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EDITORIAL

Tak máme po letních volbách zimní vládu. Už jsme si ji zasloužili. Při vyjednávání, které bylo více než
neurvalé a postrádalo jakékoliv atributy vyspělé lidské společnosti, se lídři všech stran dokázali  většině
z nás dokonale zprotivit, jakož konec konců i politika sama.

Svými postoji se začínáme blížit italským voličům, kteří alespoň podle Benjamina Kurase nevolí nikdy
podle toho, které politiky si přejí mít ve vládě, nýbrž tak, aby se zbavili politiků vládnoucích. Princip je
ten, že tito politici nikdy nesplní to, co slibovali, a to Italové velmi dobře vědí. Vědí také, že všechny vlády
jsou vždy jejich nepřítelem, kterému nejde o nic jiného, než jak občana obrat o co nejvíc peněz. Proto by
Italové byli nejraději bez vlády. Také se o to vehementně snaží tím, že žádné vládě nenechají dostatek
času na to, aby mohla sliby splnit.

Zatímco u nás počet aktivních voličů stále klesá, v Itálii mají volby téměř stoprocentní účast. Je to
totiž dáno zákonem a nevolič platí citelnou pokutu. Doporučovala bych i našim politikům, aby se snažili
omezit naši přílišnou demokracii podobným zákonem, jinak k dalším volbám už nepřijde nikdo.

Uvidíme, co tato vláda dokáže. Zatím se hodně hovoří o reformách ve zdravotnictví. Každopádně si
přejme, aby se už konečně přešlo od řečí k činům. Aby privatizaci nemocnic následovaly další logické
kroky, jako je definování základní péče a návazně možnost komerčního připojištění. Aby následovalo
narovnání vztahů mezi poskytovateli péče a zdravotními pojišťovnami a aby stát, kromě vědy, výzkumu
a studia zasahoval do řízení zdravotnictví co nejméně.

V souvislosti s aférou kolem nucení zahraničních lékařů, pracujících v naší zemi k povinnému člen-
ství v lékařské komoře se opět začalo hovořit o možnosti zavedení nepovinného členství v LK vůbec. Budu
klidně dobrovolným členem LK, až se tato stane vysoce prestižní stavovskou organizací a nikoliv poboč-
kou LOKU, jejímž mozkem je ve skutečnosti nikoliv kolega Kubek, ale bývalý exministr zdravotnictví
Rath, a kde veškerá jednání, dokonce i oficiální sjezdy probíhají tak nedemokraticky, že všichni slušní
lékaři opustili již svoje funkce.

Přejme si tedy ještě nyní do nového roku 2007, aby byl lepší než ten předchozí, aby zvítězila slušnost
i v politice, aby ti neslušní, hloupí a mocichtiví zmizeli v propadlišti dějin a aby se s nimi a jejich hloupý-
mi výroky nesetkával člověk v médiích ani nikde jinde. Aby politiku nedělali jen ti, pro které je to jediná
možnost jak přijít k penězům, protože jinak si je vydělat neumí.

Vážení kolegové, mnoho zdaru. 

Olga Hlaváčková
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XXX. doškolovací seminář SSG ČR, 
ve spolupráci s firmou Novo Nordisk 

Průhonice, Kongresové centrum Floret, 26.–28. 1. 2007

První letošní a zároveň jubilejní třicátý doškolovací seminář proběhl tradičně poslední lednový ví-
kend s firmou Novo Nordisk. Na základě aktuálních požadavků našich členů jsme zařadili první 
z  plánované série ultrazvukových školení v sobotu odpoledne a v pátek v předvečer semináře
odborné sympozium ve spolupráci s firmou MSD k uvedení vakcíny Silgard na náš trh.
Sérii doškolovacích a společenských akcí zahájilo v pátek v podvečer odborné sympozium na téma
„Karcinom děložního hrdla a možnosti prevence“, který proběhl jako reminiscence na sympozia 
k uvedení vakcíny Silgard na náš trh. Již v pátek proběhl komornější společenský večer, který uví-
tali všichni ti, kdo na doškolovací seminář přijeli o den dříve.
S velkým zájmem se setkaly prakticky všechny sobotní přednášky kolegů Jeníčka, Horčičky, Uzla,
Dvořáka a mojí. Všechny byly provázeny bohatou diskuzí ať již na trvale aktuální téma péče o post-
menopauzální ženy nebo na pokus o praktickou vakcinační kuchařku pro naše kolegyně a kolegy.
Sobotní společenský večer oživilo vystoupení iluzionisty pana Kožíška, herce Václava Vydry 
a jejich asistentky a modelky Martiny Poulíčkové, ale i bohaté občerstvení formou rautu a tradičně
kvalitní bílá moravská vína z vinařství Valihrach, doplněná o červená vína z Argentiny z vinařství
San Huberto. Kuloárové pochvaly na jejich kvalitu povedou s největší pravděpodobností k jejich
výběru na další naše semináře i na celostátní sjezd v Praze.
Při nedělní debatě o aktuálních otázkách při financování našich praxí jsme informovali naše členy
o stavu dohodovacích řízení, úhradové vyhlášce na 2. pololetí t.r., stavu jednání o způsobech
úhrady na příští rok 2008 a současné zdravotně-politické situaci krátce poté, co ve Sněmovně
získala vláda důvěru. Byly podány informace o možnostech certifikace v systému ISO. Diskuze
byla bohatá a podrobnosti o  jednáních, které zástupci SSG vedou, najdete důkladněji rozvedené
na jiných místech Zpravodaje, počínaje editorialem a zápisy z jednání konče.
Těším se na setkání s Vámi všemi na příštím doškolovacím semináři v Brně koncem března a na
květnovém celostátním sjezdu v Top Hotelu v Praze na Chodově a dalších letošních akcích.

Aleš Skřivánek
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního Zpravodaje
7. 12. 2006 Praha Lékařský dům - jednání Správní rady Českého národního fóra proti osteoporóze
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Bilancovala se činnost organizace za rok 2006, náš obor byl prostřednictvím profesního sdružení 
i odborné společnosti ve fóru jednoznačně aktivní. Po opakovaných výzvách předložil zástupce
SMOS návrh kritérií, která by určovala skupinu pacientek, jež by mohly být odeslány k celotělové
denzitometrii hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Ostatní by měly možnost si
vyšetření uhradit. Náš zástupce návrh ocenil a navrhl jen několik zpřesňujících úprav. Po zapraco-
vání připomínek text uveřejníme. Na jednání navazovala Valná hromada ČNFO.

19. 12. 2006 Praha KÚ Středočeského kraje - pracovní jednání primářů gynekologických oddělení
oblastních nemocnic Středočeského kraje
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, J. Dvořák

Konstruktivní diskuse o problematice středočeského zdravotnictví. Zástupci SSG nenarazili na
žádný rozpor v názorech na současnou situaci a optimální trendy. Přítomna byla rovněž
náměstkyně ministra zdravotnictví Dr. Hellerová, která opakovaně deklarovala vstřícnost MZ ČR
při řešení problematiky screeningu karcinomu cervixu v ČR i jiné problematiky.

19. 12. 2006 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

Tématem jednání byly regulace uplatňované zdravotními pojišťovnami za 1. pololetí 2006. Jednalo
se zejména o ZP 205 a 211. Pojišťovna 211 vydala po jednání s našimi zástupci prohlášení, které
budí dojem určité vstřícnosti. 
Pojišťovně 205 zaslala Koalice prohlášení k problematice, předpokládají se další jednání.
Jednalo se rovněž o vyhlášce o Rámcových smlouvách, které jsou vcelku ve shodě s dohodami,
které byly na jednáních dosaženy. Jiná je situace kolem úhradové vyhlášky, do níž zakomponovalo
MZ ČR některé pasáže, které jdou mimo dohodnutý text. Rovněž k této problematice byla vydána
tisková zpráva.
Na jednání navázalo setkání členů Krizového štábu. Tento bilancoval svoji činnost,  rovněž  další orga-
nizace sdružené ve štábu vydají svá prohlášení k úhradové vyhlášce pro rok 2007. Krizový štáb kon-
statoval rovněž smluvní nejistotu mnoha zdravotnických zařízení, kterým k 31. 12. 2006 končí smlou-
vy s pojišťovnami 111 a 201. Jmenované ZP byly písemně vyzvány k urychlenému sjednání nápravy.

