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EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

už se skoro opakuji, když vždy ve svých editorialech píši, že doba je napjatá. Opravdu upřímně se těším, 
až budu psát o svém milovaném golfu, ordinaci, přátelích, rodině.
Akce „Děkujeme, odcházíme“ je těsně před svým vyvrcholením a v celé nahotě ukázala bídu českého 
zdravotnictví. Organizátoři hnutí se fakticky snaží postavit kolegy z lůžkových zařízení proti kolegům 
v privátu a ostatním zdravotníkům. Je zřejmé, že čím dál méně víme jedni o druhých. Kolegové v ne-
mocnicích, poháněni zoufalstvím a dlouhodobým neřešením jejich problémů, sáhli k nešťastným akcím 
a ukázalo se, že mnozí z nich mají velmi nereálné domněnky o nás privátních lékařích. Pravděpodobně 
se jim podaří dosáhnout si na jistý balík peněz od MZ ČR, bohužel však placený z fondů zdravotních 
pojišťoven, což se patrně velmi negativně dotkne nás všech. To vše za výrazné podpory ČLK, která se za 
MUDr. Kubka a jeho souputníků stává v podstatě odborářským nástrojem. Nelze ani přehlédnout fakt, že 
odborářskou akci aktivně podporuje (či podporoval) management mnohých nemocnic a opoziční politici, 
což je prvoplánově nepochopitelné a po zamyšlení zoufalé. Do toho všeho pak aktivně vstupuje pan dok-
tor Rath, pod jehož taktovkou nepochybně ČLK stále jedná. 

Na pozadí této složité situace probíhala nesčetná jednání se všemi zdravotními pojišťovnami a dokonce 
se všichni představitelé zdravotních pojišťoven zúčastnili našeho semináře v Čestlicích, tedy tradičně 
až na zástupce pojišťovny 213. Jsme jeden z mála segmentů, který se dohodl. Bylo to však na ostří nože 
a museli jsme vyvinout tlak nepodepsáním dodatků. Díky tomu se nám podařilo vrátit regulace na 105 % 
referenčního období a děkujeme všem, kteří nepodepsali, za podporu našich jednání. Ukázalo se však, že 
jsme dlouhodobě respektovaný a seriosní partner pro jednání, což ve finále vedlo k dohodě. Podařilo se 
nasmlouvání agregovaného kódu pro prevenci u některých ZP, bonifikace za těhotné,....je toho spousta, 
kde jsme uspěli a co stálo nezměrné úsilí. Do budoucnosti však vůbec nehledím o optimismem, vždyť ani 
nevím, kdo bude v době vydání tohoto editorialu na MZ ČR, ve vládě nebo ve vedení největší zdravotní 
pojišťovny. Doba je nejistá a díky alespoň za naše malé jistoty.
 
 

 Váš 
Tomáš Malík
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XLII. Doškolovací seminář SSG ČR ve spolupráci  
s firmou Zentiva 28.–30. 01. 2011

kongresové centrum hotelu Aquapalace, Praha-Čestlice 

Tradiční lednový seminář proběhl letos podruhé v Čestlicích a podruhé s hlavním partnerem, firmou 
Zentiva. Zájem byl velký a bude-li trvat i zájem hlavního partnera semináře, zřejmě se do kongresového 
centra v Čestlicích budeme vracet. Velký zájem byl i o rozšířenou formu ultrazvukového doškolování 
s live demonstracemi, kdy jsme museli část zájemců odmítat a pro ně jsme připravili prakticky identickou 
akci na pátek před dubnovým seminářem v Českém Krumlově.

Prakticky plný sál v sobotu svědčil o dobrém, výběru přednášek a přednášejících. Bylo dobře, že 
v převaze nebyly produktové přednášky, a i ty byly připraveny zajímavě, ale zazněla i sdělení s vysokým 
edukačním přínosem.
Věřím, že sobotní společenský večer potěšil ty, kteří se jej zúčastnili a ocenili kombinaci živé hudby, 
tance, cateringu a argentinských vinných rezerv a možnosti kuloárově probrat to, na co do té doby nebyl 
čas.

Plný sál byl i v neděli dopoledne při debatě o aktuálních otázkách financování našich praxí. Za exkluzivní 
přítomnosti zástupců top managementů většiny zdravotních pojišťoven zazněly informace o úhradách 
na rok 2011. Informace z dalších jednání, tak jak o nich byli zpraveni účastníci dopoledního setkání, 
jsou rozebrány na jiných místech Zpravodaje nebo aktuálně na webu SSG ČR. Aktuálně jsou doplňovány 
a doporučuji je k častým návštěvám. Rovněž doporučuji těm členům, kteří tak ještě neučinili, aby sdělili 
sekretariátu SSG ČR svoji emailovou adresu, osvědčila se nejrychlejší forma, jak Vás oslovit, tj. emailem. 
V poslední době toto bylo využíváno velmi často a aktuálně, krátké informace o tom jestli podepsat, 
nepodepsat dodatky apod. jistě ocenili ti, kteří je dostávají. A to, že se většinově doporučeními řídí, jistě 
přispělo i k efektivnímu tlaku např. na zmírnění regulací v úhradových dodatcích apod.

Těším se na setkání s Vámi na dalším doškolovacím semináři v dubnu v Českém Krumlově, na regionálních 
seminářích v rámci jarní roadshow a poté v červnu na celostátní konferenci v Hradci Králové 

Aleš Skřivánek
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Je konference a konference aneb je co porovnávat

Jako mnoho dalších kolegyň a kolegů členů SSG ČR jsem se ve dnech 18. -20. 11. 2010 zúčastnil 31. 
konference gynekologů zabývajících se UZ diagnostikou pořádanou Sekcí UZ diagnostiky ČGPS ČLS JEP 
ve spolupráci o FN UK Hradec Králové ve Špindlerově Mlýně. Jsem relativně častým účastníkem těchto 
setkání - oživení a  doplnění problematiky UZ diagnostiky považuji průběžně za prospěšné i pro rutinní 
ambulantní práci v našem oboru. Takové bylo mé očekávání, navíc zpestřeno krátkodobým pobytem 
v atraktivním prostředí Krkonoš.
Musím říci, a jak jsem si kuloárně vyslechl, není jen můj názor, že očekávání se nenaplnilo, spíše převážilo 
určité rozčarování.
Z hlediska organizace konání konference se velká část účastníků prakticky na poslední chvíli dozvěděla 
o  změně ubytování a  na úkor pobytu v centru dění konference byli nuceni mnohdy i několikrát denně 
dojíždět i  z několik kilometrů vzdálené ubytovací destinace včetně účasti na společenském večeru.. To byl 
a  nejen pro mne další šok, jednak výběr místa - komplexu Labská, úrovně prostředí a kvality rautu byl 
daleko za obvyklým standardem a  to vše samozřejmě za nezanedbatelný konferenční poplatek. Abych však 
jen nekomentoval tzv. stravu a  byt, samotná náplň a  skladba části odborných sdělení byla jakoby odtržena 
od běžné reality a  rutiny ambulantní praxe a  obsahem občas zabíhala až do roviny lehce experimentální. 
Samozřejmě může to být můj subjektivní dojem.
Chtěl bych jen konfrontovat tyto postřehy se zcela běžnou a  kvalitní náplní našich víkendových seminářů 
i  spolupořádaných celostátních konferencí ČGPS, na kterou jsme si tak zvykli,  že nám nepřijde,  že to může 
být i jinak. Je vhodné připomenout,  že tato po všech stránkách zpravidla kvalitní úroveň našich setkání se 
dosáhla trpělivou a  cílenou přípravou organizace pod dohledem výboru SSG ČR a  svým způsobem zdobí 
naše sdružení..
V kontextu těchto postřehů jsme společně zaznamenali,  doufejme pro nás,  positivní povolební změnu ve 
vedení UZ sekce a  první výstupy nové garnitury jsou metodicky a  pragmaticky pro běžnou UZ diagnostiku 
v našich ambulancích přínosné. Je vnímána i  výrazně zlepšená spolupráce a  komunikace o  ostatními 
segmenty a  odbornými sekcemi.
Je to nanejvýš časově vhodné, vždyť od příštího roku se UZ diagnostika stává nedílnou součástí činnosti 
každé gynekologické ambulance.
Z těchto důvodů považuji poměrně výrazné snahy bývalého předsedy UZ sekce o  založení samostatné 
společnosti s  ultrazvukovou tematikou za minimálně sebestředné až nebezpečné
Dle nejen mého názoru bychom tyto snahy měli vnímat a sledovat a  zároveň jako potencionálně „noví 
členové” si vyhodnotit.
Je vhodné zvážit, odkud nám pro naši práci na poli UZ diagnostiky přichází nezištný a kvalitní zdroj 
odborných informací a metodiky.

 MUDr. Lubomír Vokatý
člen RK výbor SSG ČR
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PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

21. 12. 2010 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará
Jednalo se o připravované novele zákona o zdravotních službách, Koalice vznesla řadu připomínek, které 
budou patrně akceptovány. Tématem byl i projekt IZIP, který nemá podporu žádné z organizací, které jsou 
v KSL sdruženy. Je plánováno prohlášení Koalice, kde bude doporučeno přestat s financováním projektu 
z prostředků VZP. Značnou část setkání zabrala diskuse o aktivitě Děkujeme, odcházíme. Všichni členové 
Koalice s výjimkou Sdružení ambulanítních specialistů (SAS) byli pro vydání prohlášení, v němž by 
Koalice deklarovala, že iniciativa nemá její podporu. Zástupci SAS si vzali 24 hodin, vyčkají na rozhodnutí 
Rady SAS. Poté se buď k prohlášení připojí a vznikne materiál Koalice, nebo prohlášení podpoří zbývající 
členové KSL – kompletní primární péče. Návrh prohlášení zveřejňujeme. Jde o kompromisní materiál, SSG 
ČR navrhovalo text ráznější, měli jsme podporu SPL, ale v rámci konsensu jsme souhlasili s umírněnou 
verzí.
 

