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EDITORIAL

Vstupujeme do adventního času, a tak je doba na zamyšlení nad uplynulým rokem 2013.
Co přinesl dobrého a co špatného pro každého z nás a jaké jsou vyhlídky na období následující.
Klíčovým momentem tohoto roku byl pád pravicové vlády, která se moc pravicově nechovala a svými 
rozhodnutími spíše brzdila ekonomiku, zvyšovala daně a v sektoru zdravotnictví se stávalo slovo soukromý 
lékař téměř sprostým slovem.
Redukovat přebujelou síť lůžkových zařízení se nepodařilo, privátní sektor podporován nebyl.
Náš segment dále stagnoval. Reálně však klesal vzhledem ke zvyšujícím se vstupním nákladům, s čímž 
naše členská základna při dohodách s pojišťovnami souhlasila jako s nejmenším zlem a maximem 
možného v kontextu s reálným stavem české ekonomiky. 
Po proběhlých nových volbách budeme směřovat doleva, takže se dají očekávat mnohá populistická 
opatření a další zadlužování státu. Úroky z narůstajícího státního dluhu budou ještě více dusit naši 
ekonomiku. Určitě přijde časem na řadu i progresivní zdanění, které neznamená nic jiného než zdaňování 
schopných a přerozdělení získaných prostředků těm „ druhým „.
Průměrná délka života se prodlužuje a za pár let bude početná armáda důchodců populačně silných 
ročníků spolu s narůstajícím počtem občanů, kteří nijak do společného systému nepřispívají, poměrně 
velký problém pro ty ostatní, zodpovědné občany.
Zdravotní systém začíná pociťovat nedostatek finančních prostředků, přesto někteří usilují o zrušení 
regulačních poplatků. Výpadky v příjmech však nemají pojišťovny zdravotnickým zařízením z čeho 
kompenzovat.
Dochází k posilování lůžkového sektoru na úkor ambulancí.
V kultivovaném sazebníku výkonů se objevily nové kody, které dávají prostor pro budování paralelní sítě 
perinatologické péče ve prospěch porodních asistentek, což povede k prodražování stávajícího systému, 
který je vybudovaný, dobře funguje a má vynikající výsledky i v celosvětovém kontextu.
Na druhou stranu zůstávají v sazebníku výkony, které navrhla odborná společnost zrušit s cílem uspořit 
finanční prostředky.
Přál bych si, aby stát byl dobrým hospodářem a námi zvolení představitelé spravovali jim svěřené 
prostředky, peníze občanů odvedené státu na daních, zodpovědně a viděli včas blížící se rizika.
Jsou zde však i důvody k radosti a věci, které se povedly.
Dobře pro naše sdružení dopadly volby do ČGPS, výbor společnosti je na další volební období 
vyvážený a nezdařily se snahy narušit rovnováhu mezi ambulancemi a lůžkovými zařízeními.
Proti snahám některých pojišťoven porušovat dohody většina členské základny postupovala na doporučení 
výboru SSG ČR jednotně a své požadavky jsme dokázali obhájit.
Úspěšný byl 6. Kongres EFC / Europen Society for Colposcopy and Lower Genital Tract Disease /, který se 
konal v Praze počátkem září.
Povedla se i 35. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v Brně.
Všichni víme, že dílo se daří jen tehdy, pokud všichni tahají za jeden provaz.
Pro nadcházející období bude proto ještě důležitější těsná spolupráce celé členské základny a podpora 
výboru sdružení, který nás všechny profesně zastupuje při důležitých jednáních o budoucnosti
a finančním toku pro náš segment.
Dnešní doba se rychle mění a musíme si zvyknout na to, že co je pro nás dobré dnes, nemusí být dobré 
zítra.
Opustili jsme věk průmyslový a vstoupili jsme do věku informačního, pro který jsou důležité správné 
informace a jejich rychlá dostupnost.
Kontakty na členy sekce přes aktuální e-mailové adresy jsou základním předpokladem pro co nejrychlejší 
informovanost a možnost rychlé diskuse při vzniklých problémech.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků s rodinou, hodně zdraví, sil a elánu do příštího roku a mějme 
vždy na paměti, že pokud hledáme pomocnou ruku, najdeme ji na konci své paže a bůh pomáhá těm, kteří 
se přičiní. 

Richard Postupa
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 Milé kolegyně a kolegové, tradičně mi připadlo zhodnocení proběhlého doškolovacího semináře. Všichni 
jsme vnímali, že byl jiný, než jsme v posledních letech byli zvyklí. Letošní předvánoční konference byla 
o něco málo komornější, protože nebyla zároveň konferencí Kolposkopické sekce. Byla přeneseným 
Mílovským seminářem, který se letos nekonal pro kolizi s EFC v září v Praze. To jsou známá fakta. 
Příjemným překvapením pro mě ale bylo, že co do počtu účastníků, akce nebyla o mnoho menší než 
obvykle a pokud odečtu tradiční slovenské účastníky kolposkopické konference, jichž bylo cca 50 v září 
v Praze, tak se „pražské Milovy“ povedly.