21. 12. 2006 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen T. Malík

Projednával se žádosti center o reakreditaci a žádosti některých center  nových. Náš zástupce se držel
již dříve stanovené linie - stanovená kritéria mají platit pro všechny, výjimky by byly kontraproduk-
tivní. Diskutovalo se případné obesílání pacientek cílové skupiny. V tomto případě trváme na zvaní
k registrujícím gynekologům a praktickým lékařům, odmítáme zvaní přímo na mamografická pra-
coviště. Subjektem, který by měl pacientky obesílat, by měly být zdravotní pojišťovny.

16. 1. 2007 Praha MZ ČR - jednání s náměstkyní ministra zdravotnictví ČR M. Hellerovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Opakované projednávání tématu screeningu děložního hrdla. Zástupce SSG ČR konstatoval, že na
tristní situaci se v posledních letech nic nezměnilo a bez iniciativy MZ ČR ani v budoucnu
nezmění. Náměstkyně přislíbila brzké vydání nového věstníku, v němž budou obnovena přísnější
kritéria pro laboratoře a rovněž větší aktivitu ministerstva v příslušné komisi. Diskutovala se rovněž



problematika porodů mimo zdravotnické zařízení a iniciativa několika porodních asistentek tvořit
paralelní síť ambulantních zařízení a „porodních domů“. Náměstkyně i předseda SSG ČR se shodli
na negativním postoji k těmto aktivitám. 

16. 1. 2007 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

Dr. Dvořák převzal, zatím neoficiálně, funkci mluvčího Koalice pro další půlroční období s tím, že
se definitivně ujme funkce po schválení členy, kteří nebyli na jednání přítomni (ČSK, SPLD). Naši
zástupci podali návrh, aby Krizový štáb pozastavil svoji činnost, v opačném případě deklarovali
úmysl z Krizového štábu vystoupit. Hlavním argumentem bylo, že krizový stav, který vedl ke vzniku
tohoto uskupení, pominul. V současnosti probíhají standardní jednání se ZP a ministerstvem, ze-
státnění českého zdravotnictví t.č. nehrozí. Zájmy ambulantních lékařů a zástupců lůžkových zaří-
zení či lékárníků jsou v mnoha otázkách protichůdné. Přítomní se shodli na návrhu na pozastavení
činnosti a na tom, že téma bude uzavřeno na příštím jednání Koalice. Tématem byla rovněž jednání
jednotlivých organizací o typových smlouvách a úhradách péče na rok 2007. Přítomen byl rovněž zbý-
vající zástupce SSG ČR v představenstvu ČLK K. Klanica, který seznámil ostatní s tristní situací 
v tomto orgánu a absolutistickým chováním prezidenta ČLK. Proběhla diskuse o perspektivách vývo-
je ČLK a smysluplnosti setrvávání zbývajících zástupců privátních lékařů v představenstvu. 

18. 1. 2007 Praha - ředitelství ZP 207 (OZP)  - jednání o úhradách zdravotní péče pro rok 2007
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Dne 18.1.2007 se zúčastnil náš zástupce jednání o dalším smluvním vztahu mezi ambulantními spe-
cialisty a OZP. Návrh OZP byl: zálohová hodnota bodu pro zálohové vyúčtování cca 84 hal. a doúč-
tování po skončení pololetí na 104 % z roku 2006 při zachování stejného rozsahu péče. Toto
omezení by se týkalo jenom zdravotnických zařízení, které mají méně jak 50 unikátních rodných
čísel v daném referenčním období. Zástupci poskytovatelů nesouhlasili se snížením hodnoty bodu.
Šlo by o nebezpečný precedens do budoucna. Po 3 hodinách bylo předběžně dohodnuto, že se
bude OZP řídit podle poslední vyhlášky.  

23. 1. 2007 Praha Ústředí VZP - jednání s ředitelem odboru ZP D. Štamberou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupce VZP deklaroval ochotu začít s obesíláním žen věkové skupiny 25–65 let, které 2 roky
neabsolvovaly preventivní prohlídku u gynekologa. Předseda SSG ČR tuto iniciativu ocenil.
Zároveň ale připomněl, že zároveň by VZP měla provést revizi smluvních laboratoří a vyřadit ty,
které nesplňují již dříve stanovená kritéria. Rovněž důrazně doporučil zjednodušit  a sjednotit
úhradu cervikovaginální cytologie. 

23. 1. 2007 Praha Sídlo SPL ČR - jednání zástupců SAS, SSG ČR, SPL ČR a SPLD ČR
Za SSG ČR V. Dvořák, A. Stará

Zástupci uvedených organizací diskutovali v probíhajících jednáních se ZP a dosažených výsled-
cích. Shodli se na stanovisku k dalšímu osudu Krizového štábu - akceptovali návrh SSG ČR na
pozastavení činnosti. Tématem byla rovněž perspektiva spolupráce s MZ ČR a pro privátní sektor
neradostné situace v ČLK.
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24.1.2007 MZ ČR - jednání s náměstkem Hroboněm
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Zástupci segmentu ambulantních specialistů  se zúčastnili jednání s náměstkem ministra zdravot-
nictví. Tématem  byl též požadavek na  zpětné narovnání  vyúčtování za 1. a 2. pololetí roku 2006,
vzhledem k tomu, že o něj žádají praktičtí a dětští lékaři. Gynekologů se přímo dotýká část preventiv-
ní péče - péče o gravidní a cytologická prevence. Náměstek deklaroval, že žádné zpětné přepočítávání
v žádném segmentu nebude. Dodatky ke smlouvám pro úhradu péče v roce 2006 již zrušit nelze.

26. 1. 2007 Praha ZP MV - jednání s představiteli ZP MV o typové smlouvě
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání se účastnil ještě za SAS Z. Jojko a Aprimed a Král. Obdrželi jsme návrh typové smlouvy,
ze kterého jsme navrhovali odstranit pro poskytovatele nevýhodné pasáže. Vedení uvedené pojišťov-
nou bylo překvapivě vstřícné, většině našich námitek vyhovělo, o některých se ještě bude dále jednat. 

30. 1. 2007 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů a Krizového štábu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Předseda SSG ČR oficiálně převzal funkci mluvčího Koalice. Opět byla probírána existence
Krizového štábu a návrh SSG ČR na ukončení jeho činnosti. Po delší diskusi byl návrh naší orga-
nizace přijat a bylo rozhodnuto, že bude prezentován ostatním organizacím v Krizovém štábu
sdruženým. Organizace se rovněž navzájem informovaly o jednáních se ZP o regulacích za rok
2006 a o stavu jednání o úhradových vyhláškách a Rámcových smlouvách. Předseda SSG ČR zdů-
raznil nutnost větší aktivity Koalice po zastavení činnosti Krizového štábu a navrhl zorganizování
schůzky členů Koalice s ministrem. Jednání se účastnili i jeden odstoupivší a tři současní členové
představenstva ČLK, zvolení zejména hlasy privátních lékařů. Jedním z nich byl i člen SSG ČR 
K. Klanica. Debatovalo se o nelehkém postavení zbývajících zástupců soukromých lékařů v před-
stavenstvu a o jejich snaze zabránit alespoň některým pochybným záměrům současného preziden-
ta ČLK. Navazovalo jednání Krizového štábu. Hlavním tématem byl již zmíněný návrh SSG ČR na
pozastavení činnosti KŠ. Diskuse byla poměrně bouřlivá, je zajímavé, že o pokračování činnosti
měli zájem zejména zástupci nemocnic a lékárníků. Závěrem bylo dohodnuto, že schůzky všech
zainteresovaných mohou pokračovat, nicméně krize t.č. v ČR není, proto Krizový štáb svoji činnost
pozastavuje. V případě ohrožení systému jako celku je možné jeho činnost obnovit. 