4. 1. 2011 Praha ústředí ZP MV – jednání o úhradách péče v roce 2011 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Hlavním tématem jednání byly úhrady péče našemu segmentu v roce 2011. Předseda SSG ČR navrhnul 
zmírnění regulací na preskripci a vyžádanou péči ze 100 % referenčního období, které uvádí vyhláška MZ 
ČR, na 105 %. Zástupci ZP 211 argumentaci přijali a sdělili, že pokud Správní rada nebude proti, upraví 
dodatky dle našeho doporučení. Dodatky by se v jiných pasážích až na několik spíše technických detailů 
neměly lišit od dodatků pro rok 2010. Bonifikace zůstanou zachovány.

4. 1. 2011 Praha ústředí VZP – jednání o úhradách péče v roce 2011 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Poměrně komplikované jednání o zmírnění regulací za preskripci a vyžádanou péči. VZP oproti všem 
minulým létům rozeslala dodatky našemu segmentu velmi brzy, regulace v nich uvedené jsou pro nás 
nepřijatelné. Zástupce SSG ČR navrhnul změnu dodatků, představitelé VZP sdělili, že tato varianta bude 
pro ZP 111 patrně nepřijatelná. Jako kompromis navrhli společnou deklaraci VZP a SSG ČR, kde bude 
zmírnění regulací garantováno. Podobný postup používá VZP při dohodách se stomatology. Pro SSG ČR 
není tato alternativa optimální, předseda SSG ČR oznámil, že nabídku bude analyzovat výbor Sdružení 
a poté sdělíme definitivní stanovisko. Jako pozitivní vidíme prosazení agregované platby za provedení 
preventivní prohlídky a pilotní projekt balíčkové formy úhrady za péči o gravidní. 

6. 1. 2011 Praha MZ ČR – jednání Koalice soukromých lékařů se zástupci MZ ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Hlavním tématem jednání bylo řešení možných důsledků akce „Děkujeme – odcházíme“. Ve většině 
regionů ČR krizový stav a ohrožení pacientů nehrozí. V případech, kdy kolegové z lůžkových zařízení, 
kteří se k akci nepřipojili, budou mít problémy se zajištěním provozu ambulancí v nemocnicích, se členské 
organizace Koalice pokusí zajistit péči prostřednictvím svých členů. Podmínkou je ovšem plná úhrada 
této péče. Odboráři jsou si vědomi toho, že nátlaková akce nemá zatím takový dopad, jaký předpokládali, 
někteří lékaři údajně od výpovědí odstupují. Proto se stupňuje hysterická rétorika hlavních aktérů. Na 
stanovisku SSG ČR k celé kampani se nic nemění.
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PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

11. 1. 2011 Praha ústředí ZP 207 – jednání o úhradách péče v roce 2011 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará
Tématem diskuse se zástupci OZP byly úhradové dodatky pro letošní rok. ZP 207 v zásadě souhlasí o námi 
navrženým zmírněním regulací. Jeho forma se ještě upřesňuje. Dodatky se oproti roku 2010 příliš nezmění. 
Vzhledem k účelovému chování některých smluvních partnerů zruší OZP bonifikaci za nově registrovanou 
pacientku a finanční prostředky přesune do navýšení bonifikací za péči o gravidní.

18. 1. 2011 Praha MZ ČR – jednání Rady poskytovatelů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Hlavním tématem jednání byla akce Děkujeme – odcházíme a její možné důsledky. Zástupci ministerstva 
zdravotnictví konstatovali, že akutní péče by byla ve většině regionů pokryta. K oborům, kde hrozí největší 
problémy, patří i gynekologie a porodnictví. Mnoho lékařů našeho oboru v lůžkových zařízeních podalo 
výpovědi a zajistit porodnickou péči by bylo ve více místech ČR obtížné. Nejzávažněji se v současnosti 
jeví situace na Vysočině. Dle sdělení ředitelky jedné z fakultních nemocnic se někteří lékaři obávají tlaku 
odborů, který je na ně vyvíjen, a z tohoto důvodu výpovědi neberou zpět. Zástupce soukromých nemocnic 
deklaroval, že v těchto zařízeních akce Děkujeme – odcházíme podporu nemá. Zástupci ambulantních 
lékařů poukazovali na roli ČLK a jejího prezidenta. Považují za obtížně pochopitelné, že ČLK podporuje 
akci, která ohrožuje stabilitu systému zdravotnictví v ČR. Rovněž z mnoha stran zaznělo, že prezident 
a odboroví funkcionáři hystericky napadají (naštěstí zatím jen verbálně) kolegy, kteří akci nepodporují. 
Předseda SSG ČR na jednání opakovaně vyzval všechny přítomné a jmenovitě prezidenta ČLK, aby začali 
pracovat na navýšení ocenění práce lékaře i nelékařských profesí. Odezva dr. Kubka byla nulová. Přítomní 
rovněž kritizovali prohlášení prezidenta ČLK, že kdo nepodpoří akci D-O, podporuje korupci. Předseda SSG 
ČR a poté i další jej upozornili na fakt, že v soukromých ambulancích korupce prostor nemá. Za lékařem 
– majitelem stěží přijde někdo s obálkou, aby si koupil předražený či nepotřebný přístroj. Ve státních či 
krajských zařízeních je patrně někdy situace odlišná. Po skončení relativně dlouhé debaty následovala 
tisková konference s vybranými členy Rady poskytovatelů. Účastnil se i předseda SSG ČR. Konstatoval, že 
ambulantní gynekologové neodcházejí a že bychom uvítali, kdyby se podfinancování zdravotnictví neřešilo 
hrozbami s nátlakem, ale diskusí a společnou snahou zainteresovaných subjektů.

18. 1. 2011 Praha Ústřední pobočka VZP ČR – elektronizace zdravotnictví  
a projekt IZIP VZP ČR
Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek
Jednání proběhlo ze strany VZP v nejvyšší sestavě vedení – generální ředitel, prakticky všichni náměstci 
a mnoho dalších. Nejprve měl generální ředitel dr. Horák prezentaci, ve které podal vyčerpávající analýzu 
stavu a poté zejména apeloval na větší účast lékařů nejen praktiků, ale i gynekologů, ambulantních 
specialistů. Informoval o údajné ochotě lékáren, laboratorního komplementu a nemocnic k IZIPu 
přistoupit. Vznikl celý systém bonifikací za aktivní participaci v systému. Za gynekology a částečně za 
Koalici soukromých lékařů deklaroval náš zástupce odmítavé stanovisko k elektronické zdravotní knížce 
při ochotě podílet se na postupné elektronizaci zdravotnictví. Zároveň deklaroval malý zájem ze strany 
pacientek o tuto službu. Některé dotazy byly SASem podány písemně s tím, že zástupci IZIPu a ředitel 
Horák vypracují odpovědi písemně. 



zpravodaj SSG Čr   7

PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

25. 1. 2011 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará
Hlavním tématem byla eskalace akce Děkujeme – odcházíme. Možné výsledky a stav po prvním březnu 
nelze predikovat. Ve více regionech ČR hrozí obtíže se zajištěním akutní péče, krizové situace hrozí 
v mnoha porodnicích a neonatologických odděleních. Možnosti pomoci ambulantních lékařů kolegům, kteří 
v nemocnicích zůstanou, jsou velice omezené. Jednalo se rovněž o projektu IZIP, který Koalice opakovaně 
odmítla a doporučila, aby nadále nebyl hrazen z veřejných prostředků.

28. 1. 2011 Praha MZ ČR – jednání skupiny expertů o podpoře screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
MZ ČR vyčlenilo objem financí na podporu screeningu karcinomu prsu, cervixu a kolorekta. Prostředky 
jsou určeny např. na obesílání těch, kteří screening uvedených novotvarů neabsolvovali, na publicitu 
screeningů v médiích, informační zázemí screeningových programů … Jde o jednoznačně pozitivní 
iniciativu a odborná společnost i profesní sdružení ji budou podporovat.

1. 2. 2011 Praha ZP Média – jednání s generálním ředitelem ZP Média
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Sdružení bylo vyzváno uvedenou zdravotní pojišťovnou k diskusi o formě úhrady péče pro rok 2011. 
Předseda SSG ČR objasnil některé důvody, proč nejen někteří gynekologové, ale i další odbornosti 
primární péče jsou při uzavírání smluv s Médií zdrženliví. Generální ředitel ZP Média i další zástupci 
této pojišťovny konstatovali, že segment ambulantní gynekologie je pro ně jednou z priorit. Pro rok 2011 
připraví dodatky, které budou patrně minimálně srovnatelné s dodatky ostatních zdravotních pojišťoven. 
SSG ČR ani v minulosti ani nyní nebude vyzývat své členy k tomu, aby uzavřeli smlouvu s jakoukoli ZP. 
Na druhé straně t.č. nemáme námitek proti uzavření smluv mezi jednotlivými ZZ a ZP Média. Konečné 
rozhodnutí je na jednotlivých členech naší organizace.