Páteční program byl jako obvykle pod záštitou Vinohradské kliniky a odborný program si svoje posluchače 
našel. V sobotu dopolední program pod gescí generálního partnera byl doplněn o odpolední doškolování 
v oblasti ultrazvuku, zazněla zahuštěná témata doporučených postupů z konference Ultrazvukové sekce. 

Po společenském večeru byla tradiční nedělní diskuze na téma ekonomických aspektů našich praxí 
a výhledu na rok 2014.  Většinu novinek a důležitých informací naleznete na jiných místech Zpravodaje, 
pro shrnutí naznačím jednotlivá témata:
-  probíhající jednání o úhradových dodatcích na rok 2014, připomenuta byla nutnost aktualizace 

kontaktů a emailových adres ZZ na sekretariátu SSG ČR
- stav novely Sazebníku zdravotních výkonů
-  start adresného zvaní do screeningů karcinomu hrdla děložního, karcinomu prsu a kolorektálního 

karcinomu a postavení gynekologů v něm
-  byla zdůrazněna nutnost členství členů SSG ČR v ČGPS a jejích klíčových sekcích – rok 2014 bude 

„supervolební“ a dojde k volbám v sekcích zásadních pro budoucí chod našich praxí – UZ sekce, 
perinatologie a kolposkopické sekce

-  diskutována byla vhodná podpora preskribce dražších originálních přípravků a pokles úhrady v pro 
nás zásadních skupinách léků (osteoporóza, OAB, ad.)

-  a další aktuální otázky.

Jsem rád, že v příštím roce se vrátíme k osvědčenému modelu – doškolovací semináře proběhnou koncem 
ledna v Plzni, v dubnu v Českém Krumlově. V jarních měsících proběhnou dokonce dvě jarní roadshow. 
Počátkem června bude první společná konference ČGPS a SGPS v Brně, v září se vrátíme do Milov a první 
říjnový víkend do Brna s konferencí UZ sekce. A prosincová Pyramida bude opět kolposkopická.

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

V závěru roku přeji Vám i Vašim blízkých klidné Vánoce a co nejlepší rok 2014.

        Aleš Skřivánek

50. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ
Sdružení soukromých gynekologů ČR a Sekce ambulantních gynekologů  

ČGPS ČLS JEP pořádaný ve spolupráci s generálním partnerem firmou MSD  
a hlavním partnerem Richter Gedeon   

a 
XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den pořádaný ve spolupráci s 

Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

6. – 8. 12. 2013, OREA Hotel Pyramida Praha
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1. 10. 2013  Praha, Ústředí VZP – jednání o úhradách péče pro segment 
ambulantní gynekologie v roce 2014 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předběžné jednání o koncepci úhrad našemu segmentu pro příští rok. Pokud bude MZ ČR v úhradové 
vyhlášce respektovat dohodu segmentu ambulantní gynekologie se zdravotními pojišťovnami dosaženou 
v rámci Dohodovacího řízení, bude úhradový dodatek v ZP pro rok 2014 patrně téměř shodný s tím pro rok 
letošní. Naděje na výhodnější verzi dodatku, než je ta pro rok 2013, je mizivá.

1. 10. 2013  Praha, jednání s Ing. P. Noskem 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR se sešel s ing. Noskem první den po jeho odchodu z funkce náměstka ministra 
zdravotnictví. Poděkoval mu za spolupráci a diskutoval s ním problematiku nového Seznamu zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami a úhradovou vyhláškou pro rok 2014. Vzhledem ke znalostem ing. Noska 
budou patrně konzultace naší organizace s bývalým náměstkem ministra pokračovat.

29. 10. 2013  Praha, Ústředí ZPMV – jednání o úhradách péče pro segment 
ambulantní gynekologie 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o úhradě péče o gravidní pomocí agregované platby- „těhotenských balíčků“. V případě, že 
žena absolvuje komplexní vyšetření v prenatální poradně a porod v různých letech, je při stejné práci 
registrujícího gynekologa výsledná úhrada nižší, než když obojí proběhne v jednom roce. Bohužel systém 
provádění úhrad péče neumožňuje údajně vyhovující řešení. Návrhy některých členů SSG ČR by situaci 
nevyřešily, odstoupení od úhrady formou balíčků by bylo pro většinu členské základny nevýhodné. 
Proběhla i diskuze o tvorbě cenového dodatku pro rok 2014. Obě strany hodlají udržet současný model 
úhrady péče pro náš segment.

5. 11. 2013  Praha, Ústředí VZP – jednání o perspektivách smluvních vztahů 
ambulantních gynekologů s VZP 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
VZP chce s odbornou společností a naším sdružením vytvořit kritéria, podle kterých chce prodlužovat 
smlouvy. Problém by mohl nastat u lékařů, kteří mají více menších úvazků, případně nemají v ordinaci 
ultrazvukový přístroj. Analyzovat se budou také zařízení, které mají výrazně vyšší průměry bodů na URČ 
či vyžádanou péči a preskripci, než srovnatelná zařízení v regionu. Jednání budou pokračovat. Účastnil se 
i předseda ČGPS ČLS JEP.

