kontinuitu kvality a dostupnosti ambulantní péče v ČR. 

Za Koalici soukromých lékařů

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů 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. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 



Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

rádi bychom Vás informovali a zároveň pozvali k účasti 

na 2. PODZIMNÍ ROADSHOW SSG ČR.

Jste srdečně zváni.

ve spolupráci s

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

1. Nové možnosti prevence HPV asociovaných 
 onemocnění
 Přednáška sponzorovaná společností MSD 
 18.00–18.30

 Ostrava: MUDr. Tomáš Malík 

 Hradec Králové: MUDr. Jiří Dvořák

 Ústí n. Labem: MUDr. Jiří Dvořák

 Plzeň: MUDr. Jan Nový

 Brno: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

2. Onemocnění vulvy
 18.30–19.00

 MUDr. Radovan Turyna

3.  Kontroverze v péči o těhotnou s fyziologickým 
těhotenstvím

 19.00–19.30

 doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.

 doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

4. Vývoj screeningu karcinomu hrdla 
 děložního v ČR
 HPV testy: kdy, jaký a komu?
 19.30–20.00

 MUDr. Mgr. Igor Piňos, CSc.

Program 18.00-20.00 hod.:

Termín a místa konání seminářů:

• OSTRAVA 
 středa 21.10.2015
 Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703/84 

• HRADEC KRÁLOVÉ 
 středa 11.11.2015
 Hotel Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40

• ÚSTÍ NAD LABEM 
 středa 18.11.2015
 Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517 

• PLZEŇ 
 úterý 24.11.2015
 Primavera Hotel, Nepomucká 1058/128

• BRNO 
 středa 25.11.2015
 Hotel Holiday INN, Křížkovského 20

2. PODZIMNÍ 
ROADSHOW 2015
SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH 
GYNEKOLOGŮ ČR



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

Anonce Exeltis.indd   1 5.5.2015   20:14:33



SPOLEČNÁ KONFERENCE
ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS

Karlovy Vary
Hotel Thermal 
10.–12. 6. 2016

3. 

ANONCE

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 
vážená porodní asistentko,

rádi bychom Vás informovali a tímto i pozvali na další, v pořadí již třetí společnou 
konferenci České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Slovenské 
gynekologicko-pôrodnické spoločnosti SLS, která se uskuteční 
v hotelu Thermal v Karlových Varech v termínu 10.–12. 6. 2016.

Tématem konference budou Změny reprodukčního chování v souvislosti 
se stárnutím populace a jejich vliv na obor gynekologie a porodnictví.

Registrace na tuto akci  bude spuštěna od ledna 2016 na www.gynkonference.cz. 

Budeme se těšit na Vaši účast.

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
prezidentka konference za ČR

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
prezident konference za SR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
předseda vědecké rady konference Organizační zajištění: G-AGENCY s.r.o.

Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc 
T: +420 724 277 964, F:+420 585 234 499, E: info@g-agency.eu

www.g-agency.eu



23.1.2016 SOBOTA
Obsah odborného programu:
 Zahájení v 9.00 hod.

09.00–09.30 MUDr. Lukáš Horčička
 Inkontinence moči v gynekologické ambulanci

09.30–10.00  doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
 Chyby v hodnocení CTG. Nová klasifi kace FIGO 2015.

10.00–10.30  MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
 Domácí porod

10.30–11.00  doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
 Co bych chtěl sdělit gynekologům a porodníkům

11.00–11.30  MUDr. Aleš Prokopenko
 Molimina gravidarum a možnosti jejího ovlivnění v gynekologické ambulanci

23.–24.1.2016
HOTEL AQUAPALACE PRAHA

PRAŽSKÁ 137, ČESTLICE
WWW.AQUAPALACEHOTEL.CZ 

SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH 
GYNEKOLOGŮ ČR

57.DOŠKOLOVACÍ 
SEMINÁŘ

24.1.2016 NEDĚLE
9.00 hod. Jednání členů SSG ČR

■ situace ve fi nancování gynekologických ordinací 
■ výsledky jednání zástupců SSG ČR

ANONCE 1/2



REGISTRACE

22.1.2016  od 18.00 do 20.00 hod.
23.1.2016  od 8.00 do 12.00 hod.
24.1.2016  od 8.45 hod.

Ubytování: Aquapalace Hotel Praha

Společenský večer: 23.1.2016, Aquapalace Hotel Praha

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

■ 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 18.12.2015 Vámi požadované ubytování
 bude automaticky zrušeno.

Přihlášku zasílejte: on-line na www.ssg.cz

Platbu za registrační poplatek 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.

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifi kovat.

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.

Na setkání se těší za SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
předseda SSG ČR

Organizační zajištění:
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
e-mail: info@g-agency.eu
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REGISTRAČNÍ POPLATEK do 7.1.2016 do 15.1.2016 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

SPOLEČENSKÝ VEČER

Účastník semináře 300 Kč ANO  NE 
Účastník semináře na místě 500 Kč
Doprovod 800 Kč ANO  NE 

OBĚD 26.1.2016

Oběd účastník 280 Kč ANO  NE 
Oběd doprovod 280 Kč ANO  NE 
V případě neuhrazení vstupu na spol. večer a oběda do 15.1.2015 budou tyto požadavky automaticky zrušeny.

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

V případě sponzoringu vypište prosím následující údaje:

Název fi rmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kontaktní osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 11 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč.PSČ:

Tel.:    Fax:       E-mail:  

IČO:   DIČ:   

1 1

ZÁVAZNÁ 
PŘIHLÁŠKA

23.–24.1.2016
HOTEL AQUAPALACE 

PRAHA

SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH 
GYNEKOLOGŮ ČR

PŘIHLÁŠKA 1/3

Platba za registrační poplatek, společenský večer a oběd 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 21 % DPH.

