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EDITORIAL

Vážení přátelé, kolegyně, kolegové.
Je leden 2014 a zaregistroval jsem několik změn. Již rok máme nového prezidenta (no comment) a do čela 
zdravotnictví přichází nový ministr MUDr. Svatopluk Něměček. Končící šéf MUDr. Martin Holcát uvedl: 
„ Znám jej jako velmi dobrého a úspěšného ředitele, manažera jedné z největších českých nemocnic. Je 
dobře orientován v problematice řízení a problematice českého zdravotnictví“. Takže další odborník na 
problémy nemocnic. Nový rok 2014 ale přinesl mnohem více změn. Ten nejvíce viditelný je nový občanský 
zákoník. Po vyslechnutí přednášky JUDr. Ing. Prudila,Ph.D. jsem opět měl potřebu v následující pracovní 
den již vůbec nevstávat a mailem zrušit svoji ambulanci. Zvláště nové určování škody na zdraví formou 
„co si vyštěkáte u soudce“, je depresivní. 

Jaké změny ale nastaly ve zdravotnictví?
Regulační poplatky. V ambulancích zatím poplatky zůstávají. Je ale jenom otázkou času jejich zrušení, 
koneckonců to je obsaženo v prohlášení vlády. Sám jsem byl překvapen, kolik se průměrně v ambulancích 
vybere. Po rozhovoru se zástupcem vládní strany ANO jsem pochopil, že tato strana o finančních tocích 
v ambulancích vůbec nemá přehled a myslí si, že regulační poplatky mají význam jenom pro regulaci 
k hospitalizaci. Náhradou za zrušení těchto poplatků by mělo být ne zcela přesně definované navýšení 
příjmů ambulancí. Proto doporučuji všem lékařům „vybírejte a přiznávejte“. Podle dnešních výběrů se 
bude odvíjet hodnocení navýšení úhrad zdravotní péče.

Přeshraniční zdravotní péče. V roce 2014 by se měla naplnit směrnice Evropského parlamentu a Rady 
č. 2011/24/EU týkající se zdravotní přeshraniční zdravotní péče. Tato směrnice je schvalována v rámci 
novely zákona o zdravotním pojištění a v současné době prošla již druhým čtením. Ovšem odkdy bude 
platit v praxi je zatím nejisté. Ale učme se cizí jazyky, mohlo by to přinést euro do našich ambulancí.

Po pěti letech vypršela výjimka z evropské směrnice, která českým zdravotníkům umožňovala odpracovat 
přesčasové hodiny. Mělo by dojít k redukci na polovinu. Očekává se typická česká cesta – bude se podvádět 
a fixlovat. Ale třeba tato směrnice zvýší zájem mladých lékařů o práci v ambulancích. Budou mít více 
volného času.

Nově mohou ženy rodit bez přítomnosti lékaře, ale pouze nekomplikovaný porod hlavičkou. Hlavně aby 
ošetřující personál vždy zavčasu rozeznal, kdy se blíží průšvih. Z možnosti propuštění novorozenců do 
72 hodin mají obavy především pediatři. Ale je možné, že tento krok přispěje ke zrušení degradujících 
registrací rodiček v pražských porodnicích.

Od poloviny ledna by měly pojišťovny zvát své klienty na preventivní prohlídky. Je předpoklad, že 
v některých ambulancích bude problém s množstvím zájemkyň. Přínosem by tyto akce měly být pro 
ambulance s menším počtem pacientek. Ale jak mám zkušenosti z praxe, s českými ženami to moc 
nezacloumá. Ale právě v souvislosti s důrazem na změny v preventivní péči jsem přivítal zavedení nového 
kódu 53050, který nám do jisté míry stabilizoval frekvenci a výši úhrady preventivní prohlídky.

V nejbližších měsících nás čekají volby do jednotlivých sekcí ČPGS. Dovolte mi agitovat k aktivnímu 
přístupu k těmto volbám a k správné volbě Vašeho delegáta. I Váš hlas dnes může v budoucnu ovlivnit 
budoucí jednání o úhradách v ambulancích. 

Vážení přátelé, kolegyně, kolegové. Buďme pokud možno jednotní a pracovití. Buďme ale i trochu veselí 
a věřte, bude líp.

Jiří Dvořák
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V tradičním termínu koncem ledna jsme se sešli na doškolovacím víkendu po několika letech mimo 
Prahu, v hotelu Angelo v Plzni. Těch změn bylo více, nejpodstatnější asi ta, že po letech nahradila v roli 
partnera Zentivu firma Richter Gedeon.

Odborný program začal tradičně v pátek hojně navštíveným podvečerním workshopem v režii kolegy 
Petra Lošana. Provedl nás možnostmi testování v gynekologické ambulanci, pokusil se vytvořit návod, jak 
se v testech zorientovat a rovněž nás informoval o tom, jaké jsou výhody, nevýhody, novinky a finanční 
náročnost jednotlivých testů, možnosti vyšetření pro samoplátce.

Pro zájemce, a bylo jich hodně, byla na večer připravena exkurze do blízkého pivovaru Prazdroj.