26. 11. 2013  Praha, Ústředí VZP – jednání o úhradách péče pro segment 
ambulantní gynekologie v roce 2014 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR a zástupci VZP se shodli na tom, že za současné situace je maximem možného úhradový 
dodatek, který bude prakticky kopírovat dodatek z letošního roku. Všechny bonifikace by měly být 
zachovány.

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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27. 11. 2013  Praha, MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu 
děložního hrdla 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Analyzovala se práce laboratoří, kterým končí akreditace MZ ČR na konci letošního roku. U některých 
vybraných laboratoří proběhne důkladná kontrola. Většina ale dlouhodobě plní nastavená kritéria 
a ty dostanou prodloužení akreditace bez kontroly na místě. Předseda SSG ČR obdržel podporu všech 
členů komise při podání žádosti, aby MZ ČR zařadilo do nového Seznamu výkonů i agregovaný kód pro 
preventivní prohlídku u gynekologa a péči s ní související.

27. 11. 2013  Praha, MZ ČR – jednání Expertního týmu pro podporu 
screeningových programů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupci MZ ČR předpokládají, že projekt podpory screeningových programů se rozběhne během ledna 
2014. Jeho hlavními součástmi bude mediální kampaň a obesílání těch, kteří se screeningu neúčastnili.
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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.

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.

Mnozí členové SSG ČR se na nás obracejí s dotazy, jak ukončit spolupráci s firmou ONA TV (LCD obrazovky 
v čekárnách). Upřesňujeme proto návrh dohody o ukončení smlouvy, který vypracovala firma ONA TV.
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UKONČENÍ SMLOUVY S ONA TV

Smluvní strany:

Obchodní společnost
Ona TV, a.s.
Plovární 478/1
301 00 Plzeň
IČ 29267293

a                         

Dohoda o ukončení Smlouvy o umístnění LCD reklamního systému

I.
Účastníci této dohody prohlašují, že dne …………….spolu uzavřeli Smlouvu o umístění LCD REKLAMNÍHO 
SYSTÉMU.

II.
Účastníci tímto výše uvedenou smlouvu v souladu s jejím čl. XI. odst. 2, ukončují, a to na základě předchozí 
vzájemné dohody, ke dni ………………

III.
Účastníci tímto potvrzují, že veškeré případné vzájemné závazky, vyplývající z výše uvedené smlouvy, jsou 
mezi nimi k dnešnímu dni vyrovnány a prohlašují, že po sobě z titulu této smlouvy nebudou požadovat 
žádného plnění.

IV.
Účastníci na závěr prohlašují, že si tuto dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne                            

 ONA TV, a.s.            
 Ing. Zuzana Roubíčková  
 Ředitelka společnosti
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Přehled akcí 2014 SSG ČR

Název akce Místo konání Termín konání

51. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Angelo Pilsen, Plzen 24.-26. 1. 2014

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 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

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
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ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA
Odhad MZ ČR dopadu návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2014  

na jednotlivé segmenty poskytovatelů

Odhad růstu nákladu na jednotlivé segmenty v roce 2014

Segment 2014/2012 2014/2013

Náklady na zdravotní služby celkem 103,5 % 106,0 %

na zdravotní péči v oboru zubní lékařství  
(odbornosti 014–015, 019)

101,2 % 102,8 %

na zdravotní péči v oboru všeobecné praktické lékařství 
a praktické lékařství pro děti a dorost (odbornosti 001, 002)

101,0 % 99,9 %

na zdravotní péči v oboru gynekologie a porodnictví 
(odbornosti 603, 604)

101,1 % 100,6  %

na léčebně rehabilitační péči (odbornost 902) 101,6 % 102,1 %

na diagnostickou péči (odb. 222, 801–805, 806, 807, 808, 809, 
812–823)

101,2 % 101,0 %

na domácí péči (odbornost 925, 911, 914, 916 a 921) 105,0 % 104,0 %

na specializovanou ambulantní péči  
(odbornosti neuvedené v ř. 1.1–1,6 a neuvedené v řádku 2)

 100,9 % 101,4 %

samostatní poskytovatelé lůžkové, ambulantní a jednodenní 
péče

106,2 % 108,2 %

v tom: akutní lůžková péče 110,1 % 113,8 %

v tom: následná lůžková péče 104,9 % 105,9 %

samostatní poskytovatelé lůžkové následné péče OD 
00021, OD 00022, OD 00023, OD 00025, OD 00026, OD 00027,  
OD 00028 (odborné léčebné ústqavy s výjimkou PZS uvedených 
vřádku 2.3 a 2.4, OD 00029)

106,3 % 111,9 %

samostatní poskytovatelé zdravotních služeb vykazující kód 
ošetřovacího dne 00024 (léčebny dlouhodobě nemocných)

104,5 % 113,5 %

samostatní poskytovatelé zdravotních služeb vykazující kód 
ošetřovacího dne  00005 (ošetřovatelská lůžka)

104,1 % 102,6 %

lůžka ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu 
(OD 00030)

104,0 % 100,8 %

na lázeňskou léčebně rehabilitační péči 73,1 % 125,0 %

na zdravotnickou záchrannou službu (odbornost 709, 
zdravotnická zařízení nevykazjící žádný kód ošetřovacího dne)

107,8 % 101,5 %
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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

K rukám MUDr. Martina Holcáta, MBA V Praze dne 30. 10. 2013
ministra zdravotnictví ČR

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR

Vážený pane ministře,
Koalice soukromých lékařů (KSL) registrovala v posledních dnech informaci, že v rámci tvorby úhradové 
vyhlášky na rok 2014 plánujete přidat finanční prostředky pouze na péči 
v nemocnicích.
     