3. 2. 2011 Praha Ústřední pobočka VZP ČR – elektronizace zdravotnictví  
a projekt IZIP VZP ČR – 2. kolo
Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek
Nejvyšší vedení VZP zastoupeno opět gen.ředitelem Horákem, dále Dr.Bek, Dr.Pokorný, náměstek Dvořák 
a zástupci IZIPu. Za ambulantní specialisty již jen náš reprezentant. Koalice se dohodla, že tam jiné 
zástupce nevyšle. Dr. Skřivánek měl deklarovat trvající konsensuální odmítavé stanovisko k EZK a IZIPu 
s tím, že na rozdíl od ostatních ambulantních specialistů, gynekologové budou dále jednat o programu 
kvality Akord, resp. Akord 2G. Za ambulantní specialisty byl dále přítomen ředitel Mediclinic a  trochu 
nepochopitelně i dr. Cabrnochová, která se měla účastnit jednání s praktiky a pediatry později. Při diskuzi 
o možných úsporách a přehlednější situaci pro poskytovatele navrhl náš zástupce požadavek vznesený 
při jednání SSG v Čestlicích s managementy zdravotních pojišťoven na možnost transferu peněz na 
indukovanou péči zdravotnickým zařízením a jejich přímém nákupu služeb komplementu. Řediteli 
Horákovi se myšlenka líbila a podpořil ji s tím, že se o tomto bude dále jednat.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2011

Členský příspěvek na rok 2011 splatný do 31. 3. 2011
ve výši 2.000,-Kč

uhraďte prosím na číslo účtu 2053887329/0800 
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 2011, 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.

PŘEhLEd aKcÍ SSG ČR PRo RoK 2011

XLIII. doškolovací seminář Český Krumlov, Hotel Růže 8.–10. 4. 2011

Celostátní konference SSG ČR 
a ČGPS ČLS JEP

Hradec Králové, 
Kongresové centrum ALDIS

3.–5. 6. 2011

XLIV. doškolovací seminář Milovy, Hotel Devět Skal 16.–18. 9. 2011

5. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS 
JEP a SSG ČR

Praha, Hotel Pyramida 9.–11. 12. 2011

   
   
PŘEhLEd SEmINÁŘů JaRNÍ RoadShoW SSG ČR  2011  

JARNÍ ROADSHOW SSG ČR Liberec, Clarion Grandhotel Zlatý Lev 17. 3. 2011

JARNÍ ROADSHOW SSG ČR Hradec Králové, Hotel GRAND 31. 3. 2011

JARNÍ ROADSHOW SSG ČR Olomouc, Hotel Flora 13. 4. 2011

JARNÍ ROADSHOW SSG ČR Ostrava, Hotel PARK INN 14. 4. 2011

JARNÍ ROADSHOW SSG ČR České Budějovice, Granhotel ZVON   4. 5. 2011

JARNÍ ROADSHOW SSG ČR Plzeň, ANGELO HOTEL PILSEN   5. 5. 2011

JARNÍ ROADSHOW SSG ČR Brno, U královny Elišky 19. 5. 2011

Všichni členové SSG ČR budou obesláni pozvánkou.
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ČLENŮM

Úhradové dodatky zdravotních pojišťoven pro rok 2011
Doporučujeme podepisovat pouze ty dodatky, které schválí výbor SSG ČR. O jejich schválení 
informujeme členskou základnu e-mailem, na webu SSG ČR a posléze ve Zpravodaji. 

Technické upřesnění k dodatkům VZP: 
dle informace z ústředí VZP by měl být postup následující:
- ti, kteří dodatek dosud nepodepsali, by měli obdržet dodatek nový s upravenou regulací (zmírnění na 
105%)
- ti, kteří dodatek již podepsali a odeslali, by měli obdržet písemnou informaci o zmírnění regulací 
z příslušné pobočky VZP
- ti, u nichž byla předběžná úhrada vypočtena na menší částku, než v roce 2010, by měli kontaktovat 
regionální pobočku VZP se žádosí o opravu

ZP 217
ZP Metal Aliance garantuje zmírnění regulací za preskripci a vyžádanou péči na 105% referenčního 
období. Písemně to údajně oznámí všem smluvním partnerům při měsíčním vyúčtování. Doporučujeme 
smluvní dodatek podepsat, údaj 100% v pasáži o regulacích přeškrtnout a nahradit 105%, k opravě 
připojit datum a podpis. K podpisu a razítku ZZ připsat, že souhlasíte za podmínky zmírnění regulací 
za preskripci a vyžádanou péči na 105% ref. období.
 

Dodatky ZP 205, 207 a 211
Tyto dodatky považujeme za akceptovatelné, doporučujeme podepsat.

 
HPV testace
Množí se dotazy, týkající se hpv testu, který nyní mohou provádět i některé akreditované screeningové 
laboratoře. Základní informace:
- tento test navyšuje vyžádanou péči tomu, kdo jej indikuje, stejně jako tomu bylo u hPV testace 
doposud 
- ten, kdo hpv testaci užíval v minulosti a bude tak činit zhruba ve stejné míře i nyní, se nemusí obávat 
regulací, pokud bude materiál referovat jako doposud. Stejně tak se nemusí obávat, když se rozhodne 
pro změnu a začne testy posílat do laboratoře s akreditací pro cervikální screening, která má nový kód 
nasmlouván
- na indikacích hpv testace se nic nezměnilo, není důvod ke změně medicínského chování a výrazně 
vyššímu generování uvedených testů
- pokud posíláte pacientku na pracoviště kolposkopické expertízy a hPV testace je odebrána tam, jde 
test do vyžádané péče centra, nikoli Vaší.
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V Praze dne 22. 12. 2010

PROHLÁšENÍ
k aktivitě Děkujeme, odcházíme

My, zástupci níže podepsaných organizací, si plně uvědomujeme vážnost situace v resortu 
po skutečném zrealizování odchodu řady kolegů - zaměstnanců z pracovního poměru 
v zařízeních lůžkové péče.

Aktivity LOK a ČLK spojené s výzvou „Děkujeme, odcházíme“ vnímáme jako důsledek dlouhodobě 
neřešeného komplexu problémů stávajícího systému zdravotnictví v ČR.

Činnost všech profesních skupin zdravotníků (lékařů - zaměstnanců, lékařů - provozujících nestátní 
zdravotnická zařízení i zdravotních sester) je při poskytování zdravotní péče občanům úzce propojená, 
stejně jako objem finančních prostředků, čerpaných jednotlivými segmenty poskytovatelů z veřejného 
zdravotního pojištění.

Z těchto důvodů se nemůžeme ztotožnit s asymetrickými nároky svých kolegů z lůžkové péče na 
jednorázové a jednostranné řešení jejich neuspokojivé platové situace na úkor ostatních zdravotnických 
pracovníků.

Také z těchto důvodů je většina lékařů, které zastupujeme, připravena po vyhlášení krizového stavu 
v resortu poskytnout v únosné míře pacientům zdravotní péči ve svých odbornostech.

Vyzýváme své kolegy z lůžkových zařízení, aby se pokusili přehodnotit svoji výzvu z pohledu současné 
ekonomické reality státu a podpořili snahu o navýšení práce lékaře i nelékařských profesí v Seznamu 
výkonů tak, aby byla zachována proporcionalita v odměňování všech poskytovatelů výkonů zdravotní 
péče. Tento cíl nebude možné uskutečnit bez společného úsilí všech zdravotnických profesí.

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, 
MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, 
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR,
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR 

KORESPONDENCE

Komentář
Prohlášení vyvolalo značnou odezvu. Od naší členské základny v drtivé většině případů kladnou. 
Prezident ČLK, odboráři (rozdíl mezi nimi nevidíme) a někteří nemocniční kolegové prohlášení 
z pochopitelných důvodů odsoudili. Přišla také řada negativních reakcí od kolegů z lůžkových 
zařízení. Ti obzvláště odvážní posílali anonymy s výhrůžkami. 
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Zveřejňujeme jeden z dopisů, které obdržel předseda SSG ČR MUDr. V. Dvořák:

Vážený pane kolego,
pracuji deset let jako nemocniční gynekolog a porodník a měl bych Vás tudíž nazývat pane předsedo. Ne 
snad proto, že jste předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR, ale i předseda České gynekologicko 
porodnické společnosti ČLS JEP ČR. Svými prohlášeními a stanovisky týkajícími se akce „Děkujeme 
odcházíme“ během uplynulých týdnů jste však, a to nejen u mě, pozbyl veškerý respekt jako předseda 
naší nejvyšší odborné společnosti.
Po přečtení stanoviska Sdružení soukromých gynekologů ČR jsem byl naprosto znechucen. V kontextu 
vyjádření ostatních odborností (včetně soukromých) to bylo snad poprvé za mou kariéru, kdy jsem se 
před svými kolegy z ostatních oborů styděl za to, že jsem gynekolog. Vy jste „bohužel“ předseda nejen 
soukromých gynekologů, ale i nemocničních. Měl byste hájit zájmy všech skupin, které jsou zastoupeny 
v ČGPS, a nesoustředit se pouze na soukromý sektor. Předpokládám, že jedním z důvodů Vašeho 
postoje je i skutečnost, že pokud by byly splněny podmínky, které jsou požadovány po Ministerstvu 
zdravotnictví, musel byste stejně ohodnotit i lékaře, které zaměstnáváte ve svém Centru ambulantní 
gynekologie.
Velmi úsměvný mi připadá Váš slovní obrat o nedostatečném ocenění zdravotníků v České republice, 
které se týká i ambulantních lékařů. Vážený pane doktore, nejen já, ale i všichni ostatní zdravotníci 
velice dobře víme, jaké jsou příjmy soukromých gynekologických ambulancí. Lze je označit různě, ale 
v žádném případě jako nízké. Ve Vašem vyjádření chybí jedna maličkost, a to, že příjem ambulantního 
gynekologa je ve srovnání s platem nemocničního lékaře 4–5x vyšší. Váš možná ještě vyšší. Velice 
obtížně se mi proto hledá Vámi uváděný podfinancovaný soukromý sektor. Velmi rádi bychom měli 
stejné finanční ohodnocení za stejný časový úsek jako ambulantní gynekologové.
Rád bych se ještě pozastavil u jedné části Vašeho vyjádření. Cituji – „..pokud dojde vlivem přesunu 
pacientek z ambulancí lůžkových zařízení do našich ambulancí, máme přislíben patřičný nárůst úhrad 
a nemusíme se bát regulací..“ Toto již musím brát jako ránu pod pás všem nemocničním lékařům. Zejména 
od předsedy ČGPS. Zároveň mě ale tento příspěvek velmi pobavil. Zmínkou o přesunu pacientek do 
ambulantní sféry. Tento přesun byl patrný již před Vánocemi a v období dovolených. Bohužel v opačném 
směru. Někteří ambulantní gynekologové se již pravděpodobně fyzicky a psychicky připravují na nával 
pacientek po 1. březnu. Jak jinak si vysvětlit jejich sdělení na dveřích ambulancí, že jejich pacientky 
budou v případě potřeby ošetřeny na ambulancích místních „hypertrofických“ nemocnic. Také bych 
doporučoval vyjednat u pojišťovny nasmlouvání kódu 63119 – porod, nevím ale, jestli bude uznáván při 
porodu v ambulanci.
Je s podivem, že s vyjádřením Sdružení soukromých gynekologů k akci „Děkujeme odcházíme“ se 
neztotožňuje většina soukromých gynekologů, se kterými jsem měl možnost hovořit. Je vidět, že se 
jedná pouze o akci několika „špiček“ ambulantních specialistů bez konzultace s členskou základnou 
a to je velmi smutné. Závěrem chci vyjádřit určitou naději, že si na tato Vaše vyjádření vzpomenou 
lékaři při volbě nového předsedy České gynekologicko porodnické společnosti ČLS JEP ČR. Vy bohužel 
již máte s nemocničními lékaři pramálo společného. Byl bych také velmi rád, pokud dojde opravdu ke 
krizové situaci v nemocnicích, abyste svými zkušenostmi z nemocničního prostředí, přispěl k jeho 
stabilizaci. Pochybuji však, při vší úctě k Vám, že byste byl schopen plně zvládnout nemocniční provoz 
včetně operativy, provozu porodního sálu a hlavně přesčasové práce.
        