Sobotní odborný program jistě uspokojil všechny, kteří se jej zúčastnili. Plný sál po celou dobu programu 
je snad důkazem, že témata přednášek i přednášející byli zvoleni dobře. Nechci vyzdvihovat jednu 
přednášku oproti jiné, všechny byly skvělé. Od kazuistik manželů Ožanových, přes interaktivního 
Vladimíra Dvořáka a problematiku cervikálních lézí, lehce depresívní, jak jinak, byl přehled novinek 
v právní problematice v podání Lukáše Prudila, až po tradičně skvělého Tomáše Faita. Do problematiky 
akné nás zasvětil primář pardubické dermatologie David Stuchlík. Výborný byl live scan ultrazvuk 
v podání olomouckého onkogynekologa Radima Marka. Osobně ale musím říct, že ovace vestoje, jaké 
sklidil nestor české psychiatrie a psychoterapie Radkin Honzák, jsem ještě nezažil. 

Společenskou část v sobotu večer skvěle doplnili kromě příjemné gastronomie a moravských přívlastkových 
vín Komici s.r.o. (Knor, Pavlásek, Kočičková).

Tradiční nedělní diskuzi nad ekonomickými výhledy na letošní rok završil z mého pohledu velmi úspěšný 
seminář a věřím, že podobně budeme spolupracovat na lednových seminářích s novým partnerem i do 
budoucna.

Společně s vámi se těším na setkání při některé ze dvou letošních jarních roadshow, v dubnu v Krumlově 
a na celostátní konferenci ČGPS a SGPS v Brně v červnu t.r.

Aleš Skřivánek

51. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ
 

SSG ČR VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU RICHTER GEDEON,  
ANGELO HOTEL PLZEŇ, 

 
24.–26. 1. 2014
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17. 12. 2013 Praha ČSK- jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

1. Úhradová vyhláška na rok 2014
•	 	Návrh	 Úhradové	 vyhlášky	 po	 zaslání	 připomínek	 jednotlivých	 poskytovatelů	 zdravotní	 péče	

i společného stanoviska Koalice není zatím k dispozici.
•	 	Z	 dostupných	 informací	 je	 však	 zjevné,	 že	 v	 roce	 2014	 nedojde	 k	 navýšení	 úhrad	 u	 žádného	 ze	

segmentů s výjimkou lůžkové péče, i když MZ ČR tvrdí opak. Jednotlivé organizace KSL se připravují 
na individuální jednání s VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami.

2. Zrušení regulačních poplatků 
•	 	O	zrušení	regulačních	poplatků	za	návštěvu	v	ambulancích	se	uvažuje	až	v	roce	2015.	Přesto	je	třeba	

reagovat již nyní, protože jde o významnou součást příjmů zdravotnických zařízení a ke změně může 
dojít kdykoliv při úpravě některého ze zdravotnických zákonů, tedy i dříve, než předpokládá původní 
záměr. 

•	 	Dr.	 Jojko	 připraví	 návrh	 textu	 otevřeného	 dopisu	 Koalice	 soukromých	 lékařů,	 který	 bude	 zaslán	
poslancům, médiím a novému ministru zdravotnictví (pozn.: otevřený dopis byl po odsouhlasení všemi 
členy KSL odeslán všem poslancům PSP ČR a zástupcům sdělovacích prostředků dne 6. 1. 2014).

3. Stížnost na údajné nekolegiální jednání předsedy SAS Dr. Jojka
•	 	Tento	bod	 jednání	navrhl	Dr.	Šmatlák	 jako	reakci	praktických	 lékařů	na	článek	publikovaný	 iDnes	

dne 30. 11. 2013 pod názvem „Pojišťovny budou praktikům proplácet lepší metody měření krevního 
tlaku“. V článku došlo ke sporu mezi praktickými lékaři a ambulantními specialisty v souvislosti 
s rozšířením kompetencí praktických lékařů o dva výkony, které jsou od 1. 1. 2014 nově zařazeny 
v	návrhu	novely	vyhlášky	seznamu	zdravotních	výkonů.	Dr.	Šmatlák	byl	pověřen	členy	SPL	vyzvat	Dr.	
Jojka k vystoupení SAS z Koalice.

•	 	Zástupci	KSL	vyslechli	argumenty	obou	stran.	SPL	i	SAS	v	závěru	diskuze	vyjádřily	vůli	dále	pokračovat	
v členství v Koalici s tím, že navážou na předcházející neukončená jednání o kompetencích.

•	 	Dr.	Chrz	navrhl,	 aby	si	 témata,	která	zjevně	hrozí	konfliktem,	 jednotlivé	organizace	prodiskutovali	
společně dříve, než se k nim budou veřejně vyjadřovat v médiích.

4. Memorandum o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví
•	 	Dr.	Chrz	 informoval	o	schůzce	s	Dr.	Bekem,	který	mu	tento	materiál	předložil	s	žádostí	o	podporu.	

Členové KSL se k podpoře nepřipojili, ale shodně konstatovali, že podobné aktivity je třeba monitorovat. 

5. VZP – „čistý“ účet a pendleři
•	 	Tento	 bod	 jednání	 není	 společný	 pro	 všechny	 členy	 KSL,	 protože	 způsob	 úhrad	 se	 u	 jednotlivých	

organizací liší.

6. Různé
•	 	Dr.	Jojko	referoval	o	dohodách,	které	pro	jejich	segment	uzavřel	Dr.	Kubek	s	generálním	ředitelem	VZP.	

Jedná se o dobu neurčitou pro smlouvy po roce 2015, bonifikace v úhradách v roce 2014 pro držitele 
diplomu	CŽV	ČLK	a	zmírnění	regulací.	Žádná	z	těchto	příslibů	zatím	nemá	jasnou	písemnou	formu,	
která by již byla promítnuta do smluv nebo jejich dodatků. Rada SAS o bližší specifikaci všech třech 
otázek jedná sama s vedením VZP.