Dovolujeme si Vás upozornit, že ambulantní sektor trpí významným finančním nedostatkem přinejmenším 
ve stejné míře jako lůžková zařízení, že i v něm lze registrovat negativní důsledky stále se zvyšujících 
nákladů (nejen v rámci navýšení DPH) při stagnaci či poklesu úhrad, přičemž ambulantní zdravotnická 
zařízení na rozdíl od nemocnic nemají šanci získat peníze odjinud, než ze zdravotního pojištění. Na rozdíl 
od valné většiny lůžkových zařízení nedostávají žádnou finanční podporu od státu, krajů či měst.
   
Z výše uvedených důvodů Vás proto vyzýváme, abyste ani při tvorbě úhradové vyhlášky na rok 2014 
ambulance nijak nediskriminoval, tj. možné navýšení úhrad rozdělil rovným dílem všem segmentům.  
      
Máme za to, že jen takový postup – tj. rovný přístup k péči v ambulancích a nemocnicích - by bylo možné 
označit za systémově správný a v Evropské unii obvyklý. 
     
Závěrem Vás dopředu upozorňujeme, že v případě vydání úhradové vyhlášky, která by jednostranně 
zvýhodňovala jen některý ze segmentů poskytovatelů zdravotní péče, jsme připraveni zahájit masové 
protesty na celém území ČR. 
     
Naši pacienti nesmí trpět nedostatkem péče jen kvůli tomu, že mají onemocnění řešitelné ambulantně.

Za Koalici soukromých lékařů: 

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

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR 

MUDr. Ilona Hülleová, pověřena řízením 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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Odpověď ministra zdravotnictví ČR na otevřený dopis

Vážení kolegové, 
dovoluji si reagovat na Váš otevřený dopis, který jste mi dnes adresovali. V první řadě bych Vás rád ujistil, 
že při přípravě úhradové vyhlášky na rok 2014 respektujeme plně Vaše požadavky zaslané Ministerstvu 
zdravotnictví ČR 16. 9. 2013. Konkrétně se jedná o tato opatření: 

1.   Seznam zdravotních výkonů bude dle Vašich požadavků po částečné kultivaci zachován v současné 
podobě. Nový seznam výkonů bude vydán na začátku roku 2014, a to s platností od 1. ledna 2015. 
Vznikne tak prostor pro jeho případné doplnění. 

2.   Úhrady výkonů v ambulantní péči neklesnou v příštím roce pod úroveň referenčního období, tedy rok 
2012, tak jak požadujete. 

3.  Respektujeme také Váš požadavek v oblasti regulací, kde se situace rozhodně nezhorší oproti roku 2012. 

Všechny tyto Vaše požadavky hodláme do úhradové vyhlášky zohlednit, není mi tedy zřejmé, proč dnes 
v médiích hrozíte masovými protesty. 

Je zřejmé, že vlivem mj. také makroekonomických příčin (inflace, růst DPH) finanční prostředky chybějí 
v mnoha segmentech zdravotnictví. Cílem při přípravě úhradové vyhlášky pro rok 2014 tedy bude 
v maximální možné míře upustit od restrikcí úhradové vyhlášky letošní a za daných možností státního 
rozpočtu vyjít vstříc reálným požadavkům jednotlivých segmentů. Nelze ovšem vyhovět každému 
požadavku v plném rozsahu – při jejich respektování by bylo třeba dodat do systému dalších 40 - 50 
miliard korun Kč. Vážení kolegové, jak jistě sami uznáte, takový požadavek je mimo ekonomickou realitu 
a je tedy třeba hledat kompromisy i při přípravě úhradové vyhlášky na příští rok. Vzhledem k výše 
popsanému půjde v každém případě o umění možného. 

Našim cílem skutečně je mj. stabilizovat situaci v těch nemocnicích, které se vlivem všech faktorů dostaly 
do vážné ekonomické situace. V žádném případě to ale neznamená, že by se tak mělo dít na úkor jiných 
segmentů. 

Díky tomu, že se nám podařilo poprvé od roku 2009 dosáhnout valorizace plateb za státní pojištěnce, 
může systém zdravotnictví už v letošním roce očekávat nárůst prostředků o 800 milionů korun, 
pro rok příští tato valorizace znamená navýšení financí o téměř pět miliard korun. V sektoru 
ambulantních specialistů v příštím roce dojde k nárůstu financí o 500 až 600 milionů korun oproti 
roku 2013. 
  
S pozdravem 
  
        Martin Holcát 
        ministr zdravotnictví 

Komentář:
Z textu vyplývá, že pan ministr jako jedinou prioritu vidí lůžková zařízení a problematika 
ambulantní sféry je mu cizí. Na strmý růst úhrad lůžkových zařízení samozřejmě ambulance 
včetně primární péče doplatí.
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Prohlášení Sněmu ČSK

Sněm České stomatologické komory ostře protestuje proti současným krokům Ministerstva zdravotnictví 
ČR, které dále prohloubí nerovnoměrnost rozdělování finančních prostředků z veřejného zdravotního 
pojištění v ČR.