S pozdravem
       MUDr. Havelka Pavel, Ph.D.
        nemocniční lékař

KORESPONDENCE
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Odpověď:

         

 V Brně dne 5. 1. 2011

Vážený pane doktore,
 zkusím stručně a věcně odpovědět na Váš dopis, vzhledem k jeho emotivnímu ladění a faktické absenci 
podložených argumentů to není úplně snadné.

Jako předseda České gynekologické a porodnické společnosti se řídím jejími stanovami a snažím se 
pracovat v jejich intencích. V souladu s nimi usiluji spolu s ostatními členy výboru o rozvoj oboru jako 
celku. Do problematiky, která se týká lůžkových zařízení, ambulantní členové výboru nezasahují. Odborná 
společnost k akci, kterou organizují odbory, vyhlášení nevydala. Jednání o úhradách zdravotní péče nebo 
platových podmínkách zaměstnanců nejsou v její kompetenci. Pokud vím, není tomu tak nikde na světě.

Vzhledem k tomu, že jsem současně předsedou Sdružení soukromých gynekologů ČR, musím se řídit 
rovněž stanovami tohoto subjektu. Ty nejsou v žádné pasáži v rozporu se stanovami ČGPS ČLS JEP. Pokud 
jsem pod nějakým textem, který sděluje stanovisko SSG ČR podepsán, znamená to, že materiál je schválen 
výborem této organizace. Rozhodnutím výboru jsem povinen se řídit.

Váš předpoklad, že důvodem mého postoje je situace mého zařízení, je mylný. Kolegové, kteří se mnou 
v mém centru pracují, jsou kromě mých zaměstnanců i mými přáteli. Investice do mzdových prostředků je 
pro mne nejen proto prioritou (na rozdíl od managementu některých lůžkových zařízení). 

Tvrzení, že příjmy ambulantních gynekologů jsou 4-5x vyšší, než plat nemocničního lékaře, je zcela mimo 
realitu a svědčí velmi mírně řečeno o Vaší neznalosti problematiky. Dovoluji si konstatovat, že od plateb 
zdravotních pojišťoven je nutno odečíst řadu nákladových položek a zbylou částku zdanit. Zajisté víte, že 
soukromí lékaři nemají žádnou placenou dovolenou a že dlouhodobější pracovní neschopnost znamená 
pro mnohé z nich reálné existenční ohrožení. Podstatné rozdíly v příjmech ambulantních lékařů a lékařů 
u lůžka byste při zohlednění všech souvislostí hledal marně.

Vámi citovaná pasáž o příslibu nárůstu úhrad a zohlednění krizové situace v regulacích žádnou ranou pod 
pás není. MZ ČR se obrátilo na organizace ambulantních lékařů s dotazem, zda by byly ambulance v terénu 
schopny v případě personální krize v nemocnicích ošetřit akutní pacienty. Všichni přítomní zástupci 
uvedených organizací deklarovali, že by to v některých případech bylo možné, podmínkou ale samozřejmě 
bylo, aby lékaři za nárůst práce byli honorováni a nebyli penalizováni.

Nevím, s kterými soukromými gynekology jste hovořil. Samozřejmě respektuji fakt, že ne všichni musí 
sdílet stanovisko výboru SSG ČR k odborářské akci. Nicméně problematiku jsme diskutovali se stovkami 
soukromých gynekologů na dvou posledních seminářích a postoj prakticky všech přítomných v sále byl 
shodný se stanoviskem, které citujete.

SSG ČR je organizací demokratickou, k odvolání předsedy a převolení výboru má členská základna 
příležitost minimálně jedenkrát za rok. Sám jsem svoji funkci dával k dispozici opakovaně. Učiním tak 
i při příštím valném shromáždění Sdružení.

KORESPONDENCE
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Na co si vzpomenou nemocniční lékaři při volbě nového předsedy ČGPS, nechám na nich. Opakovaně jsem 
veřejně deklaroval, že další kandidaturu na předsedu odborné společnosti bych nepřijal a že při příštích 
volbách předsedy podpořím některého z kolegů z lůžkových zařízení.

Na rozdíl od Vás se zdržím osobních útoků a napadání lékařů z prostředí, v němž nyní nepůsobím. Mezi 
lékaři v nemocnicích mám řadu přátel a s mnohými spolupracuji. Na rozdíl od Vás jsem nikdy neprohlásil, 
že je ohodnocení druhé strany dostatečné.

Podstatný nárůst příjmů lékařů u lůžka i dalších zdravotníků považujeme za nutný. Za cestu k němu 
vidíme v kultivaci systému úhrad zdravotní péče, hledání rezerv ve stávajícím systému zdravotnictví 
a posílení role pacienta včetně spoluúčasti obvyklé v EU. Iniciativa Děkujeme odcházíme nebyla se 
sdruženími poskytovatelů konzultována, informace, které o ní máme, nesvědčí pro to, že by mohla přinést 
pozitivní systémové změny. Chování hlavních aktérů iniciativy a označování těch, kteří s akcí nesouhlasí, 
za nepřátele lékařského stavu, připomíná mnohým doby dávno minulé. Všichni víme, že skupina, která je 
nejhlasitější a používá nejexpresivnější výrazy, nemusí být vždy většinou . Nijak nezpochybňujeme právo 
kohokoli formulovat své požadavky a prosazovat je dle svého uvážení. Stejně legitimní je ale mít odlišný 
názor.

  

 S pozdravem
 Vladimír Dvořák

 Orlí 10
 602 00 Brno

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

Vážený pan
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda
Česká lékařská společnost JEP
P.O.BOX 88
Sokolská 31
120 06 Praha 2

V Praze dne 6. 1. 2011

Vážený pane profesore,
 
reagujeme na Prohlášení ČLS JEP k důstojnému postavení lékařů, ze dne 14.12.2010, pod kterým figuruje 
Váš podpis. Dovolujeme si Vás požádat o informaci, z jaké analýzy usuzujete, že existenční obtíže se týkají 
zejména mladých a nemocničních lékařů a sester. Jsme přesvědčeni o tom, že nedostatečné odměňování 
se týká všech pracovníků ve zdravotnictví, tedy i těch, kteří pracují jako soukromí lékaři v ambulancích. 
Akceptujeme rétoriku odborů, které hájí zájmy svojí členské základny. Upozorňujeme ale na fakt, že 
členy ČLS JEP jsou lékaři z lůžkových zařízení i ambulancí a nezdůvodněné prohlášení, jakým je text ze 
14.12.2010, není dle našeho názoru na místě. Dovolujeme si proto požádat buď o analýzu, ze které vyplývá, 
že lékaři v lůžkových zařízeních mají oproti kolegům v ambulancích obtížnější materiální situaci, nebo 
o opravu textu o tím, že se v něm bude hovořit o všech pracovnících ve zdravotnictví.
 
Za Koalici soukromých lékařů: 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

KORESPONDENCE
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Vložit dopis Prof. Blahoše: Požadavek ČLS JEP k důstojnému postavení lékařů
9.2. - 11,13 hod. – od SSG ČR

KORESPONDENCE

Komentář
Výše uvedená korespondence svědčí o tom, že v souvislosti o akcí „Děkujeme – odcházíme“ mnohé 
subjekty nevnímají finanční situaci ambulantní sféry jako problém. 
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Vložit dopis AČMN – Výzva Zabraňme rozpadu českého zdravotnictví,
7.2. - 14,56 hod. – od SSG ČR

KORESPONDENCEKORESPONDENCE
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KORESPONDENCE

KORESPONDENCE

Komentář
Z podpisů pod výzvou je zřejmé, že akce „Děkujeme – odcházíme“ je koordinovaným hnutím více 
subjektů a její hlavní účel je přidání finančních prostředků do segmentu lůžkové péče.
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Po domluvě s autorkou prohlášení dáváme na vědomí členské základně dopis naší členky redaktorce 
časopisu Tempus Medicorum. Je pravdou, že čím více lékařů bude deklarovat nesouhlas s chováním se 
a rétorikou prezidenta ČLK a odborářských bossů, tím méně se akce D-O bude jevit jako projev celého 
lékařského stavu, o což se pánové Kubek, Engel a spol. snaží.