5. 2. 2007 Praha VZP - připomínkové řízení k novým tzv. Typovým smlouvám podle nové vyhlášky 
č. 618/2006 Sb. 
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Dne 5.2.2007 se konalo připomínkové řízení k novým tzv. Typovým smlouvám podle nové vyhlášky
č.618/2006 Sb. Za VZP byl přítomen kolektiv zástupců VZP v čele s ředitelem Horákem, kromě
zástupce SSG ČR se účastnili za ambulantní specialisty Dr. Jojko, za Aprimed Ing. Král. Během
konstruktivního, ale zdlouhavého jednání byl projednáván návrh Typové smlouvy bod po bodu. Po
dohodě byla vypuštěna sankční ujednání. Bez konečného upřesnění skončilo jednání o době plat-
nosti těchto smluv. Doktor Horák řekl, že VZP v žádném případě neuvažuje o trvalém smluvním
vztahu. Zatím VZP navrhuje 8 leté smluvní období a  možnost prodloužení smlouvy u bezproblé-
mových smluvních partnerů. O úhradách se nejednalo.

6. 2. 2007 Praha VZP - jednání s ředitelkou Oddělení koncepce úhrad VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Kromě ředitelky OKÚ dr. Kárníkové byla na VZP přítomna také dr. Macháčková, která zastupuje
pojišťovnu v Komisi MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla. Tento screeningový pro-



gram byl jedním z hlavních bodů jednání. Zástupkyně VZP deklarovaly dostatek prostředků, aby
mohla VZP v průběhu tohoto roku obesílat ženy věkové skupiny 25–65 let, které nebyly 2 roky na
preventivní prohlídce u gynekologa. Předseda SSG ČR konstatoval, že zároveň musí být realizován
audit cytologických laboratoří a zjednodušena a sjednocena úhrada za cytologické vyšetření. Na
obou opatřeních VZP pracuje. Jednalo se rovněž o perspektivě úhrad odbornosti 603 v roce 2008.
Zde se po delší době rýsuje nadějněji vymezení samostatného segmentu pro ambulantní gyneko-
logii a nastavení jednoduššího a výhodnějšího systému financování. Náš zástupce poukázal rovněž
na plýtvání financemi v některých regionech, kde pobočky VZP hradí péči, která je mimo spektrum
standardní péče o ženu. Poukázal rovněž na neustálý tlak různých subjektů, které chtějí do péče
hrazené z veřejných prostředků zahrnout různé nákladné programy (vakcinace, další scree-
ningy ...), které by v důsledku mohly vést ke kolapsu financování českého zdravotnictví.
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SEMINÁŘ „PRODEJ PRAXE A JEJÍ OCENĚNÍ“

Náplň semináře:
• Obecné podmínky zahájení činnosti a ukončení praxe, příprava prodeje
• Cena praxe, metody stanovení ceny, daňová optimalizace prodeje
• Podklady a údaje pro stanovení ceny
• Právní aspekty prodeje ordinace jako podniku-firmy, náležitosti kupní smlouvy

termín: 21. 4. 2007
místo: CDMS, Centrum magisterských a doktorandských studií

hotel Krystal, J. Martího 2/407, Praha 6 - Veleslavín
lektoři: Ing. Pavel Kašpárek, CSc., MUDr. Jan Jelínek, JUDr. Jan Havel
cena: 1.700,- Kč vč. 19% DPH
počet účastníků: 40, po přihlášení obdrží zájemci pozvánky s podrobnějšími

informacemi

Přihlášky (i telefonické) přijímá pořadatel: 
SKS poradenství, spol s r.o.

K Šeberáku 114/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Tel./Fax.: 244 913 026, e-mail: sks@post.cz, http://sksp.webpark.cz

kontakt: A. Kašpárková



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
PODĚKOVÁNÍ  I
Opakovaně děkujeme všem, kteří zaslali SSG ČR aktualizovanou plnou moc. Ti, kteří ji dosud
nezaslali a chtějí být SSG ČR zastupováni, nechť odešlou vyplněný formulář plné moci. Je možné
jej najít na www.ssg.cz, případně zašleme poštou.  Notářské ověření již není nutné.

OPAKOVANÉ DOPORUČENÍ
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 informa-
cí dostanou se značným předstihem prostřednictvím tohoto média.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Opakovaně upozorňujeme, že Valné shromáždění SSG ČR odsouhlasilo v Brně dne 26. 5. 2006
zvýšení členského příspěvku od roku 2007 na 2.000,- Kč/rok. Toto navýšení může být více než kom-
penzováno nabídnutou možností umístění LCD monitoru s reklamní, osvětovou a zpravodajskou
tématikou do našich čekáren. Číslo účtu k poukázání členského příspěvku: 2053887329/0800,
variabilní symbol - VS: 99 (rok narození nahradit 99) + doplnit zbývajícími číslicemi rodného čísla.

SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA
Vzhledem k plánovanému startu organizovaného výše uvedeného screeningu důrazně upozorňu-
jeme členy, že ČGPS i SSG ČR opakovaně uveřejnily minimální kritéria pro laboratoře, do nichž
odesíláme cytologické preparáty. Zasílání preparátu do zařízení, která podmínky nesplňují, označi-
la ČGPS za postup non lege artis. Stížností pacientek kvůli pozdně diagnostikovaným cervikálním
karcinomům přibývá, doporučujeme všem ověřit si, že jejich spolupracující laboratoř vyhovuje.

ÚHRADA ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2007
Vychází z úhradové vyhlášky MZ ČR, která z větší části kopíruje výsledek dohodovacího řízení. Text
vyhlášky můžete nalézt na www.ssg.cz. V praxi jde o zachování principu odměny částkou na rodné
číslo a pololetí, povolený nárůst úhrady činí 3 %. Regulace jsou podobné jako ve 2. pololetí 2006.
Nutno poznamenat, že výsledek byl maximem možného, v případě trvání poskytovatelů na vyšším
navýšení by výsledkem byla nedohoda a z toho plynoucí navýšení nulové. Zástupci ČLK o.s., kteří
dohodu kritizují, žádný smysluplný návrh nepředložili, pouze opakovaně navrhovali snížení ceny
bodu hluboko pod 1,- Kč, což většina zástupců poskytovatelů označila za nepřijatelné. Ministerská
vyhláška umožňuje i sjednání jiného způsobu úhrady. Doporučujeme, aby si každý porovnal dodatky
jednotlivých ZP s textem vyhlášky. Pokud bude dodatek identický či výhodnější, doporučujeme jej
podepsat, bude-li méně výhodný, doporučujeme vrátit a žádat o dodatek textově shodný s vyhláškou. 

PRENATÁLNÍ PÉČE
Upozorňujeme, že od r. 2005 platí Zásady dispenzární prenatální péče ve fyziologickém těhotenství,
schválené výborem odborné společnosti i profesního sdružení. Rovněž tento materiál najdete na
www.ssg.cz. Text mají k dispozici i zdravotní pojišťovny a je pravděpodobné, že budou kontrolovat,
zda lékaři neužívají běžně u fyziologicky těhotných vyšetření, která jdou přes rámec doporučení.
Mohlo by jít např. o biochemický a UZ screening v I. trimestru, který by měl být hrazen pacientkou,
případně z grantu. Na druhé straně naprosto obhajitelné je UZ vyšetření při diagnostice gravidity -
toto vyšetření rutinní prenatální péči předchází, proto není uvedeno v doporučeném postupu. Bude-li
některé ZZ u fyziologických těhotenství provádět vyšetření, která v materiálu absentují, nebude
možné je efektivně hájit v případě sporu a vystavují se riziku, že tato vyšetření uhradí ze svého.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2007

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce

XXXI. doškolovací seminář ve spolupráce 
s firmou Janssen-Cilag Brno 24.–25. 3. 2007

Celostátní konference ČGPS a SSG ČR Praha 25.–27. 5. 2007

XXXII. doškolovací seminář ve spolupráci 
s firmou Organon Milovy 13.–14. 10. 2007
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XXXI. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Janssen - Cilag

UPOZORNĚNÍ - ZMĚNY V ODBORNÉ STRUKTUŘE SEMINÁŘE

Datum konání: 24.–25. 3. 2007 (příjezd možný již 23. 3. 2007)

24. 3. 2007 SOBOTA
Program:
MUDr. Marek Pluta „Současné trendy při volbě dávky estrogenů v HAK“
Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. „Nové poznatky o transdermální aplikaci estrogenů“
MUDr. Vladimír Dvořák „Co očekávají od transdermální HAK uživatelky a gynekologové“ 
Mgr. Michal Kudernatsch „Hormonální antikoncepce očima uživatelek“
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. „Sexuální chování populace ČR“

Odpolední program:
II. ULTRAZVUKOVÝ KURZ - přihlášku a další informace naleznete na webu SSG ČR a ve zpravodaji.