57.DOŠKOLOVACÍ 
SEMINÁŘ

reg. poplatek – seminář společenský večer – lékař společenský večer – doprovod oběd lékař oběd doprovod celkem

+ + + + =



Ubytování hradí sponzor  ANO  NE 

V případě sponzoringu vypište prosím následující údaje:

Název fi rmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kontaktní osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

UBYTOVÁNÍ AQUAPALACE HOTEL SE VSTUPEM  AQUAPARKU (2 hod./osoba/den)
  1-lůžkový pokoj 2.240 Kč/noc/vč.snídaně

   2-lůžkový pokoj  2.860 Kč/pokoj/noc, vč.snídaně,  (na osobu 1.430 Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

   2-lůžkový pokoj s přistýlkou-lehátkem 3.870 Kč/pokoj/noc, vč. snídaně (na os. 1.290 Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

   Rodinný pokoj 4.680 Kč/pokoj/noc, vč. snídaně

ubytován(a) spolu s
 (tento typ pokoje je určen pro 2 dospělé osoby a 2 děti max. do 15ti let. V případě, že jsou děti do 12ti let věku,
  jsou započteny v ceně ubytování, v opačném případě se prosím informujte o doplatku na tel. +420 720 998 678)

UBYTOVÁNÍ AQUAPALACE HOTEL S CELODENNÍM VSTUPEM AQUAPARKU

  1-lůžkový pokoj 2.470 Kč /noc/vč.snídaně

   2-lůžkový pokoj  3.320 Kč/pokoj/noc, vč.snídaně,  (na osobu 1.660 Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

   2-lůžkový pokoj s přistýlkou-lehátkem 4.560 Kč/pokoj/noc, vč. snídaně (na os. 1.520 Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

   Rodinný pokoj 5.140 Kč/pokoj/noc, vč. snídaně

ubytován(a) spolu s
 (tento typ pokoje je určen pro 2 dospělé osoby a 2 děti max. do 15ti let. V případě, že jsou děti do 12ti let věku,
  jsou započteny v ceně ubytování, v opačném případě se prosím informujte o doplatku na tel. +420 720 998 678)

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 18.12.2015, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

VARIABILNÍ SYMBOL*      
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 22 v rámci ochrany osobních dat)

  pátek 22.1.2016      sobota 23.1.2016    bez ubytování

UBYTOVÁNÍ AQUAPALACE HOTEL BEZ VSTUPU DO AQUAPARKU
  1-lůžkový pokoj 2.100 Kč /noc/vč.snídaně

   2-lůžkový pokoj  2.580 Kč/pokoj/noc, vč.snídaně,  (na osobu 1.290 Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

   2-lůžkový pokoj s přistýlkou-lehátkem 3.480 Kč/pokoj/noc, vč. snídaně (na os. 1.160 Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

   Rodinný pokoj 4.400 Kč/pokoj/noc, vč. snídaně

ubytován(a) spolu s
 (tento typ pokoje je určen pro 2 dospělé osoby a 2 děti max. do 15ti let. V případě, že jsou děti do 12ti let věku,
  jsou započteny v ceně ubytování, v opačném případě se prosím informujte o doplatku na tel. +420 720 998 678)

2 2
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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.

STORNO POPLATKY:
Do 18.12.2015  bez poplatku, pouze manipulační poplatek 150/Kč
19.12.2015–13.1.2016  80 % z celkové ceny objednaných služeb
14.1.2016   100 % z objednaných služeb

Datum    Podpis, razítko
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Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP
ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP 
a Sdružením soukromých gynekologů ČR

PREZIDENT KONFERENCE: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY: MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
  doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.

as. MUDr. Anna Havránková
doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
MUDr. Tomáš Malík
MUDr. Michal Mihula
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
MUDr. Petr Sudek
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

ZAHRANIČNÍ ČLENOVÉ 
VĚDECKÉ RADY:  prof. Dr. Med. Georg Herbeck M.I.A.C. (Německo)

prof. Charles Redman (UK)
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.

PRAHA • 11.–13.12.2015

8. KONFERENCE

Datum konání: 11.–13.12.2015

Místo konání: OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6, www.hotelpyramida.cz

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

PÁTEK 11.12.2015, 9.00—16.00
 

PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ PROGRAM NA TÉMA

PREKANCERÓZY + ZN A GRAVIDITA

• Prekancerózy čípku

A. Plánovaná gravidita

B. V graviditě

• ZN čípku

 A. Plánovaná gravidita

B. V graviditě

• ZN ovária (borderline)

 A. Před těhotenstvím

B. V graviditě

• ZN a prekancerózy endometria a plánovaná gravidita (kazuistiky)

• ZN prsu a gravidita

• Ostatní nádory

A. Plánovaná gravidita

B. V graviditě

• IVF program a gravidita (možnosti zamrazení oocytů)

16.30 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ  SSG ČRVALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ  SSG ČR

ANONCE 2/3

12.12.2015 SOBOTA 9.00–16.00 
13.12.2015 NEDĚLE 9.00–12.00

•  Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba

•  Prevence a screening v onkogynekologii

•  Onemocnění asociovaná s HPV

•  Kolposkopie

Novinky a aktualizaci odborného programu sledujte průběžně na webových stránkách 

www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.



Přihláška aktivní účasti

Volná sdělení do dopoledního a odpoledního sobotního a dopoledního bloku v neděli, či postery, 

lze přihlásit nejpozději do 20.10.2015. A to pouze elektronicky přes interaktivní formulář, který 

naleznete na webu www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.

Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

GALA VEČER 
OREA HOTEL PYRAMIDA

12.12.2015 SOBOTA, 20.00–01.00

ANONCE 3/3

Všeobecné informace: 
• 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 8.11.2015, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

 • Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné 

z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků 

a poplatků za společenský večer. 

• V důsledku toho je nutné, abyste platbu:

 —  za registrační poplatek, oběd a za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = 

rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77

—  za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí 

číslicemi 80

• Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. u České spořitelny Olomouc, 

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

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifi kovat. Bankovní údaje pro zahraniční transakci 

naleznete v přihlášce.

• Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní 

adresa, je zárukou včasného a správného doručení fi nálních pokynů a informací k akci. 

• 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.

Během večera vystoupí kapela HAMLETI ve složení Aleš Háma,
Hardy Marzuki, Jakub Wehrenberg a Dalibor Gondík.