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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7. 1. 2014 Praha Ústředí VZP – jednání o úhradách péče pro segment ambulantní 
gynekologie v roce 2014
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o kódu 63050. Ministerstvo zdravotnictví vydalo nový Seznam výkonů s bodovými hodnotami 
poměrně pozdě a zmíněný kód se do něj dostal na poslední chvíli. Kód proto není zmíněn v úhradovém 
dodatku VZP. V dodatku také není zakotvena dohoda ČLK a VZP o bonifikace celoživotního vzdělávání. 
VZP rozešle smluvním zařízením naší odbornosti doplnění dodatku, kde bude uvedena bonifikace na 
kód 63050. Navýšení hodnoty bodu není pro naši odbornost optimálním řešením vzhledem k zastropení 
úhrady na URČ a rok. VZP proto držitelům diplomů celoživotního vzdělávání navýší INU o 0,01. Většině 
ambulantních gynekologů vzniknou potíže s vykazováním preventivních prohlídek v první polovině 
ledna 2014. Nový kód ještě není v číselníku VZP a v lékařských programech. VZP vyvíjí maximální snahu 
o urychlené vyřešení situace, která nevznikla její vinou. Předseda SSG ČR se snaží informovat členskou 
základnu o aktuálním dění e-maily.

14. 1. 2014 Praha Ústředí ZP MV ČR – jednání o úhradách péče pro segment 
ambulantní gynekologie v roce 2014
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Hlavním tématem byl úhradový dodatek ZP MV pro ambulantní gynekology pro rok 2014. ZP MV chce 
garantovat dosavadní způsob odměňování pro náš segment, dodatek pro letošní rok by měl téměř kopírovat 
dodatek pro rok 2013. Nepatrně navýšeno by mělo být ohodnocení balíčků pro prenatální péči. Na dotaz 
předsedy SSG ČR, zda ZP 211 hodlá shodně s VZP bonifikovat diplom celoživotního vzdělávání lékařů od 
ČLK, obdržel zápornou odpověď.

21. 1. 2013 Praha ČSK- jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

1. Úhrady zdravotní péče v roce 2014
•	  ČSK jedná se zdravotními pojišťovnami o možnosti navýšení úhrad u amalgámových výplní hrazených 

z	veřejných	prostředků	nad	částku	vydanou	Úhradovou	vyhláškou.	Tato	jednání	zkomplikovalo	vydání	
cenového výměru MZ ČR, ve kterém je stanovena maximální cena výplně, navýšená pouze o 10%.S VZP 
bylo dohodnuto, že finanční prostředky nevyčerpané na úhrady stomatologické péče v roce 2013 budou 
vyplaceny zubním lékařům v roce 2014 v jednorázové částce.

•	  SPLDD získalo při jednání se zdravotními pojišťovnami příslib bonifikací, které však budou, vzhledem 
k	přesunu	většiny	finančních	prostředků	do	nemocnic,	minimální.	Z	Úhradové	vyhlášky	byly,	zřejmě	
omylem, vyřazeny dva základní preventivní kódy. Jejich úhradu bude muset SPLDD projednat se 
zdravotními pojišťovnami individuálně. 

•	 	SAS – Dr. Jojko informoval o dohodě uzavřené mezi ČLK a VZP, na základě které budou formou 
bonifikace a měkčích regulací odměňováni lékaři, kteří se vzdělávají. Toto řešení zřejmě přinese řadu 
problémů.	 SAS	 vydal	 generální	 výzvu	 nepodepisovat	 cenové	 dodatky,	 které	 vycházejí	 z	 Úhradové	
vyhlášky na rok 2014. Probíhají jednání o navýšení hodnoty bodu a o tolerování překročení finančního 
limitu na zdravotní péči. 

•	  SSG	vyjednává	se	zdravotními	pojišťovnami	již	dlouhodobě	individuální	dohody	odlišné	od	Úhradové	
vyhlášky, které se u jednotlivých zdravotních pojišťoven liší. Zdravotní pojišťovny posílají postupně 
cenové dodatky k připomínkování a tyto dodatky kopírují sjednané dohody. 
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2. Regulační poplatky
Zástupci KSL kladně hodnotili odezvu na otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR 
ze dne 7. 1. 2014. Dr. Dvořák navrhl pozvat na další setkání Koalice poslance za hnutí ANO Dr. Miloslava 
Janulíka. Osloví jej a sdělí KSL, zda Dr. Janulík pozvání na jednání přijal (pozn. – podle informace Dr. 
Dvořáka se Dr. Janulík únorového jednání KSL zúčastní). 

3. Návrh zákona o registru smluv
Návrh se týká pouze organizací zřízených zákonem.

4. Různé
•	 Dr.	Dvořák	navrhl	vzájemnou	podporu	a	společnou	medializaci	při	prosazování	návrhů	jednotlivých	
sdružení, případně odborných společností, na vyřazování kódů z veřejného zdravotnictví.
•	 Dr.	 Kudyn	 informoval	 o	 problému	 dětských	 lékařů	 s	 centrálním	 registrem	 pojištěnců.	 V	 současné	
době vede každá pojišťovna vlastní registr a nedostatečná komunikace mezi nimi způsobuje vypadávání 
pacientů ze systému. Při vazbě na kapitační platbu není tato platba uhrazena. 
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

ZMĚNA VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU V ROCE 2014 
Valné shromáždění členů Sdružení soukromých gynekologů ČR v Olomouci dne 14. 4. 2013 
jednohlasně odsouhlasilo zvýšení členského příspěvku na částku 3.000,- Kč od roku 2014.
Číslo účtu: 2053887329/0800 zůstává nezměněno, variabilní symbol = rodné číslo se záměnou prvního 
dvojčíslí číslicemi 99.