25. 3. 2007 NEDĚLE
Situace ve financování gynekologických ordinací, výsledky posledních jednání SSG ČR.

Místo konání: Hotel INTERNATIONAL, Brno 
Začátek přednášek: cca 09.00 hodin
Registrace: 23. 3. 2007 od 17.00–20.00 hodin

24. 3. 2007 od 7.30 hodin
Ubytování: Hotel INTERNATIONAL, Brno

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 9. 3. 2007, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Společenský večer: 24. 3. 2007, Hotel INTERNATIONAL, Brno, pro účastníky semináře součástí
registračního poplatku, doprovod 800,- Kč. V rámci společenského večera 
vystoupí p. Ladislav Kerndl a Tereza Kerndlová a dále kapela SPB.

Věříme, že uvedená témata vzbudí Vaši pozornost a že naši přední odborníci jsou zárukou kvality. 

Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00  Brno. 
Platbu za konferenční 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 identifikovat. 

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy

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

MUDr. Aleš Skřivánek - pověřen organizací
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XXXI. DOŠKOLOVACÍ  SEMINÁŘ SDRUžENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR
VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU JANSSEN - CILAG

Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A
Titul, příjmení, jméno: ..........................................................................................................

Variabilní symbol*

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

Adresa ordinace vč. PSČ: .....................................................................................................
Tel.: ……............................ Fax: …............................... E-mail: ………………….....…….............
REGISTRAČNÍ POPLATEK do 5. 2. 2007 do 12. 3. 2007 na místě
člen SSG ČR 600,- Kč 900,- Kč 1200,- Kč
nečlen SSG ČR 900,- Kč 1200,- Kč 1600,- Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER 
účastník semináře - součást reg.poplatku ANO NE
doprovod 800,- Kč ANO NE

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH! 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. 

Platba za registrační poplatek a společenský večer celkem byla odeslána bankovním
převodem dne ...........……. na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800
u ČS a.s. Olomouc.

Variabilní symbol*

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 44 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ HOTEL INTERNATIONAL****, BRNO
23. 3. 2007 pátek 24. 3. 2007 sobota bez ubytování

1-lůžkový pokoj 1.800,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 2.200,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.100,- Kč/noc)  
ubytován(a) spolu s .............................................................................................

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni,
náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 9. 3. 2007, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Cena za ubytování celkem byla odeslána bankovním  převodem dne ........................
na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 

Těm, kteří se odhlásí do 25. 2. 2007, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %.
Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

Datum Podpis, razítko
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!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

II. Ultrazvukový kurz

Vážení kolegové,
rádi bychom Vás pozvali v rámci XXXI. doškolovacího semináře SSG ČR do Brně na další, v pořadí již
letošní II. ultrazvukový kurz, týkající se doškolování v ultrazvukových vyšetřovacích metodách.

Datum konání: 24. 3. 2007
Místo konání: Hotel INTERNATIONAL, Brno
Začátek přednášek: 15.00–16.30 hod

Odborný program: 
MUDr. Ivo Horniak „Technologické principy optimalizace UZ obrazu II.“ 
MUDr. Ladislav Krofta „Amenorea v UZ obrazu“  
MUDr. Ladislav Krofta „UZ v diagnostice časné těhotenské ztráty“

V případě zájmu o účast prosím zašlete přihlášku na adresu: 
sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00  Brno, tel: 542 221 661, fax: 542 221 662, email: ssgcr@ti.cz

Z Á V A Z N Á    P Ř I H L Á Š K A

Titul, příjmení, jméno: ……………………………………………………………….....................................................

Adresa ordiance vč. PSČ: …………………………………………………………......................................................

Tel: …………………….Fax: ……………………..E-mail: ………………………….......................................................

Mám zájem zúčastnit se 2. kurzu UZ diagnostiky 

Za účast na kurzu obdrží každý účastník potvrzení s daným počtem kreditů.





Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat k setkání na společné konferenci Sdružení soukromých gynekologů
ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP,  která proběhne ve dnech 25.–27. května
2007 v Praze. Věříme, že vybraná aktuální témata zaujmou lékaře z lůžkových zařízení i kolegy, kteří
se věnují zejména ambulantní gynekologii.  
Stejně jako v minulých letech bychom Vaším prostřednictvím rádi pozvali Vaše porodní asistentky, jejichž
seminář proběhne v sobotu 26. 5. 2007. 
Na setkání s Vámi v Praze se těší 

Organizační výbor

Celostátní konference
Sdružení soukromých gynekologů ČR a

České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 
Datum konání: 25. 5.–27. 5. 2007 (možné ubytování již od 24. 5. 2007)

Seminář porodních asistentek
Datum konání: 26. 5. 2007

Místo konání: Praha, TOP HOTEL Praha

WORKSHOPY 24. 5. 2007

WORKSHOP 1 
CA ENDOMETRIA
Hlavní koordinátor: M. Kudela
Místo konání: TOP HOTEL Praha 
Čas konání: 13.30–16.00 hod.
M. Kudela: „Ca endometria - civilizační choroba 21. století“ 
R. Pilka: „Prognostické faktory a molekulární imunomarkery u Ca endometria“  
L. Hanousek: „Hysteroskopie v diagnostice Ca endometria“  
M. Kudela: „Možnosti včasné diagnostiky Ca endometria“  
Z. Holub: „Laparoskopický management karcinomu endometria“ 
L. Rob: „Operační léčba Ca endometria“  
K. Cwiertka: „Aktino a chemoterapie Ca endometria“  
J. Tošner: „Chemoterapie gynekologických nádorů resp. zjišťování chemoresistence“ 
P. Šafář: „Význam lymfadenektormie v operační léčbě Ca endometria“ 

WORKSHOP 2 
NOVÉ OPERAČNÍ METODY PŘI ŘEŠENÍ USI A DESCENSU, PROLAPSU DOLNÍCH
POHLAVNÍCH ORGÁNŮ S UŽITÍM IMPLANTÁTŮ
Hlavní koordinátor: A. Martan
Místo konání: Gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2
Čas konání: 08.30–11.00 hod.
K. Švabík: „Anatomie pánevního dna“
J. Mašata: „Diagnostika v urogynekologii“
A. Martan: „Nové operační metody v urogynekologii - TVT-S“ 

„Operační řešení defektu středního a zadního kompartmentu vaginální cestou“
D. Strupl: „LS řešení urogenitálního prolapsu a defektu pánevního dna“ 

LIVE SURGERY
A. Martan: „Operace TVT-S“ 
J. Mašata, K. Švabík: „Operace modifikace proliftu“ 
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WORKSHOP 3 
PORUCHY VÝŽIVY PLODU BĚHEM TĚHOTENSTVÍ A VLIV NA POSTNATÁLNÍ VÝVOJ
NOVOROZENCE
Hlavní koordinátoři: Z. Hájek, R. Plavka
Místo konání: Gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2 
Čas konání: 12.00–14.30 hod.
Z. Hájek: „Epidemiologický výskyt IUGR a jeho vliv na mrtvorozenost“ 
T. Binder: „Diagnostika IUGR a monitoring těhotné“ 
Z. Žižka: „Časná těžká hypotrofizace plodu - porodnické a etické souvislosti“
L. Krofta: „Pozice Dopplerovských medot v diagnostice intrauterinní retardace“
A. Roztočil: „Ukončení těhotenství s růstovou retardací plodu“
R. Plavka: „Postnatální neuropsychický vývoj hypotrofického novorozence a fetální původ onemoc-

nění v dospělosti ve vztahu k IUGR“
B. Zlatohlávková: „CATCH UP GROWTH - variabilita hypotrofických plodů v postnatálním období“ 

WORKSHOP 4
ŘEŠENÍ ZÁVAŽNÝCH POSTPARTÁLNÍCH A POOPERAČNÍCH HEMORAGIÍ (PPH)
Hlavní koordinátor: J. Feyereisl
Místo konání: ÚPMD Podolí, Podolské nábřeží 157, Praha 4 
Čas konání: 09.00–11.30 hod.
V. Báča: „Topografie malé pánve a zásobení“
E. Kučera: „Vztah operačních výkonů na děloze a poruch placentace s následným postpartálním 

krvácením“
J. Kvasnička: „Místo hematologa v dg a terapii PPH“
P. Křepelka: „Konzervativní terapie závažných forem postpartálních hemoragií“
J. Feyereisl: „Koncepce operační terapie závažných forem postpartálního krvácení“
Mašková: „Terapie postpartálního krvácení z pohledu intervenčního radiologa“
D. Cibula: „Řešení závažných intraoperačních hemoragií“