REGISTRAČNÍ POPLATEK do 12.11.2015 do 30.11.2015 na místě
člen Sekce, SSG ČR, SGPS    1 300,– Kč   1 600,– Kč   2 000,– Kč
nečlen Sekce, SSG ČR, SGPS 1 600,– Kč 1 900,– Kč   2 300,– Kč
sestry z gyn. pracovišť       700,– Kč      900,– Kč   1 100,– Kč

Oběd

Oběd pátek 11.12.2015     250,– Kč   ANO   NE

Oběd pro doprovod pátek 11.12.2015    250,– Kč   ANO   NE

Oběd sobota 12. 12. 2015    250,– Kč   ANO   NE

Oběd pro doprovod sobota 12.12.2015    250,– Kč   ANO   NE

SPOLEČENSKÝ VEČER

Účastník konference    800,– Kč   ANO   NE

Doprovod  1 000,– Kč   ANO   NE

Vstup na místě  1 300,– Kč   ANO   NE

Registraci na konferenci hradí fi rma – sponzor   ANO   NE

Oběd pro lékaře hradí fi rma – sponzor     ANO   NE

Název fi rmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
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Platba za registrační poplatek, oběd a 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.

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifi kovat. Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se 

Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR

OREA HOTEL PYRAMIDA PRAHA • 11.–13.12.2015

8. KONFERENCE

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPIŠTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:



UBYTOVÁNÍ HOTEL OREA HOTEL PYRAMIDA****
 čtvrtek 10.12.2015   pátek 11.12.2015   sobota 12.12.2015        bez ubytování

Kategorie STANDARD

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

  2-lůžkový pokoj  2 800,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 400,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

  3-lůžkový pokoj  3 600,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 200,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

Kategorie BUSINESS

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

  2-lůžkový pokoj 3 100,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 550,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

  3-lůžkový pokoj  3 810,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 270,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

VARIABILNÍ SYMBOL*      

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 40 v rámci ochrany osobních dat)

8 0

Ubytování účastníka na konferenci hradí fi rma:   ANO  NE

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

PŘIHLÁŠKA 2/3

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 8.11.2015, Vámi požadované ubytování bude automaticky 

zrušeno.

Platba 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.

Název fi rmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:



STORNO ÚČASTI 

do 8.11.2015 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150,- Kč

od 9.–20.11.2015 30 % z celkové částky

od 21.11.–3.12.2015 80 % z celkové částky

od 4.12.2015 100 % 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
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Gardasil® 9 injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
9valentní očkovací látka proti lidskému papilomaviru (rekombinantní, adsorbovaná)
Složení: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně: Papillomaviri humani typus 6 proteinum L1 30 μg, Papillomaviri humani typus 11 proteinum L1 40 μg, Papillomaviri 
humani typus 16 proteinum L1 60 μg,  Papillomaviri humani typus 18 proteinum L1 40 μg, Papillomaviri humani typus 31 proteinum L1 20 μg, Papillomaviri 
humani typus 33 proteinum L1 20 μg, Papillomaviri humani typus 45 proteinum L1 20 μg, Papillomaviri humani typus 52 proteinum L1 20 μg, Papillomaviri humani 
typus 58 proteinum L1 20 μg. Amorfní aluminium‑hydroxyfosfát‑sulfát jako adjuvans (0,5 mg Al). Indikace: Přípravek Gardasil 9 je indikován k aktivní imunizaci 
jedinců ve věku od 9 let proti následujícím HPV onemocněním: premaligní léze a cervikální, vulvální, vaginální a anální karcinomy způsobené HPV typy obsaženými 
v očkovací látce; genitální bradavice (Condyloma acuminata) způsobené specifickými HPV typy. Dávkování a způsob podání: Základní očkovací schéma sestává 
ze 3 samostatných 0,5ml dávek podaných podle následujícího schématu: 0, 2, 6 měsíců. Pokud je nezbytné použití alternativního očkovacího schématu, musí být 
2. dávka podána alespoň 1 měsíc po první dávce a 3. dávka musí být podána alespoň 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky musí být podány v průběhu 
jednoho roku. Potřeba posilovací dávky nebyla stanovena. Doporučuje se, aby jedinci, kteří dostanou jako 1. dávku přípravek Gardasil 9, dokončili 3dávkové očkovací 
schéma přípravkem Gardasil 9. Studie se smíšeným (zaměnitelným) režimem očkovacích látek nebyly s přípravkem Gardasil 9 provedeny. Jedinci dříve očkovaní 
v 3dávkovém schématu kvadrivalentní očkovací látkou proti HPV typům 6, 11, 16 a 18 (qHPV) mohou dostat 3 dávky přípravku Gardasil 9. Pediatrická populace (děti 
ve věku ≤ 9 let): Bezpečnost a účinnost přípravku Gardasil 9 u dětí ve věku méně než 9 let nebyla stanovena. Populace žen ve věku ≥ 27 let: Bezpečnost a účinnost 
přípravku Gardasil 9 u žen ve věku 27 let a více nebyla studována. Očkovací látku je nutno aplikovat intramuskulární injekcí (preferuje se oblast deltového svalu 
horní paže nebo horní anterolaterální oblast stehna). Přípravek Gardasil 9 nesmí být aplikován intravaskulárně, subkutánně nebo intradermálně. Očkovací látka 
nesmí být smíchána s žádnou jinou očkovací látkou ani roztokem v jedné injekční stříkačce. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli 
pomocnou látku. Jedinci s hypersenzitivní reakcí po předchozí aplikaci přípravku Gardasil 9 nebo SILGARD nesmí dostat přípravek Gardasil 9. Zvláštní upozornění 
a opatření pro použití: Musí být k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled pro případ vzácných anafylaktických reakcí po podání očkovací látky. Zejména 
u dospívajících může v důsledku psychogenní reakce na vpich jehly dojít po jakémkoliv očkování, nebo dokonce i před ním, k synkopě (mdlobám), někdy 
doprovázené pádem. Při probírání se z mdlob se mohou objevit některé neurologické projevy, jako jsou přechodné poruchy vidění, parestezie a tonicko‑klonické 
pohyby končetin. Proto mají být očkovaní jedinci sledováni přibližně 15 minut po podání očkovací látky. U jedinců s akutním závažným febrilním onemocněním je 
třeba očkování odložit. Méně závažné infekce jako mírný zánět horních cest dýchacích nebo horečka nízkého stupně nejsou kontraindikací k imunizaci. Stejně jako 
u jakékoliv očkovací látky nemusí očkování přípravkem Gardasil 9 zajistit ochranu všem očkovaným. Očkovací látka chrání pouze proti onemocněním, která jsou 
způsobená typy HPV, na které je očkovací látka zaměřena. Proto je nezbytné i nadále používat vhodná opatření proti sexuálně přenosným onemocněním. Očkovací 
látka je pouze k profylaktickému použití a nemá žádný účinek na aktivní infekci HPV nebo klinicky prokázané onemocnění. Není také určena k prevenci progrese 
jiných zjištěných lézí souvisejících s HPV. Přípravek Gardasil 9 nezabrání lézím způsobeným typem HPV obsaženým v očkovací látce u jedinců již infikovaných tímto 
HPV typem v době očkování. Protože žádná očkovací látka nemá 100% účinnost a přípravek Gardasil 9 neposkytne ochranu proti všem typům HPV nebo proti infekci 
HPV přítomné v době očkování, zůstává cervikální screening kriticky důležitý a musí probíhat v souladu s lokálními doporučeními. Nejsou k dispozici žádné údaje 
ohledně použití přípravku Gardasil 9 u jedinců s poruchou imunitní odpovědi. Jedinci s poruchou imunitní odpovědi v důsledku užívání účinné imunosupresivní 
léčby, genetické poruchy, infekce virem lidské imunodeficience (HIV) nebo dalších příčin nemusí na očkovací látku reagovat. U jedinců s trombocytopenií nebo 
jakoukoliv jinou poruchou srážlivosti musí být tato očkovací látka aplikována s opatrností kvůli možnému krvácení po intramuskulární aplikaci. Nejsou k dispozici 
žádné údaje týkající se bezpečnosti, imunogenity nebo účinnosti, které by podpořily zaměnitelnost přípravku Gardasil 9 s bivalentní nebo kvadrivalentní očkovací 
látkou proti HPV. Interakce: Bezpečnost a imunogenita u jedinců, kteří dostali imunoglobuliny nebo krevní deriváty v průběhu 3 měsíců před očkováním, nebyla 
v klinických studiích hodnocena. Použití s dalšími očkovacími látkami: Gardasil 9 může být podán současně s kombinovanou posilovací (booster) očkovací látkou 
obsahující diftérii (d) a tetanus (T) buď s pertusí [acelulární komponenta] (ap) a/nebo s poliomyelitis [inaktivovaná] (IPV) (očkovací látky dTap, dT‑IPV, dTap‑IPV). 
Použití s hormonální antikoncepcí: V klinických studiích 60,2 % žen ve věku 16 až 26 let, kterým byl aplikován přípravek Gardasil 9, užívalo v průběhu očkovací 
fáze klinické studie hormonální antikoncepci. Nezdálo se, že by užívání hormonální antikoncepce ovlivňovalo typově specifickou imunitní odpověď na přípravek 
Gardasil 9. Fertilita, těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici žádné údaje u lidí ohledně účinku přípravku Gardasil 9 na fertilitu. Studie na zvířatech nenaznačují 
škodlivé účinky na fertilitu. Údaje získané z rozsáhlého souboru těhotných žen (více než 1000 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo 
fetální/neonatální toxicitu přípravku Gardasil 9. Studie na zvířatech neprokazují reprodukční toxicitu. Nicméně tyto údaje nejsou považovány za dostačující pro to, aby 
mohlo být použití přípravku Gardasil 9 doporučeno v průběhu těhotenství. Očkování musí být odloženo až po ukončení těhotenství. Přípravek Gardasil 9 lze během 
kojení aplikovat. Nežádoucí účinky: Celkem 15 776 jedincům (10 495 jedinců ve věku 16 až 26 let a 5 281 dospívajících ve věku 9 až 15 let při zařazení do studie) 
byl podán přípravek Gardasil 9. Několik jedinců (0,1 %) skončilo kvůli nežádoucím účinkům. Nejčastějšími nežádoucími účinky pozorovanými po aplikaci přípravku 
Gardasil 9 byly reakce v místě aplikace injekce (84,8 % očkovaných jedinců v průběhu 5 dnů po některé z očkovacích návštěv) a bolest hlavy (13,2 % očkovaných 
jedinců v průběhu 15 dnů následujících po některé z očkovacích návštěv). Uchovávání: V chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněnou 
injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek Gardasil 9 musí být po vyjmutí z lednice podán co nejdříve, jak je to možné. Stabilitní 
údaje naznačují, že složky očkovací látky jsou stabilní po dobu 72 hodin, pokud jsou skladovány při teplotách od 8 °C do 25 °C nebo od 0 °C do 2 °C. Po uplynutí této 
doby musí být přípravek Gardasil 9 použit nebo zlikvidován. Tyto informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky v případě dočasného teplotního výkyvu. 
Léková forma: Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Čirá tekutina s bílou sraženinou. Držitel rozhodnutí o registraci: Sanofi Pasteur MSD SNC, 
162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Francie. Registrační číslo(a): EU/1/15/1007/002, EU/1/15/1007/003. Datum revize textu: 10. 6. 2015.

Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku.
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Gardasil® 9 injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
9valentní očkovací látka proti lidskému papilomaviru (rekombinantní, adsorbovaná)
Složení: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně: Papillomaviri humani typus 6 proteinum L1 30 μg, Papillomaviri humani typus 11 proteinum L1 40 μg, Papillomaviri 
humani typus 16 proteinum L1 60 μg,  Papillomaviri humani typus 18 proteinum L1 40 μg, Papillomaviri humani typus 31 proteinum L1 20 μg, Papillomaviri 
humani typus 33 proteinum L1 20 μg, Papillomaviri humani typus 45 proteinum L1 20 μg, Papillomaviri humani typus 52 proteinum L1 20 μg, Papillomaviri humani 
typus 58 proteinum L1 20 μg. Amorfní aluminium‑hydroxyfosfát‑sulfát jako adjuvans (0,5 mg Al). Indikace: Přípravek Gardasil 9 je indikován k aktivní imunizaci 
jedinců ve věku od 9 let proti následujícím HPV onemocněním: premaligní léze a cervikální, vulvální, vaginální a anální karcinomy způsobené HPV typy obsaženými 
v očkovací látce; genitální bradavice (Condyloma acuminata) způsobené specifickými HPV typy. Dávkování a způsob podání: Základní očkovací schéma sestává 
ze 3 samostatných 0,5ml dávek podaných podle následujícího schématu: 0, 2, 6 měsíců. Pokud je nezbytné použití alternativního očkovacího schématu, musí být 
2. dávka podána alespoň 1 měsíc po první dávce a 3. dávka musí být podána alespoň 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky musí být podány v průběhu 
jednoho roku. Potřeba posilovací dávky nebyla stanovena. Doporučuje se, aby jedinci, kteří dostanou jako 1. dávku přípravek Gardasil 9, dokončili 3dávkové očkovací 
schéma přípravkem Gardasil 9. Studie se smíšeným (zaměnitelným) režimem očkovacích látek nebyly s přípravkem Gardasil 9 provedeny. Jedinci dříve očkovaní 
v 3dávkovém schématu kvadrivalentní očkovací látkou proti HPV typům 6, 11, 16 a 18 (qHPV) mohou dostat 3 dávky přípravku Gardasil 9. Pediatrická populace (děti 
ve věku ≤ 9 let): Bezpečnost a účinnost přípravku Gardasil 9 u dětí ve věku méně než 9 let nebyla stanovena. Populace žen ve věku ≥ 27 let: Bezpečnost a účinnost 
přípravku Gardasil 9 u žen ve věku 27 let a více nebyla studována. Očkovací látku je nutno aplikovat intramuskulární injekcí (preferuje se oblast deltového svalu 
horní paže nebo horní anterolaterální oblast stehna). Přípravek Gardasil 9 nesmí být aplikován intravaskulárně, subkutánně nebo intradermálně. Očkovací látka 
nesmí být smíchána s žádnou jinou očkovací látkou ani roztokem v jedné injekční stříkačce. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli 
pomocnou látku. Jedinci s hypersenzitivní reakcí po předchozí aplikaci přípravku Gardasil 9 nebo SILGARD nesmí dostat přípravek Gardasil 9. Zvláštní upozornění 
a opatření pro použití: Musí být k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled pro případ vzácných anafylaktických reakcí po podání očkovací látky. Zejména 
u dospívajících může v důsledku psychogenní reakce na vpich jehly dojít po jakémkoliv očkování, nebo dokonce i před ním, k synkopě (mdlobám), někdy 
doprovázené pádem. Při probírání se z mdlob se mohou objevit některé neurologické projevy, jako jsou přechodné poruchy vidění, parestezie a tonicko‑klonické 
pohyby končetin. Proto mají být očkovaní jedinci sledováni přibližně 15 minut po podání očkovací látky. U jedinců s akutním závažným febrilním onemocněním je 
třeba očkování odložit. Méně závažné infekce jako mírný zánět horních cest dýchacích nebo horečka nízkého stupně nejsou kontraindikací k imunizaci. Stejně jako 
u jakékoliv očkovací látky nemusí očkování přípravkem Gardasil 9 zajistit ochranu všem očkovaným. Očkovací látka chrání pouze proti onemocněním, která jsou 
způsobená typy HPV, na které je očkovací látka zaměřena. Proto je nezbytné i nadále používat vhodná opatření proti sexuálně přenosným onemocněním. Očkovací 
látka je pouze k profylaktickému použití a nemá žádný účinek na aktivní infekci HPV nebo klinicky prokázané onemocnění. Není také určena k prevenci progrese 
jiných zjištěných lézí souvisejících s HPV. Přípravek Gardasil 9 nezabrání lézím způsobeným typem HPV obsaženým v očkovací látce u jedinců již infikovaných tímto 
HPV typem v době očkování. Protože žádná očkovací látka nemá 100% účinnost a přípravek Gardasil 9 neposkytne ochranu proti všem typům HPV nebo proti infekci 
HPV přítomné v době očkování, zůstává cervikální screening kriticky důležitý a musí probíhat v souladu s lokálními doporučeními. Nejsou k dispozici žádné údaje 
ohledně použití přípravku Gardasil 9 u jedinců s poruchou imunitní odpovědi. Jedinci s poruchou imunitní odpovědi v důsledku užívání účinné imunosupresivní 
léčby, genetické poruchy, infekce virem lidské imunodeficience (HIV) nebo dalších příčin nemusí na očkovací látku reagovat. U jedinců s trombocytopenií nebo 
jakoukoliv jinou poruchou srážlivosti musí být tato očkovací látka aplikována s opatrností kvůli možnému krvácení po intramuskulární aplikaci. Nejsou k dispozici 
žádné údaje týkající se bezpečnosti, imunogenity nebo účinnosti, které by podpořily zaměnitelnost přípravku Gardasil 9 s bivalentní nebo kvadrivalentní očkovací 
látkou proti HPV. Interakce: Bezpečnost a imunogenita u jedinců, kteří dostali imunoglobuliny nebo krevní deriváty v průběhu 3 měsíců před očkováním, nebyla 
v klinických studiích hodnocena. Použití s dalšími očkovacími látkami: Gardasil 9 může být podán současně s kombinovanou posilovací (booster) očkovací látkou 
obsahující diftérii (d) a tetanus (T) buď s pertusí [acelulární komponenta] (ap) a/nebo s poliomyelitis [inaktivovaná] (IPV) (očkovací látky dTap, dT‑IPV, dTap‑IPV). 
Použití s hormonální antikoncepcí: V klinických studiích 60,2 % žen ve věku 16 až 26 let, kterým byl aplikován přípravek Gardasil 9, užívalo v průběhu očkovací 
fáze klinické studie hormonální antikoncepci. Nezdálo se, že by užívání hormonální antikoncepce ovlivňovalo typově specifickou imunitní odpověď na přípravek 
Gardasil 9. Fertilita, těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici žádné údaje u lidí ohledně účinku přípravku Gardasil 9 na fertilitu. Studie na zvířatech nenaznačují 
škodlivé účinky na fertilitu. Údaje získané z rozsáhlého souboru těhotných žen (více než 1000 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo 
fetální/neonatální toxicitu přípravku Gardasil 9. Studie na zvířatech neprokazují reprodukční toxicitu. Nicméně tyto údaje nejsou považovány za dostačující pro to, aby 
mohlo být použití přípravku Gardasil 9 doporučeno v průběhu těhotenství. Očkování musí být odloženo až po ukončení těhotenství. Přípravek Gardasil 9 lze během 
kojení aplikovat. Nežádoucí účinky: Celkem 15 776 jedincům (10 495 jedinců ve věku 16 až 26 let a 5 281 dospívajících ve věku 9 až 15 let při zařazení do studie) 
byl podán přípravek Gardasil 9. Několik jedinců (0,1 %) skončilo kvůli nežádoucím účinkům. Nejčastějšími nežádoucími účinky pozorovanými po aplikaci přípravku 
Gardasil 9 byly reakce v místě aplikace injekce (84,8 % očkovaných jedinců v průběhu 5 dnů po některé z očkovacích návštěv) a bolest hlavy (13,2 % očkovaných 
jedinců v průběhu 15 dnů následujících po některé z očkovacích návštěv). Uchovávání: V chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněnou 
injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek Gardasil 9 musí být po vyjmutí z lednice podán co nejdříve, jak je to možné. Stabilitní 
údaje naznačují, že složky očkovací látky jsou stabilní po dobu 72 hodin, pokud jsou skladovány při teplotách od 8 °C do 25 °C nebo od 0 °C do 2 °C. Po uplynutí této 
doby musí být přípravek Gardasil 9 použit nebo zlikvidován. Tyto informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky v případě dočasného teplotního výkyvu. 
Léková forma: Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Čirá tekutina s bílou sraženinou. Držitel rozhodnutí o registraci: Sanofi Pasteur MSD SNC, 
162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Francie. Registrační číslo(a): EU/1/15/1007/002, EU/1/15/1007/003. Datum revize textu: 10. 6. 2015.

Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku.
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U žen do 45 let vakcína SILGARD chrání proti:
· premaligním genitálním lézím (cervikálním, vulválním a vaginálním),
· premaligním lézím análním,
· análním karcinomům,
v příčinné souvislosti s jistými onkogenními typy lidského papilomaviru /HPV),
· bradavic genitálů (condilomata acuminata),  
v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV.
 
Vakcína SILGARD poskytuje 96,9% ochranu proti rakovině děložního čípku.
Jedná se o účinnost související s HPV typy 16 a 18 proti předrakovinným 
lézím na děložním čípku stupně 3 (CIN3) u žen, které nepřišly do kontaktu 
s příslušnými HPV typy.

Má HPV INfekCI…
... ALe Ještě o toM NeVí!
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Očkujte vakcínou SILGARD.
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Zkrácená informace o léčivém přípravku 
Silgard®, injekční SuSpenZe v předplněné injekční Stříkačce. OČkOVACí látkA PrOtI lIDSkéMu PAPIlOMAVIru [tyPy 6, 11, 16, 18] (rEkOMbInAntní, ADSOrbOVAná). kvalitativní a kvan-
titativní Složení: 1 DáVkA (0,5 Ml) ObSAhujE PřIblIžně: PAPIllOMAVIrI huMAnI tyPuS 6 PrOtEInuM l1 – 20 MIkrOgrAMů; PAPIllOMAVIrI huMAnI tyPuS 11 PrOtEInuM l1 – 40 MIkrOgrAMů; PAPIllO-
MAVIrI huMAnI tyPuS 16 PrOtEInuM l1 – 40 MIkrOgrAMů; PAPIllOMAVIrI huMAnI tyPuS 18 PrOtEInuM l1 – 20 MIkrOgrAMů. léková forma: InjEkČní SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní StříkAČCE. 
indikace: SIlgArD jE OČkOVACí látkA k POužItí OD Věku 9 lEt k PrEVEnCI: PrEMAlIgníCh gEnItálníCh lézí (CErVIkálníCh, VulVálníCh A VAgInálníCh), PrEMAlIgníCh AnálníCh lézí, CErVIkálníCh 
kArCInOMů A AnálníCh kArCInOMů V PříČInné SOuVISlOStI S jIStýMI OnkOgEnníMI tyPy lIDSkéhO PAPIlOMAVIru (hPV); - brADAVIC gEnItálu (COnDylOMA ACuMInAtA) V PříČInné SOuVISlOStI SE 
SPECIfICkýMI tyPy hPV. tAtO InDIkACE jE zAlOžEnA nA PrůkAzu úČInnOStI PříPrAVku SIlgArD u žEn VE Věku 16 Až 45 lEt A u Mužů VE Věku 16 Až 26 lEt A nA PrůkAzu IMunOgEnICIty PříPrAVku SIlgArD 
u Dětí VE Věku 9 Až 15 lEt A DOSPíVAjíCíCh. POužItí PříPrAVku SIlgArD MuSí být V SOulADu S OfICIálníMI DOPOruČEníMI. dávkování a ZpůSob podání: DáVkOVání: Jedinci ve věku 9 až 13 let věku 
včetně: PříPrAVEk SIlgArD lzE PODáVAt PODlE DVOuDáVkOVéhO SChéMAtu (0,5 Ml V nultéM A šEStéM MěSíCI). POkuD SE Druhá DáVkA OČkOVACí látky PODá DříVE nEž 6 MěSíCů PO PrVní DáVCE, jE 
nutnO VžDy PODAt třEtí DáVku. AltErnAtIVně lzE PříPrAVEk SIlgArD PODAt PODlE tříDáVkOVéhO SChéMAtu (0,5 Ml V nultéM, DruhéM A šEStéM MěSíCI). DruhOu DáVku jE nutnO PODAt nEjMéně jEDEn 
MěSíC PO PrVní DáVCE A třEtí DáVku jE nutnO PODAt nEjMéně 3 MěSíCE PO Druhé DáVCE. VšEChny třI DáVky MuSí být PODány běhEM ObDObí jEDnOhO rOku. Jedinci ve věku 14 let a starší: PříPrAVEk 
SIlgArD jE nutnO PODAt PODlE tříDáVkOVéhO SChéMAtu (0,5 Ml V nultéM, DruhéM A šEStéM MěSíCI). DruhOu DáVku jE nutnO PODAt nEjMéně jEDEn MěSíC PO PrVní DáVCE A třEtí DáVku jE nutnO 
PODAt nEjMéně 3 MěSíCE PO Druhé DáVCE. VšEChny třI DáVky MuSí být PODány běhEM ObDObí jEDnOhO rOku. PODáVání PříPrAVku SIlgArD MuSí PrObíhAt V SOulADu S OfICIálníMI DOPOruČEníMI. 
PEDIAtrICká POPulACE: bEzPEČnOSt A úČInnOSt PříPrAVku SIlgArD u Dětí MlADšíCh 9 lEt nEbylA StAnOVEnA. k DISPOzICI nEjSOu žáDné úDAjE. kontraindikace: hyPErSEnzItIVItA nA léČIVé látky 
nEbO nA ktErOukOlI POMOCnOu látku. jEDInCI, u nIChž SE PO PODání DáVky PříPrAVku SIlgArD ObjEVí PříznAky hyPErSEnzItIVIty, nESMí DAlší DáVku PříPrAVku SIlgArD DOStAt. PODáVání PříPrAVku 
SIlgArD MuSí být ODlOžEnO u jEDInCů trPíCíCh záVAžnýM AkutníM hOrEČnAtýM OnEMOCněníM. PřítOMnOSt lEhké InfEkCE, jAkO jE lEhká InfEkCE hOrníCh CESt DýChACíCh, nEbO hOrEČkA nízkéhO 
StuPně VšAk nEjSOu kOntrAInDIkACí PrO IMunIzACI. Zvláštní upoZornění a opatření pro použití: PřI rOzhODOVání O VAkCInACI jEDnOtlIVCE SE MuSí Vzít V POtAz rIzIkO, žE jIž byl VyStAVEn 
PůSObEní hPV, A POtEnCIální PřínOS, ktErý MůžE z VAkCInACE Mít. StEjně jAkO u VšECh InjEkČníCh OČkOVACíCh látEk MuSí být PrO PříPAD VzáCnýCh AnAfylAktICkýCh rEAkCí PO APlIkACI OČkOVACí 