Vážená paní redaktorko,

po přečtení lednového čísla časopisu Tempus medicorum se mi udělalo dosti nevolno. Reaguji tímto na 
editorial pana MUDr.M.Kubka, zakončený červeně zvýrazněným heslem” Kdo nepodporuje protestující 
lékaře, ten podporuje korupci ve zdravotnictví”. 

Protože jako lékařka pracuji již 43. rokem, moc silně mi to připomíná Gottwaldovo: Kdo nejde o námi, jde 
proti nám. Já sama podporuji nutné reformy ve zdravotnictví, kterých jsme se měli dočkat již před několika 
lety. Dovedu chápat i mladší kolegy, avšak nepodporuji však akci „Děkujeme, odcházíme” a už vůbec ne 
heslo „Náš exodus, váš exitus”. Pokud v kontextu těchto hesel ve mně vidí pan prezident ČLK člověka, 
který podporuje korupci ve zdravotnictví, jde o osobní urážku.

Žádám proto tímto pana prezidenta MUDr.Milana Kubka o jeho osobní omluvu a věřím, že nebudu sama.

MUDr.Marcela Burdová
soukromá gynekologická praxe

Sokolská 35, Praha 2
mail: burdovam@iex.cz, mburdova@volny.cz

 
 

KORESPONDENCE
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Vážený pan 
MUDr. Vladimír Dvořák
Předseda SSG ČR
Orlí 10
602 00 Brno

 
 
 

        V Kladně dne 7. 2. 2011

Vážený pane předsedo,
ve snaze o zajištění zdravotní péče pro všechny klienty ZP M-A, se dovoluji na Vás obrátit v souvislosti 
s možnými dopady právě probíhající akce „Děkujeme, odcházíme“.. Za účelem analýzy možných dopadů 
jsme kontaktovali ředitele všech smluvních lůžkových zdravotnických zařízení ve vašem kraji. Mapujeme 
situaci a snažíme se hledat možná řešení tak, aby nebyli naši pojištěnci ohroženi nedostupností zdravotní 
péče. V této souvislosti probíhají i jednání se zástupci praktických lékařů, ambulantních specialistů, 
poskytovatelů domácí péče a smluvních dopravců. V případech, kdy dojde k oprávněnému a plně 
zdůvodněnému navýšení objemu poskytnuté zdravotní péče (nárůst počtu ošetřených rodných čísel apod.), 
jsme připraveni tuto péči finančně zohlednit. 
Vážený pane předsedo, jsme připraveni naše aktivity koordinovat s Vašimi zástupci v krajích tak, abychom 
společně přispěli k úspěšnému řešení vzniklé situace, aby nedošlo k omezení dostupnosti zdravotní péče 
pro pojištěnce ZP M-A, což považujeme za svou jednoznačnou prioritu. Těším se na další spolupráci.

S pozdravem

MUDr. David Kostka, MBA
 ředitel ÚZP ZP M-A

KORESPONDENCE
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Věc: Stanovisko ČPZP k Cenovým dodatkům na rok 2011 Smlouvy o poskytování  
a úhradě zdravotní péče

Vážený pane doktore,

Dovoluji si písemně doplnit stanovisko ČPZP k článku č. 5 cenových dodatků na rok 2011, který zní: 
„Při konečném vyúčtování zdravotní péče se může ČPZP řídit regulačními omezeními dle přílohy č. 4
k Vyhlášce č. 396/2010 Sb. Čl. B).“

Stanovisko: v případě, že by byly regulační omezení dle výše uvedeného realizované, bude ČPZP používat 
jako hranici pro použití regulací 105% průměrných úhrad na jednoho pojištěnce.

S pozdravem 
 
MUDr. Renata Knorová, MBA
Zdravotní ředitelka
České průmyslové zdravotní pojišťovny   V Praze dne 10.2.2011

KORESPONDENCE
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Prohlášení Koalice soukromých lékařů
k projektu IZIP

 
Koalice soukromých lékařů vnímá kritiku projektu IZIP nejen z řad členů organizací, které sdružuje. 
Z řady důvodů ji považuje za oprávněnou a vyslovuje proto nedůvěru k takovéto aktivitě eHealth, kterou 
vnímá spíše jako aktivitu soukromé společnosti, než jako ucelený národní program státem garantovaný, 
který by zajistil dostatečnou ochranu osobních dat před zneužitím soukromými subjekty. 

Projekt IZIP ve stávající podobě proto organizace sdružené v Koalici soukromých lékařů nepodporují, 
neboť ho v současné podobě nepovažují za přínos pro pacienty ani pro lékaře. 

Proto Koalice soukromých lékařů nedoporučuje, aby byly za IZIP v současné podobě utráceny prostředky 
z veřejného zdravotního pojištění, neboť stávající podobu vnímá jako nadstandardní službu, která by měla 
mít jiný způsob hrazení s výrazným podílem na straně pacienta. 

Elektronizaci zdravotnictví ve smysluplné podobě považujeme za perspektivní a rádi se zúčastníme 
diskuse o její realizaci. 
 

Za Koalici soukromých lékařů: 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

Komentář:
SSG ČR má k projektu IZIP dlouhodobě negativní postoj a svým členům nedoporučuje do něj vstupovat ani 
jej nijak podporovat. Nabízené výhody jsou značně převýšeny případnými riziky a navíc není záruka, že 
budou trvalé.

KORESPONDENCE
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Vážený pan 
MUDr Václav Šmatlák
předseda SPL ČR

 V Praze dne 7. prosince 2010

Věc: IZIP 

Vážený pane předsedo, milý Václave

 Dovoluji si Tě informovat o stanovisku výboru SVL ČLS JEP, které bylo přijato na výborové schůzi dne 
7.12.2010. Domnívám se, že nejlepším řešením by bylo oficiální jednání se zástupci IZIP, poskytovatelů 
péče a dalšími zainteresovanými na půdě MZ nebo VZP
SVL ČLS JEP jednoznačně podporuje rozvoj e-health jakožto nástroje zrychlování výměny dat, snižování 
administrativy, snižování nákladů i celkového zkvalitňování zdravotní péče. Máme ale značné pochybnosti 
o kvalitách systému IZIP a jeho funkčnosti. Přitom je uvedený systém vydáván představiteli IZIP v mediích 
za nejlepší produkt na světě v tržní ceně až 3 miliard Kč, ale převádí 5 % akcií za 120 000 Kč VZP. Je 
si potřebné uvědomit, že IZIP (elektronická zdravotní knížka pacienta), který je některými skupinami  
s e-health dokonce slučován, resp. užíván jako synonymum, je jen jednou z možných cest k funkčnímu 
e-health.

Naše otázky na které hledáme uspokojivou odpověď jsou následující: 

1)  Pochybnosti o vzniku: IZIP a. s. dostal bez výběrového řízení „exkluzivitu“ od VZP a od té doby dostává 
podle údajů tisku stamiliony z veřejných prostředků (platby probíhaly i v době, kdy VZP neměla na 
platby lékařům). V současnosti se jedná o další převody (odkupy), kdy VZP nemá na navýšení potřebné 
pro výplaty lékařů a  dalších zdravotníků. 

2)  Pochybnosti o vlastnictví společnosti: původně s.r.o, poté a. s. - vlastně neznámého složení. Z toho 
vyplývající rizika. a. s. nebo s. r. o. vznikají pro tvorbu zisku, musí tedy zisk generovat a mohou 
ho vyvádět pryč ze zdravotnického systému. Je zde možnost využívání anonymizovaných dat ke 
komerčním účelům, možnost prodat firmu komukoli (od farmaceutických firem přes mediální magnáty 
až po „ruskou mafii“).

3)  Pochybnosti ohledně platnosti, validity a vlastnictví zápisu: Podle názoru některých právníků se 
v případě IZIP o zdravotnickou dokumentaci vůbec nejedná. Mimo jiné i proto, že uvedené aktivity 
jsou mimo režim zákona č.20/1966 Sb. a IZIP není osobou oprávněnou vést zdravotní dokumentaci. 
Vzhledem k tomu, že se jedná  o informace, které může jak lékař, tak pacient ovlivňovat (rozhodnou 
co a v jaké  formě bude uvedeno bez ohledu na skutečnost), není IZIP relevantním podkladem pro 
poskytování zdravotní péče - je pouze někde na úrovni informací sdělených  pacientem.

4)  Pochybnosti o plném informování účastníků projektu IZIP na úrovni jejich myšlení včetně 
možných důsledků. Setkali jsme se s případy, kdy osoby podepisující souhlas vůbec netuší, co podpis 
obnáší (dokonce ani netuší, že podepsali souhlas nějakému IZIPu). Na důvěryhodnosti systému IZIP 
nepřidává ani způsob náboru nových klientů. Lákat k podpisu klienty na místech jako jsou vestibuly 
metra, parkoviště supermarketů apod., snese spíše srovnání s podomním obchodem. Není nám ani 
známo, co bude s daty při přechodu pacienta k jiné ZP (exkluzivita VZP).

KORESPONDENCE
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5)  Pochybnosti o autorských právech: „Vlastnictví dat zapsaných v IZIPu pacientem“ je podle některých 
právníků jen „chytrá právnická klička“. Pacient data pro IZIP netvoří ani je nevkládá, nejedná se 
o zdravotnickou dokumentaci a jedná se o práci navíc pro lékaře. Přitom nejsou brána v potaz autorská 
práva lékařů a duševní vlastnictví lékařů. Hrozí i nebezpečí zcizení/zneužití dat: hlavní cenností 
lékaře – podnikatele tj. jeho je kmene pacientů. 