Rozhodnutím Vlády ČR došlo od 1. listopadu k navýšení plateb za státní pojištěnce, které do systému 
českého zdravotnictví přispěje navíc zhruba 800 miliony korun do konce letošního roku a v roce 2014 
půjde o celkové navýšení prostředků kolem 5 miliard korun. Z vyjádření ministra Holcáta, ze znění 
připravované Úhradové vyhlášky i z jednání našich zástupců na MZ ČR ovšem jednoznačně vyplývá, že 
prakticky celý tento nárůst má být určen pouze pro financování lůžkové, tedy nemocniční, péče.  

Jako významní představitelé segmentu ambulantní péče nesouhlasí čeští zubní lékaři s takto jednostranným 
sanováním potřeb nemocnic a vyzvali proto ministra, aby v Úhradové vyhlášce nediskriminoval 
ambulantní sektor, který je rovněž dlouhodobě podfinancován.
 
Členové České stomatologické komory dlouhodobě upozorňují politiky i státní úředníky, že jejich práce 
hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění není dostatečně ohodnocena a že jsou výší úhrad za 
některé úkony nuceni pracovat „pod náklady“. V případě zubních výplní a ošetření kořenových kanálků 
výše úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění nedosahuje ani 50% prokazatelných nákladů.  
V době, kdy celý stát a zdravotnictví rovněž, procházely obdobím škrtů a úspor, jsme byli ochotni tuto 
situaci strpět a opakovaně jsme navrhovali alespoň částečné řešení - vyjmutí některých stomatologických 
výkonů z veřejného zdravotního pojištění. V předchozích letech trpěla politická reprezentace nedostatkem 
odvahy k tomuto řešení, stejně tak jako nedostatkem odvahy k navýšení plateb za tyto úkony alespoň na 
jejich „nákladovou cenu“.

Politici by si měli uvědomit, že nejde pouze o finanční situaci zubních lékařů, ale především o kvalitu péče, 
kterou z prostředků veřejného zdravotního pojištění mohou občanům poskytnout.

Zubní lékaři upozorňují zástupce vlády, že jejich trpělivost je zcela vyčerpána. V okamžiku, kdy do systému 
politická reprezentace začala přidávat finanční prostředky a hodlá je rozdělovat absolutně nespravedlivě 
a jednostranně, nebudeme už dále mlčet. Spolu s dalšími soukromými lékaři, sdruženými v Koalici 
soukromých lékařů ČR připravíme a v případě potřeby i zrealizujeme takové protesty, které ministerstvu 
zdravotnictví i celé veřejnosti připomenou, jak významnou a nenahraditelnou částí zdravotnického 
systému je ambulantní sektor.

Sněm České stomatologické komory proto pověřuje prezidenta a viceprezidenta ČSK, aby vedli na 
půdorysu Koalice intenzivní jednání o způsobu, rozsahu a termínu takového protestu, který dostatečně 
razantně obhájí oprávněné zájmy zubních lékařů a jejich pacientů i pro rok 2014.
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Připomínky SSG ČR k úhradové vyhlášce pro rok 2014

Vážení,
zasílám připomínky k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2014 za segment ambulantní gynekologické 
péče. S návrhem vyjadřujeme zásadní nesouhlas a navrhujeme tyto změny:

1)  V kalkulačním vzorci pro náš segment (§ 7, odst. A), bod 2.) změnit číslici 0,98 minimálně na 1,05. Se 
zbytkem návrhu pro náš segment souhlasíme.

2)  Odstranit neodůvodnitelný skokový nárůst úhrady péče některým skupinám poskytovatelů a sjednotit 
nárůst úhrad všem segmentům na 5 %.

Odůvodnění: 
- Náš segment se vždy snaží v rámci DŘ s plátci péče dohodnout, nikdy si neklademe absurdní 
požadavky s cílem nedohody. V rámci DŘ pro rok 2014 jsme od MZ ČR i plátců obdrželi informaci, že 
jakýkoli nárůst příjmů veřejného zdravotního pojištění není reálný a že všechny segmenty budou mít 
v nejlepším případě úhradu ve výši 98 % referenčního období. Ve snaze akceptovat realitu a nezapříčinit 
finanční kolaps financování ZP jsme souhlasili s návrhem, který nám byl nyní zaslán. Při jednáních jsme 
byli ujišťováni, že pokud by např. došlo k nárůstu platby státu za „státní pojištěnce“ a segmentům, které 
se nedohodly, byly vyhláškou předpokládané příjmy zvýšeny, dojde k nárůstu i u těch segmentů, které 
dospěly k dohodě. 

-  Připomínáme, že jsme souhlasili a souhlasíme i nadále s úplným zastropením úhrady na URČ a rok. 
V minulých letech jsme neměli ani možnost degresní platby, i pro rok 2014 s tímto řešením souhlasíme. 
Nerozporujeme ani relativně přísné regulace.  Jako patrně jedni z mála jsme navrhli vyřazení některých 
výkonů ze Seznamu výkonů, což by mohlo přinést úsporu finančních  prostředků. 