látky SnADnO k DISPOzICI ODPOVíDAjíCí léČEbná OPAtřEní. PO kAžDéM OČkOVání, někDy I PřED níM, MůžE V DůSlEDku PSyChOgEnní rEAkCE nA VPICh jEhly DOjít k SynkOPě (MDlObáM), někDy S PáDEM, 
zEjMénA u DOSPíVAjíCíCh jEDInCů. PřI PrObírání SE z MDlOb SE MOhOu ObjEVIt něktEré nEurOlOgICké PrOjEVy, jAkO jSOu PřEChODné POruChy VIDění, PArEStEzIE, tOnICkO-klOnICké POhyby kOnČEtIn. 
OČkOVAní by PrOtO MělI být PřIblIžně 15 MInut PO PODání OČkOVACí látky SlEDOVánI. jE POtřEbA zAVéSt OPAtřEní PrOtI úrAzůM V DůSlEDku MDlOb. StEjně jAkO u jInýCh OČkOVACíCh látEk nEMuSí 
OČkOVání PříPrAVkEM SIlgArD zAjIStIt OChrAnu VšEM OČkOVAnýM. nEPrOkázAlO SE, žE by Měl PříPrAVEk SIlgArD tErAPEutICký EfEkt. bEzPEČnOSt A IMunOgEnItA OČkOVACí látky byly hODnOCEny 
u jEDInCů VE Věku OD 7 DO 12 lEt S PrOkázAnOu InfEkCí VIrEM lIDSké IMunODEfICIEnCE (hIV). jEDInCI SE SnížEnOu IMunItní rEAkCí V DůSlEDku buď SIlné IMunOSuPrESIVní léČby, gEnEtICké POruChy, 
nEbO jInýCh PříČIn, nEMuSí nA OČkOVACí látku zArEAgOVAt. tutO OČkOVACí látku jE nutnO PODáVAt OPAtrně jEDInCůM S trOMbOCytOPEnIí nEbO S jAkOukOlI POruChOu kOAgulACE, PrOtOžE PO In-
trAMuSkulárníM PODání tAkOVýM jEDInCůM MůžE DOjít kE krVáCEní. nEjSOu k DISPOzICI žáDné úDAjE O bEzPEČnOStI, IMunOgEnItě AnI úČInnOStI, ktEré by PODPOrOVAly zAMěnItElnOSt PříPrAVku 
SIlgArD S jInýMI OČkOVACíMI látkAMI PrOtI hPV. interakce: jEDInCI, ktEří DOStAlI IMunOglObulIn nEbO krEVní DErIVáty běhEM 6 MěSíCů PřED PrVní DáVkOu OČkOVACí látky, bylI VE VšECh klInIC-
kýCh StuDIíCh VyřAzEnI. Použití sPolu s dalšími očkovacími látkami: PřI PODání PříPrAVku SIlgArD VE StEjnOu DObu (AlE PřI PODání OČkOVACíCh látEk DO různýCh InjEkČníCh MíSt) S OČkOVACí 
látkOu PrOtI hEPAtItIDě tyPu b (rEkOMbInAntní) nEDOšlO k záSAhu DO IMunItní ODPOVěDI nA hPV tyPy. PříPrAVEk SIlgArD lzE PODáVAt SOuČASně S kOMbInOVAnOu POSIlOVACí (bOOStEr) OČkOVACí 
látkOu ObSAhujíCí DIftérII (D) A tEtAnuS (t) buď S PErtuSí [ACElulární kOMPOnEntA] (AP) A/nEbO S POlIOMyElItIS [InAktIVOVAná] (IPV) (OČkOVACí látky DtAP, Dt-IPV, DtAP-IPV) bEz VýznAMné 
IntErfErEnCE S PrOtIlátkOVOu ODPOVěDí nA ktErOukOlI zE SlOžEk ktErékOlI z VAkCín. SOuČASné PODáVání PříPrAVku SIlgArD S jInýMI OČkOVACíMI látkAMI, nEž jSOu OČkOVACí látky uVEDEné VýšE, 
nEbylO StuDOVánO. nEPrOkázAlO SE, žE by POužItí hOrMOnální AntIkOnCEPCE OVlIVnIlO IMunItní ODPOVěď nA PříPrAVEk SIlgArD. těhotenStví a kojení: úDAjE O PODáVání PříPrAVku SIlgArD 
V Průběhu těhOtEnStVí nEPrOkázAly žáDný bEzPEČnOStní SIgnál. tytO úDAjE VšAk nEjSOu DOStAtEČné PrO DOPOruČEní POužíVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu těhOtEnStVí. OČkOVání jE nutnO 
ODlOžIt nA DObu PO ukOnČEní těhOtEnStVí. PříPrAVEk SIlgArD lzE PODáVAt běhEM kOjEní. nežádoucí účinky: VElMI ČASté (≥ 1/10): bOlEStI hlAVy, V MíStě InjEkCE: bOlESt, OtOk A zAruDnutí. 
ČASté (≥ 1/100, < 1/10): hOrEČkA, POCIt nEVOlnOStI, V MíStě InjEkCE: zhMOžDěnIny, SVěDění, bOlESt V kOnČEtIně. OStAtní nEžáDOuCí úČInky byly hlášEny V nIžšíCh frEkVEnCíCh (jAkO Méně ČASté 
(≥ 1/1 000, < 1/100); VzáCné (≥ 1/10 000, < 1/1 000); VElMI VzáCné (< 1/10 000), PříPADně bylA jEjICh ČEtnOSt kVAlIfIkOVánA jAkO „nEní znáMO“, jElIkOž byly hlášEny DObrOVOlně z POPulACE nEjISté 
VElIkOStI A nEbylO VžDy MOžné ODhADnOut jEjICh ČEtnOSt AnI StAnOVIt PříČInnOu SOuVISlOSt S ExPOzICí VAkCíně). šlO O tytO nEžáDOuCí úČInky: CElulItIDA V MíStě APlIkACE InjEkCE, IDIOPAtICká 
trOMbOCytOPEnICká PurPurA, lyMfADEnOPAtIE, hyPErSEnzItIVní rEAkCE VČEtně AnAfylAktICkýCh/AnAfylAktOIDníCh rEAkCí, Akutní DISEMInOVAná EnCEfAlOMyElItIDA, SynDrOM guIllAIn-bA-
rréhO, SynkOPA někDy DOPrOVázEná tOnICkO-klOnICkýMI POhyby, zVrACEní, ArtrAlgIE, MyAlgIE, AStEnIE, zIMnICE, únAVA, CElkOVý POCIt nEMOCI, brOnChOSPAzMuS A kOPřIVkA. uchovávání: 
uChOVáVEjtE V ChlADnIČCE (2–8 °C). ChrAňtE PřED MrAzEM. uChOVáVEjtE PřEDPlněnOu InjEkČní StříkAČku VE Vnější krAbIČCE, Aby byl PříPrAVEk Chráněn PřED SVětlEM. balení: 0,5Ml SuSPEnzE 
V PřEDPlněné InjEkČní StříkAČCE SE DVěMA jEhlAMI V bAlEní PO 1 kuSE. nA trhu nEMuSí být VšEChny VElIkOStI bAlEní. držitel roZhodnutí o regiStraci: MErCk ShArP & DOhME ltD., hErtfOrD 
rOAD, hODDESDOn, hErtfOrDShIrE En11 9bu, VElká brItánIE. regiStrační číSlo(a): Eu/1/06/358/007. datum poSlední reviZe textu: 23. 10. 2014. 