ÚHRADOVÉ DODATKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN PRO ROK 2014 
Začátkem roku by měly všechny ZP začít rozesílat k podpisu úhradové dodatky pro letošní rok. Důrazně 
doporučujeme texty nepodepisovat, dokud neobdržíte e-mail s informací, že s dodatkem příslušné ZP 
výbor SSG ČR souhlasí. Jak víte z minulosti, některé nevyhovující dodatky se podařilo díky jednotnému 
postoji naší členské základny upravit. 

KÓD 63050 A ZMĚNY V SEZNAMU VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI
Tuto problematiku jsme se snažili vysvětlit členské základně formou hromadných e-mailů, na mnohé 
dotazy odpovídal předseda SSG ČR individuálně. Hromadné e-maily najdete na webu SSG ČR.

Stručné shrnutí:
-  V kódu 63050 je zahrnuta preventivní prohlídka a všechna opakovaná kolposkopická vyšetření (základní 
kolposkopie) a opakované odběry onkologické cytologie. Ohodnocení kódu tomu odpovídá. 

-  Proto byly ze seznamu výkonů vyřazeny kódy základní kolposkopie a preventivní prohlídka u gynekologa 
a proto kódem 63532 nemá být vykazován odběr cytologie.

-  Odběry kultivací, HPV test apod. lze dále vykazovat kódem 63532.
-  I nadále může být vykázáno ultrazvukové vyšetření při provedení preventivní prohlídky, s příslušnou 
diagnózou. Dle platné legislativy ultrazvukové vyšetření součástí preventivní prohlídky není, proto 
k němu musí být indikace …

- Kód 63050 nelze vykázat s kódem klinického vyšetření.
-  Pro kód 63050 bude zachován šedesátidenní „risk koridor“. Bude jej tedy možné vykázat za 305 dní od 
poslední preventivní prohlídky.

- O nasmlouvání kódu není třeba žádat.

Pro ty, kteří nenašli nový kód pro preventivní prohlídku a péči s ní související a nový seznam výkonů, 
zveřejňujeme odkazy.
http://www.fulsoft.cz/images/2013z421_soubory/image036.gif
http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2013/sb0164-2013.pdf.

BONIFIKACE NA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V souladu s dohodou ČLK a VZP bude VZP bonifikovat náš segment za celoživotní vzdělávání. Vzhledem 
k mechanismu úhrady v našem segmentu navýší VZP držitelům diplomu celoživotního vzdělávání ČLK 
hodnotu bodu o 0,01 Kč a Inu o 0,01. Pokud by došlo k navýšení pouze jedné z uvedených položek, byli 
bychom znevýhodněni oproti jiným segmentům. Diplomy celoživotního vzdělávání není nutné odesílat 
na VZP. VZP si od ČLK vyžádá seznam smluvních partnerů, kteří diplom mají. Poté rozešle všem, zda 
podmínku splňují, či ne. Pokud někdo obdrží vyjádření, že nesplňuje a diplom má, dodá jej a VZP mu 
přizná bonifikaci.
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Je možné, že celoživotní vzdělávání zakomponují do dodatku i některé zaměstnanecké zdravotní 
pojišťovny. Pokud se to nestane, není to důvodem k odmítnutí dodatku. Tato bonifikace nebyla součástí 
dohody SSG ČR s jednotlivými zdravotními pojišťovnami.

PRÁVNÍ SERVIS
Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 
2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 
88, částku ve výši 1.000,- Kč na rok 2014, která zahrnuje:

- zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
- zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
- účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání….),
- v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.

Případné žádosti o právní pomoc zasílejte písemně prostřednictvím sekretariátu SSG ČR na e-mailovou 
adresu ssgcr@ti.cz nebo korespondenční adresu Orlí 10, 602 00 Brno. 

Dovolujeme si upozornit, že právní servis, garantovaný Mgr. Jakubem Uhrem, bude poskytován v případě, 
že se bude jednat o problematiku, která nastala po zaplacení stanoveného poplatku. Nepovažujeme za 
příliš kolegiální, když platbu za právní servis zasílají zájemci o právní servis až v momentě akutních 
problémů se zdravotní pojišťovnou či jiným subjektem.

E-MAILOVÁ KOMUNIKACE
Dovolujeme si opakovaně požádat členy SSG ČR, aby sdělili na sekretariát Sdružení své e-mailové adresy, 
případně informovali o změnách těchto adres. Ti, kteří to již učinili, vědí, že řadu informací dostanou se 
značným předstihem prostřednictvím tohoto média.

ČLENSTVÍ V ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS 
JEP (DÁLE JEN ČGPS) A SEKCÍCH ČGPS
Chcete-li	se	stát	členem	společnosti,	ev.	členem	některé	ze	sekcí	ČGPS,	zveřejňujeme	návod,	jak	postupovat:
•	 klikněte	na	odkaz	www.cgps.cz
•	 Přihláška
•	 	v	„Přihlášce	za	člena	společnosti/sekce	ČGPS“	vyplňte	elektronický	 formulář,	označte	sekci,	 jejímž	

členem se chcete stát
•	 odeslat	přihlášku

V případě, že doplníte svoji e-mailovou adresu, obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.