WORKSHOP 5
DOPPLEROVSKÉ TECHNIKY V AMBULANTNÍ PRAXI
Hlavní koordinátor: P. Calda
Místo konání: TOP HOTEL Praha 
Čas konání: 09.00–11.30 hod.
L. Krofta: „Správná technika dopplerovského vyšetření, falešná negativita a pozitivita, praktické ukázky“ 
M. Břešťák: „Metody měření dopplerovských  parametrů v ambulanci: uterinní artérie, a umbilicalis,

a. cerebri media, ductus venosus, trikuspidální regurgitace, Tei index. Praktický nácvik“ 
P. Vlašín: „Dopplerovské techniky ve 3D zobrazení“
P. Calda: „Využití Dopplerovských vyšetření v ambulantní praxi: včasná diagnostika počínající 

hypotrofizace a anemizace plodu, diferenciální diagnostika. Dopplerovské markery 
chromozomálních aberací“ 

WORKSHOP 6 
PORODNICKÁ ANALGEZIE A ANESTEZIE
Hlavní koordinátoři: A. Pařízek, M. Stříteský
Místo konání: Gyn. por. klinika 1.LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2 
Čas konání: 15.00–17.30 hod.
Porodnická analgezie
J. Bláha: „Indikace a kontraindikace epidurální analgezie“
M. Stříteský: „Antikoagulační terapie a epidurální analgezie“
P. Kříž: „Jídlo a pití u porodu“ 
A. Pařízek: „Délka porodu s epidurální analgezií“ 
A. Pařízek, J. Bláha: „Epidurální analgezie a operační porod“
M. Stříteský: „Řešení komplikací svodné anestézie“ 
J. Bláha: „Postpunkční bolesti hlavy“ 
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Porodnická anestezie
P. Kříž: „Celková a regionální anestezie u císařského řezu“
P. Kříž: „Epidurální, spinální a nebo kombinovaná epidurální/spinální anestezie u císařského řezu“ 
A. Pařízek, J. Bláha: „Je plod při úvodu do anestezie v bezpečí?“ 
P. Kříž: „Management pooperační analgezie“

Předběžný program Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP 
25.–27. 5. 2007

25. 5. 2007 PÁTEK
09.00 Zahájení konference
09.00–11.00 Infekce jako příčina potratu a předčasného porodu - její prevence a doporučení 
Koordinátor: J. Mašata
11:30–13:00 Vícečetné těhotenství 
Koordinátor: P. Velebil
14:00–17:00 Prevence, screening a dispenzarizace v gynekologii a porodnictví
Koordinátor: V. Dvořák

Paralelní odborný program - ODPOLEDNE
14.00–16.15 Videoprezentace 
Koordinátor: J. Eim
16.30–17.00 Akreditace pracovišť a další vzdělávání
Koordinátor: J. Feyereisl

26. 5. 2007 SOBOTA
09.00–11.00 Urogynekologie - Novinky v diagnostice a léčbě inkontinence moči u žen
Koordinátor: A. Martan
11:30–13:00 Porodnická operativa a její vliv na matku a plod
Koordinátor: Z. Hájek
14:00–15:30 Diagnostika a staging zhoubných gynekologických nádorů
Koordinátor: D. Cibula
15:45–17:15 Volba optimální radikality v onkochirurgii
Koordinátor: L. Rob

Paralelní odborný program - DOPOLEDNE
09:00–10:30 Sekce posterů
Koordinátoři: M. Kudela, Z. Tesař, O. Hlaváčková
11.00–13:00 Endokrinologie a hormonální léčba v porodnictví a gynekologii
Koordinátor: J. Štěpán

Paralelní odborný program - ODPOLEDNE
14:00–15:00 Aktivní přístup k diagnostice a léčbě osteoporózy, pod záštitou ČNFO
Koordinátor: J. Jeníček
15:00–15:45 Stres na operačním sále
Koordinátor: D. Pavlišta

20:00 GALAVEČER - TOP HOTEL Praha 

26. 5. 2007 NEDĚLE
09:00-10:30 Chyby a omyly v ambulantní gynekologické diagnostice a léčbě
Koordinátor: A. Stará
11:00-13:00 Chyby a omyly na porodním sále
Koordinátor: A: Roztočil
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Předběžný odborný program semináře porodních asistentek 26. 5. 2007
09:30 - Zahájení
10:00–11:10 Etika v ošetřovatelství
Koordinátor: D. Jandourková
11:30–13:00 Problematika v ošetřovatelství  - gynekologie
Koordinátor: L. Barešová
14:00–15:30 Problematika v ošetřovatelství - porodnictví
Koordinátor: A. Mrázová
16:30–17:30 Problematika terénní péče
Koordinátor: E. Barešová

V pátek  25. 5. 2007 cca od 17.00 hodin proběhne Valné shromáždění SSG ČR.

Společenský večer: 26. 5. 2007, TOP hotel Praha

REGISTRAČNÍ POPLATEK  + CENY UBYTOVÁNÍ  VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

VŠEOBECNÉ INFORMACE

• Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat
ústním sdělením nebo formou posteru!

• Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2007.
• Volná sdělení zašlete zpracované v textovém editoru MS Word na e-mailovou adresu ssgcr@ti.cz

nebo poštou na dresu: SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno.  
• Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm
• Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, SSG ČR Brno

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 30. 4. 2007, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 30. dubna 2007 na adresu: Sekretariát SSG ČR,
Orlí 18, 602 00  Brno.
Vezměte, prosím, na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa,
je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci. 
Přihláška je univerzální, tzn. pro lékaře i porodní asistentky.

Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné z důvo-
du 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 a poplatek za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem =

rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99
• za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí 

číslicemi 88

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 identifikovat. 

organizační výbor 
výbor SSG ČR a ČGPS ČLS JEP
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CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SSG ČR A ČGPS ČLS JEP 
SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK

25. 5. - 27. 5. 2007, PRAHA

Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A
Titul, příjmení, jméno: ..........................................................................................................

Variabilní symbol*

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa ordinace vč. PSČ: .....................................................................................................
Tel.: ……............................ Fax: …............................... E-mail: ………………….....…….............

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 18. 3. 2007 do 29. 4. 2007 na místě
člen ČGPS, SSG a SGPS 1500,- Kč 2000,- Kč 2500,- Kč
nečlen ČGPS, SSG a SGPS 2000,- Kč 2500,- Kč 3000,- Kč
gynekologové v přípravě před I. atestací s potvrzení zaměstnavatele ve věku do 30 let 
hradí sjezdový poplatek 800,- Kč 1600,- Kč 2000,- Kč
porodní asistentky 800,- Kč 1600,- Kč 2000,- Kč
jednodenní vstup 800,- Kč

WORKSHOPY dne 24. 5. 2007 do 20. 4. 2007
Workshop č. 1 600,- Kč (Témata workshopů včetně přednášek 
Workshop č. 2 600,- Kč a přednášejících, místo a čas konání, 
Workshop č. 3 600,- Kč naleznete v anonci, která je součástí 
Workshop č. 4 600,- Kč této přihlášky!)
Workshop č. 5 600,- Kč
Workshop č. 6 600,- Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER 
účastník kongresu       800,- Kč ANO NE
porodní asistentka 500,- Kč ANO NE
doprovod            1000,- Kč ANO NE
vstup na místě         1500,- Kč ANO NE

CENA CELKEM              +     +     +     =    
registrační           workshop            spol. večer         doprovod na                celkem
poplatek                                     účastník konf.       spol. večer

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ 19% DPH! 

Celková platba za registrační poplatek a společenský večer celkem byla odeslána
bankovním převodem dne ...........……. na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo
11808339319/0800, variabilní symbol 99……..(viz výše) u ČS a.s. Olomouc.