pro kohortu dívek od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku čáStečně hraZeno Z proStředků veřejného  
Zdravotního pojištění, maximální doplatek na jednu dávku vakcíny Silgard činí 302,60 kč.  
pro oStatní pacientky a pacienty není hraZeno Z proStředků veřejného Zdravotního pojištění. 
přípravek je váZán na lékařSký předpiS. dříve než přípravek předepíšete, SeZnamte Se, proSím,  
S úplným Souhrnem údajů o přípravku. 
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 Nevzala jsem si pilulku 
2 roky, 3 měsíce a 4 dny
     a po celou dobu jsem více než z 99 % chráněna1     

• vysoká účinnost, která trvá až 3 roky (PI=0,33) 1

• rozměrově menší IUS než Mirena® 1,2

• úzká zaváděcí trubička, která usnadňuje zavádění 2

• hodnocená v klinických studiích u nullipar i u žen, které již rodily 1

• bez estrogenu a s nízkou dávkou LNG je dobře snášena 1

Antikoncepce až na 3 roky 
bez nutnosti pravidelného užívání 1

Literatura:
1. SPC přípravku Jaydess®. 2. Nelson AL, Gemzell-Danielsson K, Borgatta L, Hauck 
B, Lynen R, Rosen K. User satisfaction, ease of placement, and discomfort during 
placement of two low-dose levonorgestrel contraceptive intrauterine systems (LNG-
IUSs) in a multicenter, randomized, phase III study. Poster presented at: American 
Society for Reproductive Medicine 2012; October 20-24, 2012; San Diego, CA.

Zkrácený souhrn údajů o přípravku
 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání no-
vých 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 levonorgestre-
lum 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 infi kovaný 
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 těho-
tenství. Přibližně u poloviny těhotenství, která nastanou během užívání Jaydess, 
se dá očekávat, že budou mimoděložní. Může dojít k perforaci nebo penetraci 
děložního těla nebo hrdla nitroděložním systémem, nejčastěji během zavádění. 
Systém se v takovém případě musí odstranit, může být zapotřebí chirurgický 
zákrok. Vzhledem k omezeným 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, fel-
bamat, 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, nepravidelné 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: 1x1. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, Berlín, Německo. Registrační 
číslo: 17/049/13-C. Datum revize textu: 13. 5. 2015. Přípravek je vázán na lékařský 
předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplnou infor-
maci 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.MKT.WH.09.2015.0346
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