6)  Pochybnosti o skutečném poměru registrovaných pacientů a zápisů: V ČR, která má 10 milionů 
obyvatel se udává, že každý občan má kontakt se zdravotnických systémem až 12 krát za rok. V ČR 
tedy vzniká každý rok 120 milionů zdravotnických zápisů. Do IZIPu se podle vlastních údajů IZIP 
registrovalo do konce roku 2009 1,3 milionu obyvatel a udávaný počet zápisů za cca 7 let je 10 300 000 
zdravotnických zápisů o pacientech. Jedná se tedy jen o nepatrný zlomek údajů o pacientech a každý 
VPL má mnohem přesnější údaje. 

7)  Pochybnosti o bezpečnost: Přes nepochybně velmi důsledné zabezpečení je velmi nebezpečné 
soustředění supercitlivých dat na jednom místě. Takováto databáze je velmi cenná pro novináře, 
vyděrače, tajné služby apod. Kdo ponese právní/finanční odpovědnost pokud dojde k zneužití informací? 
Nebude sám lékař bez zázemí velké firmy s renomovanými právníky snadnou kořistí advokátů? 
Na druhé straně bude IZIP se stamilionovým obratem. Že IZIP se právních sporů nebojí a má na ně 
prostředky materiální i personální je vidět i podle současných žalob na různá media. Pokud by došlo 
k úniku informací (zejména populárních „celebrit“ může se jednat i o desítky milionů na náhradách). 
Takováto částka by jednotlivého lékaře i jeho celoživotní podnikatelské úsilí zcela zlikvidovala. 

SVL nechce systém IZIP odsoudit k zániku. Domnívá se, že se může jednat o projekt zajímavý, ale s nutností 
velkých organizačních i vlastnických změn. Nutno je brát v úvahu též velké množství veřejných finančních 
prostředků, které byly na projekt již spotřebovány.
 

S pozdravem

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Komentář:
Obavy předsedy SVL ČLS JEP v souvislosti o projektem IZIP SSG ČR sdílí.

KORESPONDENCE
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Úhradové dodatky zdravotních pojišťoven pro rok 2011

Zveřejňujeme pro informaci členské základny:

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Radiologické oddělení

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
tel.:543 136 010 fax.: 543 136 043 e-mail: rdg@mou.cz

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Přibližně od poloviny roku 2010 byly do mamografického (MG) screeningu nově zařazeny i tzv rizikové 
klientky. Jedná se o ženy:
a) které mají zvýšené riziko v rodině (genetické riziko) 
b) z provedené biopsie prsů byl zjištěn lobulární ca in situ (LCIS) nebo atypická duktální nebo lobulární 
hyperplazie (ADH, ALH)
c) které prodělaly radioterapii na oblast hrudníku do věku 18. let
Zvýšené genetické riziko v rodině musí posoudit genetik a vyjádřit ho číselně v procentech (riziková žena 
má 20 a více %).Proto ženy, u kterých je pravděpodobná rodinná zátěž, odesílejte prosím buď sami nebo 
přes screeningová MG centra na genetická pracoviště a vyžadujte zpětnou zprávu o vyjádření rizika v %. 
(Pozn. -pokud má žena genetické riziko nižší než 20% spadá do běžného mamárního screeningu).

Rizikové ženy by měly mít onkologem/genetikem doporučeno jiné schéma preventivního klinického 
sledování prsů i sledování zobrazovacími metodami než ženy zařazené do běžného MG screeningu. 
Kontroly jsou obvykle v 6měsíčních intervalech a ženy jsou většinou sledovány na příslušné mamární 
ambulanci či onkologické ambulanci apod.
Užívají se tyto diagnózy pro takto preventivně sledované ženy: 
- Z 87.7 (nosičky genové mutace, např. BRCA1, BRCA2 atd.)
- Z 80.3 (žena, u které nebyla prokázána mutace genu, ale její rodinná zátěž je více než 20%)
- Z 91.8 (ženy po radioterapii hrudníku v mladém věku nebo ženy o LCIS či AH) 

Informace jsou také na na www.mamo.cz.
26. ledna 2011, dr. Bartoňková, RDG odd. MOÚ Brno

KORESPONDENCE
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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

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 U Stadionu 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  tesar@mbox.vol.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



8. 4. 2011 PÁTEK 14.00 hod. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro velký zájem o ultrazvukové doškolování a z důvodu neuspokojení  všech zájemců  
o účast na UZ školení  kurzu v rámci lednového semináře  Praze v Čestlicích si Vás 
dovolujeme pozvat na opakování ULTRAZVUKOVÉ AKADEMIE.  

Na kurzu se budou opět  podílet  přední odborníci na tuto problematiku ve spolupráci  
s firmou Electric Medical Service s.r.o., distributorem ultrazvukových přístrojů GE.

Akce  se bude skládat nejen s teoretické části, ale i praktických ukázek vyšetření  
na pacientkách.

Účast je vhodná nejen pro ty, kteří zatím UZ přístroj nevlastní, ale i k osvěžení 
systematických základů UZ diagnostiky.

Akce bude zařazena v systému celoživotního vzdělávání ČLK.

POKRAČOVÁNÍ v UZ doškolovaní!

XLIII. dOšKOLOVAcÍ semINÁř 
sdRUžeNÍ sOUKROmých gyNeKOLOgů ČR

Ve sPOLUPRÁcI s fIRmOU

Datum konání: 8. – 10. 4. 2011  
Místo konání: Hotel RŮŽE, Horní 154, 381 01 Český Krumlov
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8. 4. 2011 PÁTeK  14.00 hod.

Kapacita UZ kurzu je již vyčerpána.  Vzhledem k typu výuky s praktickými ukázkami je 
kapacita účastníků UZ aKaDEMIE omezena v počtu max. 50 osob. 

obsaH oDboRnéHo PRogRaMU:

14.00–16.00 hod.    I. bLoK
gynekologické aplikace ultrazvukových vyšetření v ambulanci 
Technologické základy 
UZ anatomie malé pánve 
Fyziologický obraz

16.00–16.30 hod. Coffee break

16.30–19.00 hod.    II. bLoK
Prenatální diagnostika v gynekologické ambulanci, včetně praktických ukázek 
Postupy vyšetření, základní měření 
Ukázky vyšetření na pacientkách 
Praktická vyšetřování

Vzhledem k typu výuky s praktickými ukázkami je OPĚT kapacita účastníků omezena  
v počtu max. 50 účastníků. V případě plné kapacity budete písemně vyrozuměni.

na akci je možné se registrovat zvlášť, i bez nutnosti absolvovat  
sobotní odborný program.

sledujte prosím průběžnou aktualizaci programu  na www.ssg.cz a www.g-agency.eu.

9. 4. 2011 sOBOTA  9.00 hod. 

obsaH oDboRnéHo PRogRaMU:

MUDr. Michael Fanta:
Léčba dysfunkčního a silného menstruačního krvácení 

MUDr. Radmila Čadílková: 
Yaz a Qlaira – zkušenosti z praxe

 MUDr. Petr Křepelka:
Terapeutické využití hormonální antikoncepce 

MUDr. Martin Votava, PhD.:
originální vs. generické přípravky, účinnost a bezpečnost

José Manuel de Castro da Silva Couto (Coimbra, Portugalsko):
Zhodnocení podávání coriolus versicolor (outkovka pestrá) u pacientů s HPV
(Prezentace bude probíhat v portugalštině. V rámci přednášky je zajištěna přítomnost 
tlumočníka.)
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sledujte prosím průběžnou aktualizaci programu  na www.ssg.cz a www.g-agency.eu.

10. 4. 2011 NedĚLe   

Jednání členů SSG ČR:  situace ve financování gynekologických ordinací,  
 výsledky jednání zástupců SSG ČR

Začátek přednášek: v 9.00 hod.
Registrace:  8. 4. 2011 od 13.30–14.30 hod. – UZ aKaDEMIE
 8. 4. 2011 od 17.00–20.00 hod.
 9. 4. 2011 od 8.00 hod.
 10. 4. 2011 od 8.45 hod.

Ubytování: Hotel Růže, Hotel oLD Inn
Společenský večer: 9. 4. 2011, hotel Růže

  společenský večer pro účastníky semináře – součást registračního 
poplatku, pro doprovod – 800,- Kč.

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 4. 3. 2011, Vámi požadované ubytování 
bude zrušeno.

UPOZORNĚNÍ!

Přihlášku k účasti zasílejte NOVOU na adresu: 
sekretariát G-AGENCY s.r.o, Horní nám 285/8, 772 00  Olomouc, 
tel. 724 277 964, fax: 58 523 4499, e-mail:info@g-agency.eu, markova@g-agency.eu.

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



Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

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

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO: DIČ:  

REGISTRAČNÍ POPLATEK – UZ AKADEMIE: OMEZENá KAPAcITA MAx. 50 úČASTNÍKů
Vážení, kapacita UZ AKADEMIE je již vyčerpána. Všem, kteří se nestihli včas zaregistrovat, nabízíme další 
možnosti účasti na pokračování kurzu UZ diagnostiky II a to v rámci podzimního doškolovacího semináře 
SSG ČR v Milovech dne 16. 9. 2011.

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 2. 3. 2011 do 23. 3. 2011 na místě
člen SSG ČR 0    800,- Kč 0  1000,- Kč 0  1400,- Kč
nečlen SSG ČR 0  1100,- Kč 0  1400,- Kč 0  2000,- Kč

SPOLEČENSKý VEČER 
účastník semináře – součást reg. poplatku 0  ANO 0  NE
doprovod  800,- Kč 0  ANO 0  NE

Registraci na konferenci hradí firma – sponzor: 0  ANO 0  NE 
Vstup na spol. večer pro doprovod hradí firma – sponzor: 0  ANO 0  NE   

V případě sponzoringu účast hradí firma:

Název firmy:

Kontaktní osoba: 

Tel.:

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. Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat!