Přihlásit se do jednotlivých sekcí je možné pouze pro členy ČGPS.

Vaše přihláška bude projednána na zasedání výboru společnosti, které se koná v intervalech cca 2-3 
měsíce. Upozorňujeme, že podle Stanov vzniká řádné členství teprve zaplacením členského příspěvku. 
Veškerou další agendu a Vaše otázky týkající se členství, změn adresy Vašeho bydliště a reklamace 
placení příspěvků adresujte na Správu členské databáze ČLS JEP, Členská evidence České lékařské 
společnosti J.E.Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 224 266 216, fax 224 266 212, e-mail: cle@cls.cz. 
Zkontrolujte si prosím, zda jste uvedeni v seznamu členů na webu. Datum aktualizace seznamu členů na 
webových stránkách ČGPS je uvedeno tamtéž.
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ADRESNÉ ZVANÍ
Od začátku roku 2014 začnou zdravotní pojišťovny obesílat své pojištěnce, kteří se neúčastnili některého 
ze screeningových programů s doporučením, aby vyhledali svého praktického lékaře či gynekologa 
a screeningová vyšetření absolvovali. Naší odbornosti se týkají všechny tři screeningové programy: ca 
prsu, ca cervixu a ca kolorekta. 

ÚZIS – INFORMACE O ELEKTRONICKÉM VYKAZOVÁNÍ  
PRO AMBULANTNÍ LÉKAŘE
Vzhledem k dlouhodobému nedostatku informací mezi lékaři v terénu o možnostech elektronického 
zasílání	pravidelných	výkazů	a	dalších	povinných	hlášení	pro	Ústav	zdravotnických	informací	a	statistiky	
ČR si Vám dovolujeme zaslat odkaz na webovou stránku popisující tuto problematiku:

http://www.uzis.cz/vykazy/elektronicky-sber-dat

VZNIK ČESKÉ SPOLEČNOSTI PORODNÍCH ASISTENTEK „ČSPA“

Vážená kolegyně, vážený kolego,   
dovolte	nám,	abychom	Vás	informovali	o	vzniku	ČESKÉ	SPOLEČNOSTI	PORODNÍCH	ASISTENTEK	„ČSPA“,	
a o možnosti stát se jejím řádným členem.
Česká společnost porodních asistentek vznikla na základě nutnosti veřejně deklarovat vícestupňovou 
mezioborovou spolupráci v oblasti gynekologie a porodnictví a spolu s lékaři jednotně vystupovat 
a informovat laickou veřejnost.
Ve stanovách společnosti ČSPA“ jsou pevně ukotveny postoje, které tuto spolupráci budou podporovat. 

Mezi hlavní pilíře „ČSPA“ patří:
•	dodržování	doporučených	postupů	ČGPS	a	ČLS	JEP
•	propagace	a	rozvoj	oboru	gynekologie	a	porodnictví
•	vzdělávání	svých	členů
•	prosazování	profesních	zájmů	svých	členů
•	právní	ochrana	svých	členů
•	zvyšování	důvěry	ve	zdravotnický	personál
•	zkvalitnění	prostředí	porodnických	zařízení

Pokud máte zájem se stát členem České společnosti porodních asistentek, stačí se elektronicky 
zaregistrovat na dočasných stránkách „ČSPA“ www.porodnice.cz, v sekci „Porodní asistentky“, kde 
naleznete jednoduchý formulář. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mail, kde budete informován/a o dalších 
krocích, které povedou k Vašemu řádnému členství ve společnosti.

Výhody členství:
•	20%	sleva	na	akce	pořádané	ČSPA
1. AORA 7. 12. 2013
2. Kurz porodnické analgezie a anestezie 29. 3. 2014
3. Kritické stavy v porodnictví 6. 12. 2014
4. Péče o matku a dítě 2014
•	20	%	sleva	na	publikace
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Pokud máte zájem uplatnit výše uvedené výhody, tak Vás musíme upozornit, že platná registrace vzniká 
po uhrazení registračního poplatku.

S přáním hezkého dne
       Mgr. Ludmila Lukešová
       Předsedkyně společnosti

Komentář:
Vítáme vznik společnosti, z jejíchž cílů vyplývá, že se bude snažit rozvíjet a prohlubovat spolupráci 
porodních asistentek a gynekologů a porodníků. Aktivity jiných organizací, které se snaží sdružovat 
porodní asistentky svědčí spíše o snaze dosavadní spolupráci narušit a rozbít funkční systém péče 
o gravidní a rodičky. Věříme, že se porodní asistentky, které pracují v gynekologických ordinacích 
i lůžkových zařízeních, stanou členkami České společnosti porodních asistentek „ČSPA“.
Jen s dostatečnou členskou základnou bude mít organizace patřičný respekt a bude dostatečnou protiváhou 
těm, kterým dosavadní model spolupráce porodní asistentky s lékařem nevyhovuje. Stanovy společnosti 
jsou i na webu SSG ČR.
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PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ, NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE 
ÚČAST

Název akce Místo konání Termín konání

52. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Růže, Český Krumlov 11.–13. 4. 2014

1. společná konference ČGPS ČLS 
JEP a SGPS SLS 

BVV, Brno 6.–8. 6. 2014

53. doškolovací seminář SSG ČR OREA hotel Devět Skal, Milovy 12.–14. 9. 2014

35. celostání konferene Sekce 
ultrazvukové diagnostiky  
ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Voroněž I, Brno 3.–5. 10. 2014

7. konference Seke kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

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

  