9 9

✂

Z
D

E
 O

D
ST

Ř
IH

N
Ě

T
E

 A
 O

D
E

ŠL
E

T
E

 N
A

 A
D

R
E

SU
: S

SG
 Č

R
, O

R
L

Í 
18

, 6
02

 0
0 

B
R

N
O



Variabilní symbol*

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ 

24. 5. 2007         25. 5. 2007        26. 5. 2007        bez ubytovánÍ
TOP HOTEL - HOTEL POKOJE****

1-lůžkový pokoj 3.150,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 4.100,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 2.050,- Kč/noc)     
ubytován(a) spolu s .............................................................................................
3-lůžkový pokoj 5.100,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.750,- Kč/noc)     
ubytován(a) spolu s .............................................................................................

TOP HOTEL - GARNI POKOJE**
1-lůžkový pokoj 1.100,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 1.360,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 680,- Kč/noc)      
ubytován(a) spolu s .............................................................................................
3-lůžkový pokoj 1.650,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 550,- Kč/noc)      
ubytován(a) spolu s .............................................................................................
4-lůžkový pokoj 2.120,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 530,- Kč/noc)      
ubytován(a) spolu s .............................................................................................

Cena za ubytování celkem byla odeslána bankovním  převodem dne ........................
na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol 88…….. (viz výše)

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ 5 % DPH!

POKYNY
Vzhledem k tomu, že je agentura zajišťující organizaci konference plátcem DPH, je nutné z důvo-
du 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 a poplatek za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem =  rodné

číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99
• za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslice-

mi 88
• Těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 18. 3. 2007, doporučujeme, aby se telefonicky informovali

na t.č. 542 221 661 (SSG ČR) o aktuálních možnostech ubytování.
• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete informováni.
• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2007, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.
• Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. 4. 2007 na adresu: Sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00  Brno

• Těm, kteří se odhlásí do 8. 4. 2007, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 20 %,
do 30. 4. 2007 o 50 %. Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum Podpis, razítko
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KORESPONDENCE

V Praze dne 19. 12. 2006

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k uplatňování regulačních srážek

Koalice soukromých lékařů projednala na svém setkání dne 19. 12. 2006 způsob uplatňování regu-
lačních srážek v segmentu praktických lékařů a ambulantních specialistů Hutnickou zaměstnaneckou
pojišťovnou.

Způsob, jakým tato zdravotní pojišťovna regulace provedla, tj. stržení peněz provázené oznáme-
ním, ze kterého není jasné, za co je zdravotnické zařízení regulováno, považuje Koalice soukro-
mých lékařů za nepřijatelný.

Koalice soukromých lékařů důrazně vyzývá vedení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny k jednání
o dané problematice, nápravě vzniklé situace a požaduje detailní rozbor principu uplatněných regulací.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Zorjan Jojko, výkonný místopředseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí Koalice
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 
MUDr. Jiří Pekárek, prezident České stomatologické komory
MUDr. Jan Jelínek, místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR
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V Praze dne 20. 12. 2006

Otevřený dopis 
Krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic
ke smlouvám s VZP ČR a VoZP ČR

Krizový štáb lékařů, lékárníků a nemocnic projednal na svém setkání dne 19. 12. 2006 situaci ve
smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami a konstatoval, že řada zdravotnických zařízení má
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR uzavřeny smlouvy
o úhradě zdravotní péče pouze do konce roku 2006. Přes opakovaná upozornění Krizového štábu
na nutnost prodloužit smlouvy ještě v období jejich platnosti, tak ani jedna ze zmiňovaných
pojišťoven dosud neučinila. Jejich laxní přístup vede k  výrazné nejistotě poskytovatelů zdravotní
péče. V případě, že smlouvy nebudou včas prodlouženy, ocitne se v novém roce řada lékařů v ne-
smluvním vztahu bez záruk, že jim bude poskytnutá péče uhrazena a tato situace ohrožuje péči 
o pacienty zmíněných pojišťoven.

Krizový štáb proto vyzývá vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Vojenské zdravotní
pojišťovny k urychlenému řešení problému.

Za Krizový štáb lékařů, lékárníků a nemocnic:

MUDr. Jiří Pekárek, prezident České stomatologické komory,
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, 
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR,
MUDr. Pavel Tautermann, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR,
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR,
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory,
MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda Asociace českých a moravských nemocnic

Poznámka: Dopis vyvolal takřka okamžitou reakci uvedených ZP s deklarováním promptního rozeslání
prodloužených smluv.
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Milé kolegyně, vážení kolegové,
6. prosince t.r. jsme obdrželi e-mailem výzvu prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka, ve které
napadá člena představenstva ČLK MUDr. Zorjana Jojka. Vzhledem k tomu, že se prezident ČLK
táže na náš názor, shrneme ten náš (nejen na kauzu Jojko) v několika bodech:
- Před několika měsíci jsme si přečetli prohlášení MUDr. Jana Nového, který rezignoval na svoji
funkci v představenstvu ČLK. Tohoto kolegu známe řadu let a vážíme si jej jako  člověka vysokých
morálních kvalit, skvělého lékaře, diskutéra a organizátora. Důvodem jeho abdikace byl styl, kterým
prezident ČLK komoru řídí - nerespektuje závěry představenstva nebo je využívá dle své potřeby, své
kroky s představenstvem nekonzultuje a dělá tak z nejvyššího orgánu ČLK mezi sjezdy stafáž.

- Reakce prezidenta ČLK na prohlášení zmíněného kolegy působila dojmem záměrného nepoc-
hopení textu či (snad ještě horší varianta) neschopnosti porozumět jeho obsahu. 

- Nyní MUDr. Kubek napadá dalšího člena představenstva. Také MUDr. Jojka léta známe. Nelze než
obdivovat jeho analytické myšlení, znalost problematiky úhrad zdravotní péče a legislativy s ní souvi-
sející. Při všech jednáních, kterých jsme se společně s ním účastnili, vystupoval (na rozdíl od zástupců
ČLK o.s.) korektně, věcně a s maximální snahou dosáhnout příznivého výsledku pro segment ambu-
lantních specialistů. Vzhledem k tomu, že se (opět na rozdíl od zástupců ČLK o.s.) nesnižoval k dema-
gogii, urážkám či nereálným požadavkům, byl respektován i těmi, kteří s ním v dané chvíli nesouhlasili.

- Kritiku kolegy Jojka ze strany prezidenta ČLK považujeme za tendenční a nespravedlivou.
- ČLK v posledních letech rozhodně apolitickým dojmem nepůsobí. Časopis Tempus Medicorum
se za působení posledních dvou prezidentů ČLK stal periodikem velebícím sociální demokracii 
a dštícím síru na ODS. To, že velká část lékařů (nejen privátních) má pravicové smýšlení, bývalé
odborářské bosse očividně nezajímá. 

- O apolitičnosti ČLK asi nejlépe vypovídá faktu, že bývalý prezident ČLK (poté, co vystřídal pár
jiných stran), byl dříve odborářským funkcionářem, nedávno ministrem a nyní poslancem za
ČSSD. Současný prezident začal rovněž jako odborář, za vlády ČSSD byl na ministerstvu údajně
jako doma, nyní má při komunikaci s ministrem za jinou politickou stranu zjevné problémy.

- Úsměvné je to, že pan prezident hovoří o tom, že profesní sdružení lékařů jsou proti ČLK o.s.
„méně úspěšná“. „Zapomíná“, že v ČLK musíme být všichni ze zákona a tak tato „naše povinná
organizace“ disponuje značnými finančními prostředky, kterých často využívá ke kampaním proti
svým „nepřátelům“ - ty si čile vytváří již od časů prezidenta Ratha. Zajímalo by nás, jak by ČLK
dopadla, kdyby členství v ní bylo, stejně jako ve zmíněných sdruženích, dobrovolné.

- O prestiži ČLK nejlépe vypovídá průběh shromáždění OS ČLK v jednotlivých regionech. Účast
zlomku členské základny svědčí o nezájmu o tuto organizaci a zodpovědnost za tuto lhostejnost
by si měli přiznat právě pánové Rath a Kubek. Delegáti sjezdů a funkcionáři OS ČLK vzešlí 
z těchto shromáždění jsou  pak zajisté velice „reprezentativní“.

- Současná komora se stylizuje do role hybrida odborářské organizace a profesního sdružení, ale
ani jednu z těchto činností by vykonávat neměla. Právě tyto aktivity vyvolávají polarizaci uvnitř
organizace a zbytečné střety lékařů soukromých a zaměstnanců.