XLIII. doškoLovací semInář 
sdružení soukromých gynekoLogů Čr

 ve spoLuprácI s fIrmou Bayer scherIng pharma

Z á v a Z n á     p ř I h L á š k a
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Variabilní symbol*   
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 44 v rámci ochrany osobních dat)

ubytování hotel růže***** 
Ubytovací kapacita vyčerpána.

ubytování hotel  oLd Inn****

Nám. Svornosti 12, Český Krumlov, ww.hoteloldinn.cz
	 0  8. 4. 2011 0  9. 4. 2011 0   bez ubytování
        pátek         sobota 
   
0  1-lůžkový pokoj 1 500,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj  1 800,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 900,- Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s 

Ubytování hradí firma – sponzor:    0  ANO 0  NE 
Ubytování pro doprovod hradí firma– sponzor:   0  ANO 0  NE  

V případě sponzoringu ubytování hradí firma:

Název firmy:

Kontaktní osoba: 

Tel.:

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 4. 3. 2011, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Platba za ubytování byla odeslána dne                          na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 
1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. Uvedené ceny jsou včetně 10% DPH! 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat!

Těm, kteří se odhlásí do 4. 3. 2011, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve 
výši 30% z objednaných služeb. Manipulační poplatek ve výši 60% bude z objednaných služeb 
bude odečten těm, kteří se odhlásí v období  5. 3.–13. 3. 2011, v období 14.3.–23.3. 2011 bude 
z celkových objednaných služeb odečten manipulační poplatek ve výši  80%, později již není 
možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum                                               Podpis, razítko
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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 se uskuteční ve dnech

3.–5. 6. 2011 v Hradci králové. 
Věříme, že vybraná aktuální témata zaujmou lékaře z lůžkových zařízení i kolegy, 

kteří se věnují zejména ambulantní gynekologii.
Stejně jako v minulosti bychom Vaším prostřednictvím rádi pozvali Vaše porodní 

asistentky a zdravotní sestry, jejichž seminář proběhne v sobotu 4. 6. 2011. 
Samozřejmě v případě zájmu se mohou porodní asistentky zúčastnit akce po celou 

dobu jejího trvání.

Na setkání s Vámi v Hradci Králové se těší

Organizační výbor

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE
SdRužENÍ SOuKROmýCh gyNEKOLOgů ČR 

a

ČESKé gyNEKOLOgiCKé a pOROdNiCKé 
SpOLEČNOSTi ČLS JEp

Datum konání: 3.–5. 6. 2011

SEmiNÁř pOROdNÍCh aSiSTENTEK
Datum konání: 4. 6. 2011

Místo konání: kongresové centrum AlDIS
www.aldis.cz

Generální partner:
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Čtvrtek 2. 6. 2011 WORKShOpy

Čas konání workshopů: 13.00 hod.

Workshop 1: Růstová retardace plodu – ultrazvukový management
 Koordinátoři: P. Calda, K. Hodík, M. Pětroš

Workshop 2:   Superkonziliární ultrasonografické vyšetření v průběhu prenatální péče
  (ceRTIFIkáT, podmínky k jeho získání, způsob úhrady)
 Koordinátoři: M. L’ubušký, L. Krofta, P. Vlašín

Workshop 3:  Hypoxie plodu – postupy lege artis, kazuistiky
 Koordinátoři: A. Měchurová, A. Roztočil, M. Procházka

Workshop 4:  Vakuumextrakce – trendy, technika, novinky 
 Koordinátoři: O. Šimetka, T. Binder, R. Kolářová

Workshop 5:  cervikální patologie
 Koordinátoři: J. Ondruš, R. Pilka, V. Dvořák

Workshop 6:  Antikoncepce – kontroverze výběru
 Koordinátoři: P. Čepický, T. Fait

Workshop 7:   Poruchy poševního prostředí, záněty pochvy a zevního genitálu, 
vulvovaginální dyskomfort

 Koordinátor:  J. Špaček

Místo konání a přesné časové rozpětí workshopů bude aktualizováno později. Sledujte 
prosím průběžnou aktualizaci na webu www.ssg.cz, www.cgps.cz, www. gynstart.cz, 
www.g-agency.eu.

16.00 hod.  Zasedání výboru a revizní komise ČgPS ČlS JeP

přEdBĚžNý pROgRam 
CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SSg ČR a ČgpS ČLS JEp

3.–5. 6. 2011

pátek 3. 6. 2011

 9.00 hod. Zahájení konference

 9.15–11.00 hod.  konTRoVeRZe ASISToVAné RePRoDUkce

 9.15–10.00 hod.  Přenos jednoho embrya, pro a proti
 Koordinátor:  P. Ventruba
 Vyzvaní přednášející: J. Dostál, T. Mardešić
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 10.00–11.00 hod.  léčba neplodnosti v ambulanci gynekologa, její limity
  Koordinátor:  J. Dostál   
  Vyzvaní přednášející:  A. Skřivánek, P. Uher

 11.00–12.00 hod.  konTRoVeRZe – PeRInATologIe I

 11.00–12.00 hod.  ST analýza, pro a proti
  Koordinátor: L. Hruban
   Vyzvaní přednášející: P. Křepelka, V. Korečko

 

12.00–14.00 hod.  PŘESTÁVKA

 14.00–17.00 hod.  konTRoVeRZe – gynekologIe I

 14.00–15.00 hod.  Robotická chirurgie v gynekologii, ano či ne
  Koordinátor:  J. Klát
  Vyzvaní přednášející:  R. Pilka, J. Eim

 15.00–16.00 hod.  Použití síťových implantátů v gynekologii, pro a proti
  Koordinátor:  I. Huvar
  Vyzvaní přednášející:  J. Feyereisl, A. Martan

 16.00–17.00 hod.  lymfadenektomie u ca endometria, pro a proti
  Koordinátor: R. Pilka
  Vyzvaní přednášející:  D. Cibula, L. Rob 

 17.15–18.00 hod. Zasedání redakční rady České gynekologie

Sobota 4. 6. 2011

 9.00–12.00 hod.  konTRoVeRZe – PeRInATologIe II

   Společný odborný program pro lékaře a porodní asistentky

 9.00–10.00 hod.  epiziotomie – pro a proti
  Koordinátor: T. Binder 
  Vyzvaní přednášející:  O. Šimetka, V. Kališ 

 10.00–11.00 hod.  Růstová retardace plodu – ukončit nebo sledovat?
  Koordinátor:  K. Maršál
  Vyzvaní přednášející:  M. Procházka, J. Brodzski
 11.00–12.00 hod.   Screeningové programy v těhotenství pro a proti – ekonomické 

možnosti systému
  Koordinátor: M. Ľubušký,   
  Panelová diskuze: J. Šantavý, L. Krofta, P. Calda
 
12.00–14.00 hod.  PŘESTÁVKA
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 14.00–17.00 hod.  konTRoVeRZe - gynekologIe II

 14.00–15.00 hod.  office hysteroskopie – pro a proti
  Koordinátor:  D. Kužel
  Vyzvaní přednášející:  P. Kovář, V. Unzeitig

 15.00–16.00 hod.  See and Treat – pro a proti
  Koordinátor:  J. Ondruš
  Vyzvaní přednášející:  V. Dvořák, L. Rob

 16.00–17.00 hod.  Vakcinace proti HPV – kvadrivalentní versus bivalentní vakcína

   Hrazení vakcinace z veřejného zdravotního pojištění, pro a proti

  Koordinátor:  J. Ondruš 

  Vyzvaní přednášející:  V. Dvořák, D. Cibula

Sekce porodních asistentek

 9.00–12.00 hod.  konTRoVeRZe – PeRInATologIe II
   Společný odborný program pro lékaře a porodní asistentky

 12.00–14.00 hod.  PŘESTÁVKA

 14.00–17.00 hod.  AkTIVní SDělení PoRoDnícH ASISTenTek
   Koordinátoři:    V. Unzeitig, M. Procházka, A. Roztočil, T. Binder,  

O. Šimetka
 
20.00–1.00 hod.  gAlA VeČeR

Neděle 5. 6. 2011

 9.00–12.00 hod.  konTRoVeRZe – PeRInATologIe III

 9.00–10.00 hod.   Vliv vaginálního porodu na pánevní dno – pohled urogynekologa  
a porodníka 

  Koordinátor:  J. Feyereisl 
  Vyzvaní přednášející:  L. Krofta, R. Gerychová

 10.00–11.00 hod.  operační řešení postpartální hemoragie – pro a proti
  Koordinátor:  M. Procházka
  Vyzvaní přednášející:  J. Feyereisl, P. Janků

 11.00–12.00 hod.  Změny v systému postgraduálního vzdělávání v ČR a v evropě

  Koordinátor: J. Feyereisl

	

12.00 hod.   Závěr konference 
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VŠEOBECNé iNFORmaCE

|  Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou 
prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru, tzv. vyžádaní i nevyžádaní 
přednášející!

|  Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2011.

|  Volná sdělení k aktivní účasti zasílejte pOuZE formou on-line přihlášky k aktivní účasti. 
Interaktivní formulář naleznete na webových stránkách: www.ssg.cz, www.cgps.cz, 
www.g-agency.eu

|   Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm.

|  Vědecký sekretariát konference: Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc, 
I.P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc. Kontaktní osoba: doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.,  
tel.: +420 58844 kl. 5835, 4103, e-mail: martin.prochazka@fnol.cz

|  Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc 
Kontaktní osoba:  Mgr. Lucie Marková, tel. +420 602 740 822, e-mail: markova@g-agency.eu 

 Kamila Crhová, tel. +420 724 277 964, e-mail: crhova@g-agency.eu.

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. 2011, Vámi požadované ubytování 
bude zrušeno.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: 

Sekretariát g-Agency s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 olomouc, v on-line. podobě ji 
lze také vyplnit na www.ssg.cz, www.cgps.cz.

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.
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Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

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

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO:   

REgISTRAČní POPlATEk do 20. 4. 2011 do 11. 5. 2011 na místě
člen ČGPS, SSG ČR a SGPS 0  1800,- kč 0  2500,- kč 0  3000,- kč

nečlen ČGPS, SSG ČR a SGPS 0  2500,- kč 0  3000,- kč 0  3800,- kč

gynekologové v přípravě před I. 
atestací s potvrzení zaměstnavatele 
ve věku do 30 let hradí sjezdový  
poplatek 0  800,– kč  0  1.600,– kč 0  2.000,– kč

porodní asistentky  
– vstup platí na 3 dny 0  800,– kč 0  2.000,– kč 0  2.000,– kč

WORkSHOPY dne 2. 6. 2011         do 13. 5. 2011
Workshop 1 0  600,- Kč
Workshop 2 0  600,- Kč
Workshop 3 0  600,- Kč
Workshop 4 0  600,- Kč

(TémATA WORkSHOPů A ČAS kOnání, nAlEznETE V AnOncI, kTERá jE SOuČáSTí TéTO  
PřIHláškY!)

gAlA VEČER 
účastník kongresu       1000,- Kč 0  ANO 0  NE
doprovod   1200,- Kč 0  ANO 0  NE
vstup na místě  1500,– Kč

V případě neuhrazení vstupu na gAlA VEČER do 20. 5. 2011 bude Vaše účast na něm automaticky 
zrušena.

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE  
SSG ČR a ČGPS ČLS JEP

3.–5. 6. 2011, Hradec Králové

Z Á V A Z N Á     P Ř I H L Á Š K A
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++ + =

workshopregistrační
poplatek

cEnA 
cElkEm           

spol. večer 
účastník konf.

doprovod na
spol. večer

celkem

Workshop 5 0  600,- Kč
Workshop 6 0  600,- Kč
Workshop 7 0  600,- Kč



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

NAbÍdKA ubyTOVÁNÍ:
	 0  2. 6. 2011  0  3. 6. 2011 0  4. 6. 2011 0   bez ubytování
               čtvrtek        pátek        sobota 
   
0		A.  Hotel u královny Elišky**** (luxusní hotel v historické části města,  

www.hotel-ukralovnyelisky.info)
 0 dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  2 900,- Kč 
        (1.450,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
 0 jednolůžkový pokoj  2.400,- Kč /noc/vč. snídaně
 0 třílůžkový pokoj – ubytován(a) s   3 300,- Kč 
        (1.100,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
0  B. Hotel Tereziánský dvůr**** (luxusní nový hotel blízko centra města, www.euroagentur.com)
 0 dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s    2 900,- Kč 
        (1.450,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
 0 jednolůžkový pokoj   2.400,- Kč /noc/vč. snídaně
 0 třílůžkový pokoj – ubytován(a) s  3 300,– Kč 
        (1.100,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
0 c. Hotel gRAnD**** (nově zrekonstruovaný hotel v centra města, www.grandhk.cz)
 0 Apartmá – 1 osoba 3.240,– Kč /noc/vč. snídaně
 0 Apartmá – 2 osoby ubytován(a) s  3 770,- Kč
        (1.885,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
 

SPOnzORIng zE STRAnY FIREm:
Registraci na kongres hradí firma:  0  ANO 0  NE
Registraci na workshop hradí firma: 0  ANO 0  NE
Gala večer lékaři hradí firma: 0  ANO 0  NE
Gala večer/doprovod hradí firma: 0  ANO  0  NE

Název firmy (sponzora):

Kontaktní osoba: 

Tel.:

celková platba, kterou hradí účastník,                    byla odeslána dne     na účet společnosti 

g-AgEncY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol 99 (viz výše). Platbu nezasílejte 

složenkami, plátce nelze identifikovat. uvedené ceny jsou včetně 20% DPH!

Platba ze zahraničí: IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX
Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 779 00  Olomouc
Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel.
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0  D. Hotel Okresní dům**** (nově zrekonstruovaný hotel v centra města, www.hotelokresnidum.cz)
 0  dvoulůžkový pokoj de Lux – ubytován(a) s  2 100,- Kč 

(1.050,– Kč/osoba/noc/bez snídaně)
	0 dvoulůžkový pokoj STANDARD – ubytován(a) s  1. 910,- Kč
        (955,– Kč/osoba/noc/bez snídaně)
	0 jednolůžkový pokoj de LUX   1.910,– Kč/noc/bez snídaně
	0 jednolůžkový pokoj STANDARD  1.730,– Kč /noc/bez snídaně
	0 Apartmá pro max. 2 osoby  2.500,– Kč /noc/bez snídaně

     Snídaně je v tomto ubytovacím zařízení účtována samostatně. V případě požadavku na snídani je 
nutné zatrhnout počet snídaní a k ceně za ubytování přičíst 130,– Kč za osobu a noc.

    Snídaně:    0 2. 6. 2011    0 3. 6. 2011    0 4. 6. 2011

0 E.  Hotel Vacek pod Věží****(hotel s restaurací v centru města, www.pod-vezi.cz)
	0 dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s   2.300,– Kč 
        (1.150,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
	0 jednolůžkový pokoj   1.600,– Kč /noc/vč. snídaně
	0 Apartmá – 2 osoby ubytován(a) s  2.800,– Kč
        (1.400,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně, možnost přistýlky + 800,– Kč/osoba/noc vč. snídaně)
0 F.   Hotel Černigov*** (hotel s vysokým standardem služeb, v centru Hk, 

www.hotelcernigovhradeckralove.com)
	0 dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  1.500,– Kč                                 
         (1.250,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
	0 jednolůžkový pokoj   1.300,– Kč /noc/vč. snídaně
0 g.  Hotel Alessandria*** (dobře vybavený hotel s širokým spektrem služeb, nedaleko kc Aldis, 

www.alessandria.cz)
	0 dvoulůžkový rekonstruovaný pokoj – ubytován(a) s   1.800,– Kč  
        (900,– Kč osoba/noc/vč. snídaně)
	0 jednolůžkový rekonstruovaný pokoj 1.500,– Kč /noc/vč. snídaně
0 H.  Hotel nové Adalbertinum*** (penzion v historickém centru města, s příjemným 

restaurantem, www.noveadalbertinum.cz) 
	0 dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  1.680,– Kč 
        (840,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
	0 jednolůžkový pokoj   1.350,– Kč /noc/vč. snídaně
	0 třílůžkový pokoj – ubytován(a) s  2.190,– Kč        
         (730,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
0 I. Penzion u České koruny*** (penzion situovaný v historické části města, www.uceskekoruny.com)
	0 dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  1.890,– Kč 
         (945,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
	0 jednolůžkový  pokoj  1.390,– Kč noc/vč. snídaně
0 j.  Penzion Černý kůň***(penzion s restaurací 3 km od centra města, www.cernykun.com)
	0 dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  1.400,– Kč 
        (700,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
	0 jednolůžkový pokoj   1.000,– Kč /noc/vč. snídaně
0 k. Hotel garni (ubytovací zařízení v areálu vysokoškolských kolejí,  nedaleko kc Aldis, www.hotelgarni.cz)
	0 dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  1.210,– Kč 
        (605,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
	0 jednolůžkový pokoj   810,– Kč /noc/vč. snídaně
 0  třílůžkový pokoj   – ubytován(a) s  1.641,– Kč 

(547,– Kč/noc/vč. snídaně)
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0 l. Hotel Stadion** (hotel ve sportovním areálu, nedaleko kc Aldis)
	0 dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  790,– Kč 
       (395,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
	0 jednolůžkový pokoj   650,– Kč /noc/vč. snídaně
	0 třílůžkový pokoj – ubytován(a) s  1.200,– Kč 
        (400,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)

SPOnzORIng zE STRAnY FIREm:
Ubytování na kongres hradí firma:  	 0 ANO 	 0 NE 
Ubytování-doprovod hradí firma:                       	 0 ANO 	 0 NE  

Název firmy (sponzora):

Kontaktní osoba: 

Tel.:

Platba za ubytování, kterou hradí účastník,     byla odeslána dne                       na účet 
společnosti g-AgEncY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol 88……..(viz výše). Platbu 
nezasílejte složenkami, plátce nelze identifikovat. uvedené ceny jsou včetně 10% DPH! 

Platba ze zahraničí: IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX
Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 779 00  Olomouc
Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel.

POkYnY
l  Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdílných 

daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků za společenský večer. 
  V důsledku toho je nutné, abyste platbu:
 •  za registrační poplatek 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
l  Pro případ, že bude v době doručení přihlášky Vámi požadovaný hotel či penzion obsazen, označte ve sloupci 

POŘADÍ alespoň 4 další ubytovací zařízení, ve kterých by bylo event. zajištěno náhradní ubytováni.  
O případné změně budete informováni.

l  Těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 31. 3. 2011 doporučujeme, aby se telefonicky informovali na  
t.č. 602 740 822 (G-AGENCY s.r.o.) o aktuálních možnostech ubytování.

l Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete informováni.
l Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2011, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.
  Přihlášku v písemné podobě zasílejte na sekretariát G-AGENCY s.r.o, Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc,  

fax: 585 234 499
l  Těm, kteří se odhlásí do 10. 4. 2011 bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30%,  

do 30. 4. 2011 o 50%. Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum  Razítko, podpis
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