-  Ke zvýšení příspěvku státu došlo, MZ ČR předpokládá nárůst příjmů ZP, považujeme proto za nutné 
změnit návrh, který znamená dvouprocentní pokles úhrad, na pětiprocentní nárůst (viz návrh změny 
kalkulačního vzorce). 

-  Segment lůžkové péče již nyní dostává v ČR téměř nejvyšší procento z celkového objemu  veřejných 
finančních prostředků ve zdravotnictví v rámci EU. Trend ve světě směřuje spíše k přesunu prostředků 
z lůžkové péče do ambulancí, s opačným směrem se v civilizovaném světě nesetkáme. K nárůstu 
úhrady péče lůžkovým zařízením o více než 10 % (dle některých odhadů až 15 %) absentují důvody. 
Takový krok zatím v minulosti neučinilo žádné MZ ČR a patrně ani žádná evropská země. 

-  Pokud je MZ ČR přesvědčeno, že segmentu, který spotřebovává více než 50 % veřejných finančních 
prostředků ve zdravotnictví, je možné zvýšit úhrady o více než 10 %, je jistě také reálné rovnoměrné 
navýšení všem segmentům poskytovatelů o 5 %. 

-  Dovolujeme si upozornit, že návrh vyhlášky nijak neřeší kompenzaci výpadku příjmů ambulantních 
zařízení po předpokládaném zrušení regulačních poplatků. 

-  Neodůvodnitelné dramatické navýšení úhrady jedné skupině poskytovatelů a nominální stagnace 
a reálný pokles úhrady péče skupinám jiným, by nutně vedlo k ohrožení kvality a dostupnosti péče 
v ambulancích včetně primární péče. Reakce postižených skupin poskytovatelů lze lehce predikovat. 
Poškozování segmentů, které se dohodly, by v budoucnu vedlo ke snaze o nedohodu ve všech 
segmentech. 
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-  V době, kdy se chystá podpora screeningových programů ze strany MZ ČR včetně adresného obesílání 
cílové populace, by negativní reakce ambulantní sféry včetně primární péče patrně jakoukoli snahu 
o zlepšení úrovně screeningu nutně zmařila. 

Věříme, že MZ ČR zohlední výše uvedené argumenty a návrh vyhlášky nejen pro náš segment upraví. 
I nadále se chceme při jednání s plátci i ministerstvem chovat realisticky a zodpovědně, nenavrhujeme 
diskriminaci žádného ze segmentů poskytovatelů, jen proporcionální nárůst příjmů. Bylo by smutné, 
kdyby o výši úhrad rozhodovala hlasitost zástupců jednotlivých skupin a slušnost a korektnost byla 
postihována.

Děkujeme za pochopení a úpravu návrhu dle našeho doporučení.

S pozdravem

Za segment ambulantní gynekologické péče
 MUDr. Vladimír Dvořák
 Předseda SSG ČR

Koalice soukromých lékařů
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, 

e-mail: sladkovska@dent.cz

   V Praze dne 14. 11. 2013

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k úhradové vyhlášce na rok 2014

Členové Koalice soukromých lékařů, která sdružuje na dvacet tisíc lékařů ambulantního sektoru, varují 
ministra zdravotnictví v demisi Martina Holcáta! 

Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2014 ze dne 12.11.2013 povede české zdravotnictví do ekonomické 
pasti, zejména ambulantní sektor. Prohlubuje totiž nespravedlnost financování z veřejného zdravotního 
pojištění a v důsledku tak ohrozí kvalitu a dostupnost péče tam, kde jí pacienti nejvíce potřebují, tedy 
v první linii.

Návrh vyhlášky dále prohlubuje nespravedlivou ekonomickou disproporci mezi lůžkovou péčí 
a ambulantním sektorem. I přes všechna předchozí prohlášení o nezbytnosti restrukturalizovat český 
systém nemocnic a přiblížit se tak zvyklostem vyspělého světa, jsme opět svědky „nalévání“ miliard 
z kapes daňových poplatníků do pravděpodobně bezedného systému lůžkové péče. Všude jinde už dávno 
politici i jejich voliči dobře vědí, jak důležitou součástí zdravotnického systému jsou ambulance, jejich 
dostupnost a kvalita nabízené péče. Jen v České republice opakovaně dochází k naprosto nespravedlivému 
přerozdělení finančních prostředků ve prospěch nemocnic.

V letech celospolečenských škrtů a úspor jsme byli ochotni solidárně s ostatními poskytovateli maximálně 
omezovat své požadavky, abychom nezatěžovali veřejné finance, trpělivě jsme snášeli neustále zvětšující 
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se disproporci mezi našimi stagnujícími příjmy a narůstajícími výdaji. V okamžiku, kdy ale návrh nové 
Úhradové vyhlášky předpokládá, že celkový objem prostředků pro české zdravotnictví stoupne v roce 
2014 až o 11 miliard korun, už dále nemůžeme a nebudeme mlčet! Již nechceme i nadále dotovat provoz 
svých ordinací z ceny naší práce. Reálné příjmy zdravotníků v ambulancích neustále klesají! Financování 
zdravotnictví musí být především spravedlivé a proporčně vyvážené mezi jednotlivými segmenty. Musí 
brát v úvahu všechny pacienty se všemi diagnosami. Není možné ambulantnímu sektoru přidělit pouze 
stagnaci úhrad nebo nárůst o maximálně desetiny procent, místy s výrazně složitými úhradovými výpočty 
a zpřísněním regulací. S tím nesouhlasíme!