- Snažili jsem se doufat, že říjnový sjezd ČLK bude zlomem, od kterého budeme směřovat k apoli-
tické prestižní organizaci, s jejímž prezidentem nebudou vstřícně jednat jen představitelé levicové
části politického spektra. Byli jsme naivní.

- Řešení bohužel nevidíme. Chápeme postoj MUDr. Turka, který znechucen děním v ČLK pokládá
funkci předsedy oborové komise, ale dáváme za pravdu doc. MUDr. Hozovi - ubude další racionál-
ní apolitický hlas při diskusích o často zásadních otázkách.

Věříme, že kolegové, kterým současné směřování ČLK nevyhovuje, překonají strach či apatii 
k problematice se vyjádřit.

Vladimír Dvořák
předseda OK ČLK pro gynekologii a porodnictví

Poznámka: Poté, co Dr. Dvořák rozeslal e-mailem předsedům oborových komisí a vědecké radě ČLK
tento text, byl pozván na jednání vědecké rady, aby stanovisko zdůvodnil. Pozvání přijal. O průběhu jistě
zajímavé diskuse budeme informovat.



26 Zpravodaj č. 1/2007

Vážený pan
MUDr. Václav Šmatlák

předseda SPL ČR
U Hranic 3221/16

100 00 Praha 10 - Strašnice

V Praze dne 23.1.2007
č.j.:  85/2007

Vážený pane předsedo, 
vyhláška č. 619/2006 Sb. obsahuje řadu nejednoznačně formulovaných ustanovení a způsob úhrady
a regulací zdravotní péče v ní obsažený, nepovažují za výhodný ani soukromí lékaři - ambulantní
specialisté ani praktičtí lékaři.
Česká lékařská komora se ztotožňuje s námitkami svých členů a je připravena podporovat jejich
požadavky. 
Chci Vás informovat o skutečnosti, že dne 10. 1. 2007 jsem požádal ministra zdravotnictví o jed-
nání, jehož cílem je zmírnění nepříznivých dopadů vyhlášek č. 618/2006 Sb. a č. 619/2006 Sb. na
soukromé lékaře. Zároveň jsem jménem ČLK ve stejné věci oslovil i ředitele zdravotních
pojišťoven.
Představenstvo ČLK vytvořilo pro tato jednání vyjednávací tým ve složení Dr. Kubek, Dr. Herman,
Dr. Knajfl a Dr. Němeček s podporou právního oddělení ČLK.
Vzhledem k tomu, že společný postup soukromých lékařů dává mnohem větší šanci na úspěch,
navrhuji Vám spolupráci a pomoc ze strany ČLK při obhajobě oprávněných zájmů praktických
lékařů - našich členů.
Abychom mohli své snažení koordinovat, nabízím účast Dr. Němečka i své osoby na jednání prak-
tických lékařů s VZP v pátek 26. 1. 2007 a podporu při jednání dalších. 
V této souvislosti si dovoluji připomenout, že to byla právě ČLK, kdo s Ministerstvem zdravotnictví
ČR vyjednal vyhlášku č. 101/2006 Sb., která stanovila pro soukromé lékaře výhodnější podmínky,
než vyhláška  č. 550/2005 Sb.

Očekávám vaši odpověď.

S kolegiálním pozdravem

MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK



Vážený pane prezidente!

Je to pouhé 2 dny, kdy jsem Vám na okres. shromáždění ČLK v Hradci Král. vytýkal řadu polo-
pravd a pololží, které „zdobí“ styl Vaší práce. I Vaše tehdejší zmínka o „týmu“ vyjednavačů byla
olejem do ohně, nicméně v podmínkách, kdy to jednak nečekané prodloužení programu a Váš
následný překotný odchod (nebo to byl útěk ???) neumožnily, nešlo patřičně reagovat. 

Jak můžete na jedné straně hlásat roztříštěnost ČLK, ideu, kdy se jednotlivé segmenty uvnitř
komory dohodnou a ČLK pak vystupuje jednotně... a na druhé straně si sestavit tým, o kterém jste
předem se zástupci praktiků  nejednal???? A navíc pochybuji, že nevíte o dlouhodobé snaze SPL
najít KONEČNĚ řešení ve smluvních vztazích a úhradových dodatcích v „nedohodnutém“ období
i v r. 2007, jejichž závěrem má být schůzka regionálních zástupců SPL z celé ČR právě v pátek 26. 1.
Opravdu ani o té nevíte???? V tomto světle je Vámi zvolený způsob „jednání“ pouze a jen dalším
důkazem Vaší ambivalence a vrážení klínů mezi jednotlivé segmenty. Prostě po přijetí vlastního
rozhodnutí zašlete dopis, který je napůl formální žádostí a napůl oznámením o již přijatém vlast-
ním řešení. Nejde totiž vůbec o Vyhlášku. Jde o Váš principielní opoziční postoj. Vyhlášku by snad
bylo na místě opravdu předem prodiskutovat se všemi, nebo alespoň specifikovat důvody nesou-
hlasu „soukromých lékařů“. Aniž bych se chtěl vyjadřovat k jejímu obsahu, který je opravdu místy
znepokojující, udivuje mě právě Váš přístup po vzoru „káže vodu a pije víno“. A hovoříte-li 
o soukromých lékařích, myslíte, že zaměstnanec Němeček je tím pravým vyjednavačem? 

A abyste dodal pikantního koření do již tak nepoživatelného guláše, opět vystavujete na přetřes
anabázi kolem Rathových vyhlášek a „Vaší spásonosné 101“... Opravdu si nevzpomenete, čí přede-
vším to byl tlak, na který jste prostě již musel reagovat, abyste minimálně uhájil svojí funkci?!?!? 
Komora pod Vaším vedením nepochybně nikdy nemůže být jiná. Ať hlásáte cokoliv. Ať to na okres-
ních sdružení probíráme jakkoliv... 

Pozitivní je pouze fakt, že rozhodně nelze nevidět Váš podstatně smířlivější a sympatičtější projev,
než u Vašeho předchůdce. Žel za tímto „image“ se skrývá velmi podobný obsah. Nevěřím, že byste
kritiku Vašeho stylu z mnoha stran byl schopen donekonečna ignorovat. Moc Vás prosím, využijte
zmíněného „image“ a dejte nám naději tím, že přestřihnete konečně svůj „pupečník“, kterým ne-
ustále koluje zatuchlá krev nejkonfliktnějšího období v našem zdravotnictví ! 

S nadějí na lepší zítřky Vás z HK zdraví
Petr Šubrt za SPL Královéhradeckého kraje
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Vážený pane prezidente!

Souhlasím s doktorem Šubrtem, ba co víc, člověk, který cílevědomě  ve spolupráci s blízkými práv-
níky a všichni přitom jsou placení ČLK podporují protiústavní zákony ve kterých navíc ohrožují
vlastnická práva nemá co dělat ve funkci prezidenta ČLK. Nejednou. O spolupráci s KSČM 
v poslanecké sněmovně nemluvě.

Svými nedemokratickými postupy  a jednáním je  absolutně nepřijatelný k jakémukoliv jednání 
zastupující praktické lékaře. ČLK nemá mandát k takovémuto jednání a ta část spektra lékařské
komory, kterou chce při jednáních zastupovat, je rozhodně proti o.s. ČLK, kterou k tomu chce
použít. Je to nehorázné, navíc s najmenováním nohsledů, kteří budou jen přitakávat a dlouhodobě
se takovým způsobem projevují a o dané problematice nic neví a prakticky k ní nemají žádný vztah.
Je to do nebe volající nehoráznost.

Z toho plyne jedno, podpora ODS a zrušení stávají komory. Rozdělení komory by jen prodloužilo
agonii, v které se ČLK nachází. Vyvolejte usnesení na všech chystaných schůzích ČLK po celé
republice a jednoznačně se vyjádřete k další existenci ČLK. 

Dr. Kamil Běrský
Praktický lékař Opava



Vážené kolegyně, vážení kolegové. 