PŘEHLED ROADSHOW SSG ČR
Název akce Místo konání Termín konání

Jarní roadshow SSG ČR I Clarion Congress Hotel Olomouc 12. 2. 2014

Jarní roadshow SSG ČR I Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem 19. 2. 2014

Jarní roadshow SSG ČR I Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové 20. 2. 2014

Jarní roadshow SSG ČR I OREA Hotel Voroněž I, Brno 26. 2. 2014

Jarní roadshow SSG ČR I Hotel Park Inn, Ostrava 6. 3. 2014

Jarní roadshow SSG ČR I Hotel Angelo Pilsen, Plzeň 19. 3. 2014

Jarní roadshow SSG ČR I Hotel Budweis, Ćeské Budějovice 20. 3. 2014

Jarní roadshow SSG ČR I Grand Hotel Majestic, Praha 26. 3. 2014

Jarní roadshow SSG ČR II Hotel Tereziánský Dvůr, Hradec Králové 27. 3. 2014

Jarní roadshow SSG ČR II Hotel Angelo Pilsen, Plzeň 3. 4. 2014

Jarní roadshow SSG ČR II Hotel Holiday INN, Brno 16. 4. 2014

Jarní roadshow SSG ČR II Clarion Congress Hotel,  
České Budějovice 

17. 4. 2014

Jarní roadshow SSG ČR II Hotel IBIS, Olomouc 24. 4. 2014

Jarní roadshow SSG ČR II Clarion Congress Hotel, Ostrava 14. 5. 2014

Jarní roadshow SSG ČR II Clarion Congress Hotel ,Ústí nad Labem 15. 5. 2014

Jarní roadshow SSG ČR II Grand Hotel Majestic, Praha 22. 5. 2014
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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

Otevřený dopis k rukám poslankyní a poslanců Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

 Praze 6. 1. 2014

Vážená paní poslankyně,
Vážený pane poslanče,

obracíme se na Vás s tímto dopisem v souvislosti s tím, že registrujeme plán vznikající vládní koalice 
zrušit regulační poplatky za návštěvu v ambulanci. 

Pro všechny soukromé lékaře jde o velmi citlivou otázku, neboť:
ve stejnou dobu, kdy byly zavedeny regulační poplatky, nám byly buď sníženy nebo zmraženy úhrady. 
Jde v současné době o významnou součást tržeb našich ambulancí. Průměrně jde o tržbu 10.000 Kč, tj. 
120.000 Kč, tj. 6 až 7% základního příjmu, přičemž u některých z nás může jít až o 200.000,- Kč ročně. 
Takto získané a řádně daněné peníze užíváme plně k reinvestici do provozu ambulance, tj. k nákupu 
přístrojů, spotřebního materiálu, jsou důležitou složkou, která nám pomohla navýšit platy našim sestrám.

Jsme si zcela jisti, že výpadek této významné části našich tržeb, nebyl-li by nijak kompenzován z jiných 
zdrojů, by měl za důsledek pokles kvality a dostupnosti péče. Pro některé z nás může znamenat i ohrožení 
finanční stability. Těch až 200 tisíc Kč na jednoho lékaře a rok nikdy nebyly zbytečně vynaložené peníze 
a jistě by v rozpočtech poskytovatelů chyběly.

Žádáme	 Vás	 tedy,	 abyste	 buď	 regulační	 poplatky	 nerušili,	 nebo	 v	 přesné	 časové	 souvislosti	 s	 jejich	
zrušením zajistili všem poskytovatelům přiměřenou kompenzaci propadu tržeb. Jedině tak zabráníte 
poklesu kvality a dostupnosti zdravotní péče v ČR, k němuž jinak jistě dojde. 



 | ZPRAVODAJ SSG ČR  | 13 |

Pro případ, že by pro Vás byla jako jediná průchodná varianta zrušení poplatků, žádáme, aby ke stejnému 
dni: 
- byl novelizován seznam výkonů, kde by výkony 09543, 09544, 09545,09547 (všechny se týkají výběrů 
poplatků) byly nahrazeny jedním signálním kódem, který by měl bodovou hodnotu odpovídající úhradě 
minimálně 30,- Kč.
- byla novelizovaná úhradová vyhláška, přičemž stačí jen doplnění zcela jednoduché formulace, dle níž 
by výše zmíněný signální kód byl hrazen plně, tj. mimo jakoukoli limitaci včetně omezení úhradovým 
vzorcem.

Závěrem dopisu nám dovolte Vám předem poděkovat, že se věci budete plně a odpovědně věnovat a že 
nedopustíte, aby vůči občanům zdánlivě vstřícný – ve skutečnosti jen populistický - krok měl pro ně 
nakonec jen negativní dopady – jak bylo zdůvodněno výše – v poklesu kvality a dostupnosti zdravotní 
péče o ně samotné.