Naše jednotlivé organizace chystají své individuální připomínky. Jako celek ale ostře protestujeme proti 
nynějšímu postupu a žádáme ministerstvo zdravotnictví, aby na základě tohoto našeho společného 
prohlášení Úhradovou vyhlášku zcela zásadně přepracovalo. V opačném případě budeme volit takové 
právní kroky a masové protesty, které politikům znovu připomenou, jak nenahraditelná je role ambulancí 
v našem zdravotnickém systému.

Za Koalici soukromých lékařů: 

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

MUDr. Michal Bábíček, místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR 

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

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 
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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

51. doškolovací seminář 
sdružení soukromých gynekologů Čr

ve spolupráci s

datum konání: 24.–26. 1. 2014 
místo konání:  angelo hotel pilsen,  
  u prazdroje 2720/6 plzeň
  www.vi-hotels.com/en/angelo-pilsen
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24. 1. 2014 páTek 18.00–19.30 hod. 

Workshop ve spolupráci s Asociací center lékařské genetiky, s.r.o.
Genetická vyšetření pro klientky gynekologické praxe – novinky, interpretace, 
indikace, význam

Přednášející: MUDr. Petr Lošan

Náplní workshopu bude umožnit orientaci v nabídkách toho, co vše lze 
v gynekologické ambulanci testovat, vytvořit návod jak se v testech zorientovat, 
výhody, nevýhody, jaké jsou novinky a finanční náročnost jednotlivých testů, možnosti 
vyšetření pro samoplátce. 

20.00 hod. PROHLÍDKA PLZEŇSKÉHO PIVOVARU
V pátek od 20 hod. Vás srdečně zveme k seznámení se s historií a tajemstvím výroby 
legendárního ležáku Pilsner Urquell a k tradičnímu pohoštění.
Prosíme zájemce, aby účast potvrdili v přihlášce kvůli organizačnímu zajištění celé 
akce.
 
V případě zrušení účasti prosíme o vyrozumění předem.
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 25. 1. 2014 soBoTa

Odborný program:

Dopolední blok:  9.00–13.10 hod.
  
Chairman:  MUDr. Vladimír Dvořák

9.00–9.40 hod. prim. MUDr. Marek Ožana, MUDr. Barbora Ožanová
             Indikační postupy a vybrané kazuistiky v léčbě děložních myomů
9.40–10.10 hod.   MUDr. Vladimír Dvořák
              Odpovědi na otázky účastníků doškolovacího semináře, týkající 

se screeningu karcinomu děložního hrdla a managementu 
cervikálních lézí (suspektní OC, kolposkopie, biopsie,…)

10.10–10.40 hod.   JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph. D.
              Workshop – právní aspekty komunikace s pacientem v lékařské 

praxi
10.40–11.10 hod.  MUDr. Tomáš Fait, Ph. D. 
             Výhodné vlastnosti gestodenu a jeho využití v praxi 

11.10–11.30 hod.   Coffee break

Chairman:  MUDr. Aleš Skřivánek, Ph. D.

11.30–12.00 hod.  MUDr. Radkin Honzák, CSc.
               Burnout syndrom – syndrom vyprahlosti, vyhoření  
12.00–12.40 hod.  MUDr. Radovan Marek 
                Ultrazvuková diagnostika děložních myomů – workshop včetně 

live scanu
12.40–13.10 hod.  MUDr. David Stuchlík
               Možnosti léčby akné v gynekologické praxi

13.10–15.00 hod. oBĚD
            Nabízíme možnost zakoupit si obědové menu viz. přihláška 
                Bramborová polévka s houbami 

Pečená kachna na jablkách s červeným zelím a bramborovým 
knedlíkem

19.30–1.00 hod.  společenský večer
  Během společenského večera vystoupí KOMICI s.r.o.  

v podání Miloše Knora, Ester Kočičkové a Lukáše Pavláska. 
Občerstvení je zajištěno formou rautu.
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26. 1. 2014 nedĚle
  
9.00 hod.  Jednání členů SSG ČR 

• situace ve financování gynekologických ordinací 
   • výsledky posledních jednání SSG ČR 

Všeobecné informace:

Registrace:
pátek   24. 1. 2014  17.00–20.00 hod.
sobota  25. 1. 2014 8.00–13.00 hod.
neděle  26. 1. 2014 8.45–10.00 hod.

Ubytování: Angelo Hotel Pilsen, Hotel Astory 

Společenský večer:  25. 1. 2014 Hotel Angelo Pilsen

Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti 
ubytování v okolních hotelích či penzionech.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 24. 12. 2013, Vámi požadované 
ubytování bude zrušeno.