Cítím, že dopis, adresovaný dr. Kubkem mně a odeslaný předsedům Krajských organizací SPL ČR
zvýšil hladinu adrenalinu řadě z vás. 
Musím přiznat, že i mě zaskočilo, že bez žádosti o možnost oslovit nižší články naší organizace 
(tedy SPL), toto bylo prostě provedeno a dopis rozeslán. Zajímalo by mě, odkud vzal dr. Kubek
adresy, když si je ode mě, ani od jiného člena vedení SPL, nevyžádal. Osobně bych si podobný po-
stup nikdy nedovolil, a upřímně řečeno by mě ani nenapadlo to udělat. Je to především otázka
výchovy, základní lidské slušnosti a citu pro věc. Zdá se, že tyto atributy autor postrádá. Pokud se
ovšem nejednalo o promyšlený čin, jehož účelem bylo ukázat svoji přívětivou tvář a získat popula-
ritu a přízeň u těch, kde dosud příliš nebodoval. Pak by jednalo o obyčejné sprosťáctví! Sami zvažte,
do jaké kategorie byste autora zařadili. 

K věcnému obsahu dopisu: 
Prezident ČLK názor SPL na vyhlášky ministra Julínka i na existenci expertního týmu a moje člen-
ství v něm jistě zná. Sdělil jsem jej telefonicky minulý týden dr. Němečkovi, praktickému lékaři 
z Olomouce a členu představenstva ČLK, který měl jej i představenstvo informovat. 

a/ Vyhlášku 618 o Rámcové smlouvě považujeme za vydánu v souladu se zákonem, dohody profes-
ních organizací se ZP jí nejsou významněji dotčeny, napadanou délku smluvního vztahu (8 let)
lze dohodnout i jinak, a to i na dobu neurčitou. Nevidíme důvod ke stížnostem. 

b/ Vyhláška 619 o úhradách na rok 2007 umožňuje dohodnout se na jiném způsobu úhrady, než
stanoví vyhláška. Umožňuje  změnit „dohodu“ podepsanou 6. 9. 2006. Tedy v době absolutní poli-
tické nejistoty, kdy ZP vedly celé jednání pod tlakem exministra a trvaly na vyhl. 101, o které se tak
pochvalně prezident Kubek ve svém dopise zmiňuje. My jsme chtěli mít alespoň částečnou jistotu,
že na tom nebudeme hůře než v roce 2006, pokud by se měl dr. Rath ještě vrátit do vedení rezor-
tu a komorovou a svoji slavnou „101“ mocí prosadit. Julínkova vyhl. 619/2006 nám poskytuje pro
dohody o uhradách prostor, který plně využíváme. O průběhu jednání jsem dr. Němečka stručně
informoval, o výsledcích jednání se ZP budou zástupci SPL a SPLDD informování 26. 1.  t.r.  

Na margo výpadů vedení Komory proti vyhláškám 619 a 618 nemůžu nepřipomenout pochopení
dr. Kubka pro vyhlášku dr. Ratha č. 550, která byla pro nás doslova likvidační, a pasivitu a odda-
nost, s jakou svá stanoviska veřejně prezentoval po boku bývalého ministra. Pozdější 101 byla jen
obrovským tlakem zespoda vynucená kosmetická úprava 550. I 101 byla pro nás nepřijatelná
a takovou již zůstane. Bohužel, pro mnohé lékaře v oněch chvílích ztratil kredit nejen dr. Kubek,
ale i Komora jako taková. A to je opravdu škoda. 

2/ Ministr Julínek obnovil přerušený dialog mezi rezortním vedením a odbornou veřejností. Jak
s vedením rezortu komunikuje vedení ČLK, nevím. Nevěřím však, že by odmítl vyslechnout
návrhy a stanoviska Komory, pokud mají hlavu a patu. Sestavení vyjednávacího týmu je věcí
Komory. Většinový názor praktických lékařů však asi reprezentovat nemůže!!

3/ Co se týká expertního týmu pro problematiku PL, ve kterém mi bylo nabídnuto místo, jsem 
dr. Němečkovi sdělil, že osobně nemám ambice v tomto týmu být, a to převážně z důvodů jiného
vytížení. Spolupráci ad hoc s dr. Němečkem se nebráním. Za našeho zástupce  a koordinátora
pro problematiku praktických lékařů však považuji Dr. Lubora Kinšta, člena představenstva
Komory a místopředsedu SPL ČR. Jeho práci pro PL znám  a velmi si jí vážím. 

4/ Účast zástupce ČLK na našem pátečním jednání: ano nebo ne? Jistě mi bude odpuštěno vzhle-
dem k tomu, že se již od začátku jedná o korespondenci veřejnou, že všem poskytnu i odpověď,
kterou jsem dr. Kubkovi včera poslal. Činím tak ale zejména proto, že volení delegáti SPL ČR,
osloveni již prezidentem Komory, chtějí odpověď znát. 
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Vážený pane prezidente,
v odpovědi na Váš dopis ze dne 23.1.2007 Vám sděluji, že projednání cenového návrhu VZP pro
rok 2007 je na programu v 15,30 - 16,00.  Na tuto dobu jsme pozvali ředitele  MUDr. Horáka, jehož
účast zatím nemáme potvrzenu, aby prezentoval stanovisko VZP. Při projednávání tohoto bodu
programu je možná i přítomnost zástupce ČLK.

S pozdravem
MUDr. Václav Šmatlák, předseda SPL ČR

5/ Závěr:  Doufám, že tento můj příspěvek přispěje k vyjasnění vztahů. 

Na shledanou s krajskými zástupci SPL v pátek odpoledne se těším. 

Václav Šmatlák

Poznámka: Jsme přesvědčeni o tom, že např. právě korespondence prezidenta ČLK s praktickými
lékaři o současném vedení ČLK a zejména jejím prezidentovi hovoří dosti výmluvně ...
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V Praze dne 5. 2. 2007

Prohlášení členů Krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic
k pozastavení činnosti

Členové Krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic na svém jednání dne 30. 1. 2007 zhodnotili
výsledky dosavadní činnosti Krizového štábu a konstatovali, že toto seskupení zdravotnických orga-
nizací v období, kdy byla ohrožena existence soukromých i řady veřejných zdravotnických zařízení,
splnilo svůj účel a dosáhlo významných úspěchů.

Účastníci jednání dospěli společně k rozhodnutí, že napětí ve zdravotnictví, za kterého Krizový
štáb vznikl, již pominulo, problémy se řeší standardně, proto činnost Krizového štábu pozastavili. 
V případě, že by se situace ve zdravotnictví změnila v neprospěch poskytovatelů zdravotní péče a jejich
pacientů, bude opět svolán.

MUDr. Jiří Pekárek
mluvčí Krizového štábu

Poznámka: viz zápisy z jednání
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SEZNAM ČLENŮ VÝBORU SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
MUDr. Jan Nový - místopředseda
MUDr. Aleš Skřivánek - jednatel

Jméno, příjmení Adresa Telefonní číslo
MUDr. Vladimír Dvořák Orlí 18   602 00  Brno 542 221 661

e-mail: ssgcr@ti.cz
MUDr. Olga Hlaváčková Zeyerova 2442   397 01  Písek 382 215 000

e-mail: olga.hlavackova@iol.cz
MUDr. Yveta Jandová Na žižkově 748   460 06  Liberec 6  485 133 321

e-mail: y.jandova@quick.cz
MUDr. Vlastimil Malík Masarykovo nám. 20   702 00  Ostrava 1 596 112 371

e-mail: vmalik@volny.cz
MUDr. Jan Nový Raisova 21   320 07   Plzeň 377 371 740

e-mail: jan.novy@centrum.cz
MUDr. Aleš Skřivánek U stadionu 8   772 00  Olomouc 585 234 444

e-mail: alesskrivanek@volny.cz
MUDr. Alexandra Stará Slavíkova 15   120 00  Praha 2   222 716 273

e-mail: alexstara@volny.cz
MUDr. Jiří Štěpán, CSc. Labská kotlina 1220      495 757 188

500 02  Hradec Králové
e-mail: jstepan@email.cz

MUDr. Zdeněk Tesař, CSc. Ohmova 271  109 00  Praha 10       271 961 183
e-mail: tesar@mbox.vol.cz

REVIZNÍ KOMISE SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 280 00  Kolín 321 752 514
jiri.dvorak@moment.cz

MUDr. Tomáš Malík Smetanova 954, 755 01  Vsetín 571 415 089
malik@gyneko.cz

MUDr. Lubomír Vokatý Spojařů 1252, 386 01  Strakonice 383 322 075
vokaty@cbox.cz
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