Za Koalici soukromých lékařů: 

MUDr.	Pavel	Chrz,	prezident	České	stomatologické	komory,	mluvčí	Koalice	

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 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR
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MUDr. Vladimír Dvořák – předseda
MUDr. Jan Nový – místopředseda
MUDr. Aleš Skřivánek – jednatel

Jméno, příjmení Adresa Telefonní 
číslo

E-mailová adresa

MUDr. Vladimír Dvořák Orlí 10,  
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr. Olga Hlaváčková Zeyerova 2442,  
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

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

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr. Jan Líman Husova 1648,  
415 02 Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr. Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr. Jan Nový Raisova 21,  
320 07 Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

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

585 234 444 skrivanek@g-centrum. cz

MUDr. Alexandra Stará Slavíkova 15,  
120 00 Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

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

495 757 188 jstepan@email.cz

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

271 961 183  zdenek.tesar@centrum.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr. Richard Postupa ČSA 6a,  
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr. Lubomír Vokatý Spojařů 1252,  
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox. cz

SEZNAM ČLENŮ VÝBORU SSG ČR

11. 4. 2014  PÁTEK

KURZ SEKcE UlTRaZvUKové diagnoSTiKy ČgPS ČlS JEP
UlTRaZvUKovÁ vyšETřEní v TěhoTEnSTví

Koordinátoři:
doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. (Olomouc)
doc. MUDr. Ladislav Krofta, Ph.D. (Praha)

12:50 –13:00 L. Krofta, M. Ľubušký 
 Zahájení kurzu

13:00 –14:45 M. Ľubušký
 Prenatální péče o jednočetné těhotenství
14:45–15:15 Diskuse

15:15–15:30 Coffee break

15:30 –17:00 L. Krofta 
 Prenatální péče o vícečetné těhotenství
17:00 –17:30 Diskuse

17:30 –18:30  L. Krofta, M. Ľubušký 
 live scan
18:30 –19:00 Diskuse                     

52. došKolovací SEminÁř 
Sdružení Soukromých gynekologů Čr

vE SPolUPRÁci S

Datum konání:  11.–13. 4. 2014 
Místo konání: hotel Růže, horní 154, Český Krumlov
 www.janshotel.cz

anoncE 1/4
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12. 4. 2014  SoBoTa

odBoRný PRogRam:

dopolední blok:   9.00 –12.00 hod.
  
chairman:  mUdr. aleš Skřivánek, Ph. d.

9.00 –9.25            doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. (Praha)
                              Endometrióza – invazivní či konzervativní přístup k léčbě?

9.25–9.50         doc. MUDr. Martin Procházka, Ph. D. (Olomouc)
                             chyby a omyly v prenatální péči

9.50 –10.15 MUDr. Jiří Zvolský (Opava)
                             Poradenství při výběru antikoncepce 

10.40 –11.05    MUDr. Vanda Hořejší (České Budějovice) 
         menstruační profil po zavedení Jaydess 

11.05–11.35 MUDr. Marek Pluta, Ph. D. (Praha) 
  Follow-up po léčbě prekanceróz: Kolposkopie versus cytologie versus  

hPv testace.

 11.35–12.00   MUDr. Helena Průšová (Praha)
                             Pacientský program náhrad a výměn iUS Jaydess a  iUS mirena 

12.00 –12.10       MUDr. Aleš Skřivánek, Ph. D. (Olomouc)
                              Evropská komise (SUKl) ke kombinované antikoncepci s progestiny  

3. a 4. generace 

12.00 –13.30  OBĚD
 Nabízíme možnost zakoupit si obědové menu viz přihláška  

 mEnU 280 Kč
 Staročeská cibulačka
 Kuřecí prsa na tymiánu, restovaná zeleninka, smetanové brambory
 Vanilkový krém s lesním ovocem a šlehačkou

odpolední blok:   13.30 –15.30 hod.

PRÁvní woRKShoP – UPdaTE novinEK v lEgiSlaTivě amBUlanTního gynEKologa

Přednášející:  mUdr. mgr. Jolana Těšinová
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10.40 –11.05    MUDr. Vanda Hořejší (České Budějovice) 
         menstruační profil po zavedení Jaydess 

11.05–11.35 MUDr. Marek Pluta, Ph. D. (Praha) 
  Follow-up po léčbě prekanceróz: Kolposkopie versus cytologie versus  

hPv testace.

 11.35–12.00   MUDr. Helena Průšová (Praha)
                             Pacientský program náhrad a výměn iUS Jaydess a  iUS mirena 

12.00 –12.10       MUDr. Aleš Skřivánek, Ph. D. (Olomouc)
                              Evropská komise (SUKl) ke kombinované antikoncepci s progestiny  

3. a 4. generace 

12.00 –13.30  OBĚD
 Nabízíme možnost zakoupit si obědové menu viz přihláška  

 mEnU 280 Kč
 Staročeská cibulačka
 Kuřecí prsa na tymiánu, restovaná zeleninka, smetanové brambory
 Vanilkový krém s lesním ovocem a šlehačkou

odpolední blok:   13.30 –15.30 hod.

PRÁvní woRKShoP – UPdaTE novinEK v lEgiSlaTivě amBUlanTního gynEKologa

Přednášející:  mUdr. mgr. Jolana Těšinová
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19.30 –1.00 hod.  SPolEČEnSKý vEČER
                             Občerstvení je zajištěno formou rautu.

13. 4. 2014  nEdělE
  
9.00 hod. Jednání členů SSg ČR 
 – situace ve financování gynekologických ordinací 
    – výsledky posledních jednání SSG ČR 

všEoBEcné inFoRmacE:

Začátek přednášek UZ kurzu SSG ČR  11. 4. 2014 13.00–19.00 hod.
na UZ kurz je nutné se registrovat zvlášť a uhradit registrační poplatek viz přihláška.

Začátek přednášek    12. 4. 2014 9.00 hod.
Začátek jednání členů SSG ČR  13. 4. 2014 9.00 hod.

Registrace:
pátek 11. 4. 2014   12.00–14.00 hod.
   17.00–20.00 hod.
sobota 12. 4. 2014      8.00–12.00 hod.
neděle 13. 4. 2014       8.45–10.00 hod.

Ubytování:   hotel Růže, hotel old inn, hotel Zlatý anděl 

Společenský večer:  12. 4. 2014 hotel Růže

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

|  Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 15. 3. 2014, Vámi požadované ubytování bude zru-
šeno.

|  Nebude-li částka za obědy a společenský večer uhrazena do 4. 4. 2014, Vámi požadované služby 
budou automaticky zrušeny.
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Platbu za registrační poplatky, obědy, společenský večer a ubytování zasílejte   převodem  na   účet  
společnosti g-agEncy, s.r.o. u České spořitelny olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní 
symbol viz závazná přihláška!

nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. 

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.

Na setkání se těší za SSG ČR
  MUDr. Vladimír Dvořák 
   předseda

organizační zajištění:
Přihlášku k účasti zasílejte na adresu:
 sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní náměstí 285/8, 
772 00 Olomouc, 
tel. +420 720 998 678, +420 724 277 964
fax: +420 585 234 499
e-mail:info@g-agency.eu.
online registrace na www.ssg.cz ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Titul, příjmení, jméno: 

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

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO:     DIČ:   

REgISTRAČní POPlATEk 
UZ kurz v pátek  11. 4. 2014  0  2.000,–kč

Seminář 12.–13.  4.  2014 do  15. 3. 2014   do 1. 4. 2014 na místě
člen SSG ČR 0       800,– kč 0  1.000,– kč 0  1.400,– kč 
nečlen SSG ČR 0  1.100,– kč 0  1.400,– kč 0  2.000,– kč 

SPOlEČEnSký VEČER
účastník semináře:  300,– Kč   0  ANO 0  NE
na místě:                               500,– Kč   0  ANO 0  NE 
doprovod:  800,– Kč   0  ANO 0  NE

OběD 12. 4. 2014
Oběd účastník 300,– Kč: 0  ANO  0  NE
Oběd doprovod 300,– Kč: 0  ANO  0  NE 
 
V případě neuhrazení vstupu na spol. večer a oběda do 4. 4. 2014  budou tyto požadavky  
automaticky zrušeny.
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52. DOškOlOVAcí SEmInář 
SdRUžENí SOUKROmých GyNEKOlOGů ČR

VE SPOluPRácI S

Datum konání:  11.–13. 4. 2014 
Místo konání: hotel Růže, horní 154, Český krumlov
 www.janshotel.cz
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52. DOškOlOVAcí SEmInář 
SdRUžENí SOUKROmých GyNEKOlOGů ČR

VE SPOluPRácI S

Datum konání:  11.–13. 4. 2014 
Místo konání: hotel Růže, horní 154, Český krumlov
 www.janshotel.cz



Platba za registrační poplatek, spol. večer a oběd celkem                                                  byla odeslána bankovním  
převodem dne                                                    na účet společnosti G-AGENcy s.r.o. číslo 1808339319/0800  
u ČS a.s. Olomouc. nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.  
uvedené ceny jsou včetně 21% DPh.

Registraci na uZ hradí sponzor:     0  ANO  0  NE
Registraci na seminář hradí sponzor:    0  ANO  0  NE
Oběd pro účastníka hradí sponzor   0  ANO  0  NE

4 4

0  11. 4. 2014 0  12. 4. 2014  0  bez ubytování
     pátek      sobota 

0  1-lůžkový pokoj 2.600,–  Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj  3.500,–  Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.750,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s  
0  2-lůžkový pokoj s přistýlkou             4.710,–  Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.570,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s  

0  1-lůžkový pokoj 1.650,–  Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj  2.800,–  Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.400,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s  
0  2-lůžkový pokoj s přistýlkou             2.820,–  Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 940,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s  

1.  hOTEl RŮŽE –  místo konání semináře 
Horní 154, Český Krumlov, www.hotelruze.cz

2.  ubyTOVání hOTEl  OlD Inn  
Nám. Svornosti 12, Český Krumlov, ww.hoteloldinn.cz, vzdálen od hotelu Růže 250 m

u b y T O V á n í

Variabilní symbol* 
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 44 v rámci ochrany osobních dat)
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V PříPADě SPOnZORIngu VyPIšTE PROSím náSlEDující úDAjE:

Název firmy:                          
Kontaktní osoba:   Tel.:



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 identifikovat. uvedené ceny jsou včetně 15% DPh.

•  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 15. 3. 2014, Vámi požadované ubytování bude 
automaticky zrušeno.

STORnO PODmínky úČASTI
do 24. 2. 2014 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150,– Kč
od 25. 2.– 6. 3. 2014 10 %  z celkové částky 
od 7. 3.–15. 3. 2014 30 %  z celkové částky 
od 16. 3. –25. 3. 2014        60 %  z celkové částky
od 26. 3. 2014                   100 %  z celkové částky

datum     Podpis, razítko

3.  ubyTOVání hOTEl  ZlATý AnDěl  
Nám. Svornosti 11, Český Krumlov, ww.hotelzlatyandel.cz,  
vzdálen od hotelu Růže 250 m

ubytování hradí firma – sponzor:    0  ANO  0  NE

V PříPADě SPOnZORIngu VyPIšTE PROSím náSlEDující úDAjE:

Název firmy:                          
Kontaktní osoba:   Tel.:

0  1-lůžkový pokoj 1.650,–  Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj  2.800,–  Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.400,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s  
0  2-lůžkový pokoj s přistýlkou             2.820,–  Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 940,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s  
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