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

nebo je možné se registrovat on-line na www.ssg.cz

tel. +420 602 740 822, +420 724 277 964, fax: +420 585 234 499
e-mail: info@g-agency.eu
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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:   

REGISTRAČNÍ POPLATEK do  12. 1. 2014   do 20. 1. 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 

PROHLÍDKA PIVOVARU 24. 1. 2014 0  ANO  0  NE

SPOLEČENSKÝ VEČER 25. 1. 2014
účastník semináře:  300,– Kč   0  ANO 0  NE
doprovod:                               800,– Kč   0  ANO 0  NE 
účastník semináře na místě:  500,– Kč   

OBĚD 25. 1. 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 20. 1. 2014  budou tyto požadavky  
automaticky zrušeny.

51. DOŠKOLOVACÍ  SEMINÁŘ 
SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR

VE SPOLUPRÁCI S

24.–26. 1. 2014 Angelo Hotel Pilsen, Plzeň

1 1

PŘIHLÁŠKA 1/3

Z Á V A Z N Á     P Ř I H L Á Š K A

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 hradí sponzor:    0  ANO  0  NE
Oběd pro účastníka hradí sponzor   0  ANO  0  NE

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPIŠTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:
Název firmy:                          

Kontaktní osoba:   Tel.:

2 2

KAPACITA HOTELU ANGELO PILSEN JE JIŽ VYČERPÁNA.

Variabilní symbol* 

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

1.  HOTEL ANGELO PILSEN ****  
U PRAZDROJE 2720/6, 30100 PLZEŇ 
www.vi-hotels.com/angelo-pilsen

U B Y T O V Á N Í

PŘIHLÁŠKA 2/3

0  1-lůžkový pokoj STANDARD 1 780,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj STANDARD 2 100,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1 050,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0   2-lůžkový pokoj STANDARD  

s přistýlkou 2 700,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 900,– Kč/noc) 
ubytován(a) spolu s 

2.  HOTEL ASTORY,  
NÁDRAŽNÍ 586/26 301 00 PLZEŇ 
www.astory.cz, vzdálen od hotelu Angelo Pilsen 100 m 
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Zkrácený souhrn údajů o přípravku
Jaydess® 13,5 mg intrauterinní inzert 

Kvalitativní a kvantitativní složení: Intrauterinní inzert (IUS) obsahuje 13,5 mg levonorgestrelum. 
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 těhotenství. Přibližně u poloviny těhotenství, která 
nastanou během užívání Jaydess, se dá očekávat, že budou mimoděložní. 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, felbamat, griseofulvin 
a přípravky obsahující třezalku tečkovanou. Fertilita, těhotenství a kojení: Použití Jaydess neovlivňuje 
současnou ani budoucí fertilitu. Po vyjmutí IUS se ženská fertilita vrací k normálu. U těhotných 
žen je zavádění přípravku Jaydess kontraindikováno. Jaydess lze zavést během kojení 6 týdnů 
po porodu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Jaydess nemá žádný vliv na schopnost 
řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: změny menstruačního krvácení - amenorea, 
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: 1×1. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, Berlín, Německo. Registrační číslo: 
17/049/13-C. Datum revize textu: 24. 5. 2013. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci o přípravku naleznete v Souhrnu 
údajů o přípravku nebo získáte na adrese: Bayer s. r. o., Siemensova 2717/4, Praha 5, 155 00.

L.CZ.WH.11.2013.0181
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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 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 24. 12. 2013, Vámi požadované ubytování bude 
automaticky zrušeno.

STORNO PODMÍNKY ÚČASTI
do 24. 12. 2013  bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150,– Kč
od 25. 12. 2013–8. 1. 2014  25 % z celkové částky
od 9. 1.–16. 1. 2014  70 % z celkové částky
od 17. 1.–20. 1. 2014  90%  z celkové částky
později již není možné uhrazené ubytování a další poplatky navrátit!

Datum     Podpis, razítko

Ubytování hradí firma – sponzor:    0  ANO  0  NE

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPIŠTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:
Název firmy:                          

Kontaktní osoba:   Tel.:
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vulvovaginitida aj. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Druh obalu a obsah 
balení: Přípravek je jednotlivě balen v tepelně formovaných blistrech s oddělitelnou fólií. Velikost 
balení: 1×1. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, Berlín, Německo. Registrační číslo: 
17/049/13-C. Datum revize textu: 24. 5. 2013. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci o přípravku naleznete v Souhrnu 
údajů o přípravku nebo získáte na adrese: Bayer s. r. o., Siemensova 2717/4, Praha 5, 155 00.
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PŘIHLÁŠKA 3/3

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 24. 12. 2013, Vámi požadované ubytování bude 
automaticky zrušeno.

STORNO PODMÍNKY ÚČASTI
do 24. 12. 2013  bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150,– Kč
od 25. 12. 2013–8. 1. 2014  25 % z celkové částky
od 9. 1.–16. 1. 2014  70 % z celkové částky
od 17. 1.–20. 1. 2014  90%  z celkové částky
později již není možné uhrazené ubytování a další poplatky navrátit!

Datum     Podpis, razítko

Ubytování hradí firma – sponzor:    0  ANO  0  NE

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPIŠTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:
Název firmy:                          

Kontaktní osoba:   Tel.:




