
P artner 
sdružení soukromých gynekologů Čr

Váš partner v péči o ženu

1 | 2012

sdružení soukromých gynekologů Čr
ZPRAVODAJZPRAVODAJ



 2 zpravodaj SSG Čr

nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

EDITORIAL

Jak dál?
Musím přiznat, že na začátku letošního roku mám velmi smíšené pocity a obavy z vývoje (nejen) 
zdravotnictví v České republice jsem snad nikdy v historii neměl větší. Z médií se dočítám, jak se 
Evropská unie hrdinsky snaží zachraňovat nezachranitelné a použít na to prostředky těch, kteří se snaží 
o vyrovnaný rozpočet. Politická hyperkorektnost se šíří Evropou a kdokoli použije selský rozum a řekne 
názor odlišný od současného „ newspeaku“ je označen za nebezpečného radikála. Když se současná vláda 
rozpočtové odpovědnosti ujímala funkce a přečetli jsme si programy dvou větších vládních stran, měli 
jsme pocit, že konečně dojde k žádoucím změnám. Postupně se bude zvyšovat spoluúčast pacientů na 
úroveň v Evropě obvyklou, v souladu s celosvětovým trendem bude postupně posilovat ambulantní sféra,   
zejména primární péče, systém veřejných financí ve zdravotnictví se stabilizuje a situace našich praxí se 
bude postupně zlepšovat. Realita je poněkud odlišná – přihlížíme snad největšímu ohrožení ambulantní 
sféry v posledním desetiletí. Současný ministr zdravotnictví problematiku ambulancí otevřeně ignoruje 
a v rozporu s prohlášením vlády deklaruje, že jedinou sférou, které zvýší příjmy z veřejných prostředků, 
budou nemocnice. Nijak mu nevadí, že tento segment konzumuje u nás již nyní největší procento financí 
v rámci EU. Příjmy z kapes pacientů navýší rovněž pouze lůžkovým zařízením (zvýšení poplatku za 
den na lůžku), o nadstandardu uvažuje patrně rovněž pouze v souvislosti s lůžkovou péčí. Při debatě 
se zástupci Koalice soukromých lékařů opakovaně prohlásil, že „má evidenci“, že soukromí ambulantní 
lékaři mají vysoce nadstandardní platy a jejich pracovní nasazení není příliš velké, zatímco kolegové 
v lůžkových zařízeních jsou přetížení a finančně podhodnocení. Na dotaz, z jakých čísel čerpá a na 
předložené materiály z analytické komise uspokojivě neodpověděl. Také díky úhradové vyhlášce nemají 
zdravotní pojišťovny šanci navýšit úhrady jiným segmentům, než segmentu lůžkové péče a hrozí, že jim 
začnou docházet finanční prostředky a opět zažijeme zpožďování plateb. 

Příliš důvodů k optimismu skutečně realisticky uvažující soukromý lékař nemá. Myslím, že poměrně 
značným úspěchem našeho segmentu jsou dohody úhradových dodatků, které garantují se zdravotními 
pojišťovnami alespoň nominální stagnaci našich příjmů. Situace na začátku jednání vypadala výrazně 
nepříznivěji. Za alespoň malou naději lze rovněž považovat fakt, že náš segment je vnímán plátci jako 
kompaktní skupina s realistickými požadavky, se kterou (jako jednou z mála) je možná dohoda. Tento 
fakt by se mohl promítnout do úhrad v budoucnu. Prokázali jsme, že dovedeme vydržet a nepodepsat 
dodatek, který by byl v rozporu s dosaženými dohodami. Zdravotní pojišťovny to samozřejmě vnímají. 
Pro SSG ČR je velkým benefitem postupná kultivace členské základny – výrazně se zlepšila platební 
morálka členů, diskuse na akcích SSG ČR je čím dál více věcná, bez emocí. Čím dál více členů chápe, že 
e-mailová komunikace (zasílání aktuálních informací) má svá pozitiva. Daří se držet vysokou odbornou 
i společenskou úroveň akcí, které organizujeme nebo spolupořádáme. Účast na těchto setkáních je stále 
vysoká, což mne osobně opravdu těší. Navíc začala konečně zima (píšu text 1. 2. 2012) a pohled na 
Vysočinu pod sněhem z auta při dnešní cestě z Prahy byl opravdu hezký ...

Přeji Vám více optimismu než mám sám, užijte si zimní období. Těším se na setkání na jaře v Mikulově 
nebo kdekoli jinde.

Vladimír Dvořák   
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Vážené kolegyně a kolegové,
jste zvyklí ve Zpravodaji dostávat spíše zprávy o proběhlých jednáních s plátci zdravotní péče, Minis-
terstvem a různé návody, jak se orientovat v boji byrokratickou a jinými hydrami, které si na nás brousí 
zuby zleva zprava.
Zásadní změna v pohledu na vakcinaci proti nemocím asociovaným s HPV ve Velké Británii, tak jak ji při-
nesl konec minulého roku, nás ale vedla k tomu, dát prostor našemu oblíbenému přednášejícímu a kole-
govi Tomáši Faitovi, který problematiku stručně shrnul do následujícího textu:

Výsledky nového tendru na očkování proti HPV ve Velké Británii jsou vítězstvím 
odborných dat
MUDr. Tomáš Fait, Ph. D. 
Již pátý rok máme možnost očkovat proti lidským papilomavirům (HPV). S touto možností se i významně 
rozšířilo povědomí o nemocech způsobených touto skupinou virů. Víme, že tak zvané vysoce rizikové 
typy způsobují nádory děložního hrdla, pochvy a rodidel, ale i část nádorů řiti, penisu, hlavy a krku. 
Více jak 70% z nádorů děložního hrdla vyvolávají typy 16 a 18. Nízkorizikové typy způsobují nezhoubné 
genitální bradavice a laryngální i tracheální papilomy v dýchacích cestách. 90% z nich je způsobeno HPV 
6 a 11. 
Na trhu jsou dostupné dvě vakcíny – kvadrivalentní Silgard (Gardasil) obsahující viriony HPV 16, 18, 6 
a 11, a bivalentní Cervarix s HPV 16 a 18.
Matematický model vycházející z klinických studií ukazuje snížení většího počtu nemocí u kvadriva-
lentní vakcíny.
První data vyvracející obavy z nahrazení eliminovaných typů HPV jinými přichází z Austrálie, kde v roce 
2007 zahájili plošné očkování mladých dívek ve věku 18-28 let kvadrivalentní vakcínou. Nejprve byla 
publikována data ukazující významný pokles genitálních bradavic o 25% u mladých žen a heterosexuál-
ních mužů a to již v prvním roce po očkování. Recentní data z národního registru státu Victoria ukazující 
významný (p = 0,003) pokles cervikálních lézí vyššího stupně o 38% již 1,5 roku po zahájení očkování.
Ve Velké Británii zvolili od roku 2008 domácí bivalentní vakcínu Cervarix k očkování dívek ve věku 
12–13 let s doočkováním dívek ve věku 14-17 let. Australská data vyvolala v britské odborné veřejnosti 
pochybnosti o správnosti této volby. Prezidentka British Association for Sexual Health and HIV Dr. Keith 
Radcliffe upozornila na to, že kdyby byla zvolena kvadrivalentní vakcína, mohlo již dojít k poklesu 
výskytu genitálních bradavic, kterých bylo jen v roce 2008 léčeno 149 tisíc s průměrnými náklady 113 
liber na případ.
Výše uvedená data i tlak odborné veřejnosti vedl k tomu, že v tendru na očkování od roku 2012 byla 
zvolena změna a bivalentní vakcína byla nahrazena vakcínou kvadrivalentní Silgard (Gardasil). Tento 
výsledek potěší závidění hodným faktem, že ve Velké Británii dokáže státní správa naslouchat názoru 
odborníků a výsledkům studií. Toto rozhodnutí ukazuje cestu jak volit očkovací látku v každodenní praxi 
i v avízované akci plošného očkování dívek ve věku 13–14 let. 

Aleš Skřivánek

PŘEHLED
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje
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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

PŘEHLED
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

20. 12. 2011 Praha Ústředí VZP – jednání o úhradovém dodatku pro rok 2012 pro 
segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák,  T. Malík
Představitelé největší zdravotní pojišťovny předložili návrh, který zachoval princip úhrady z roku 2011, 
obsahoval ale mírné snížení hodnoty bodu a snížení či zrušení některých bonifikací. Zástupci SSG ČR 
označili jakoukoli změnu, kterou poskytovatelé neodsouhlasili za nepřijatelnou a v rozporu s úhradovou 
vyhláškou. Po dlouhé diskusi se přítomní shodli, že všechny bonifikace i hodnota bodu z roku 2011 budou 
zachovány.

20. 12. 2011 Praha ČPZP – jednání o úhradovém dodatku pro rok 2012 pro segment 
ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák,  T. Malík
Obě jednající strany si byly vědomy ekonomické prognózy pro rok 2012 a z tohoto důvodu omezeného pro-
storu pro navýšení úhrady (nejen) našemu segmentu. ZP 205 předloží dodatky prakticky shodné s těmi 
pro rok 2011 a ponecháním výhodných balíčkových cen pro prevenci a péči o gravidní. Zvažuje po vzoru 
ostatních ZP bonifikaci na ISO certifikaci.

21. 12. 2011 Praha MZ ČR – jednání expertního týmu pro podporu screeningových 
programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupci odborných společností pro tři probíhající screeningové programy (screeningy nádorů prsu, 
děložního hrdla a kolorekta) jednali s představiteli ministerstva zdravotnictví a ÚZIS o možnostech pod-
pory adresného zvaní a datového auditu. Zdržení projektu, který již měl dávno probíhat, je poměrně 
obtížně pochopitelné. Přítomen byl rovněž zástupce Institutu biostatistiky a analýz MU Brno, který pre-
zentoval dosavadní sběr a analýzu dat. 

3. 1. 2011 Praha ZP MV ČR –  jednání o úhradovém dodatku pro rok 2012 pro segment 
ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Podobně jako u ostatních zdravotních pojišťoven jsou možnosti zlepšení úhradových dodatků ze strany 
ZP 211 prakticky nulové. Managementy všech pojišťoven vyvíjejí snahu dosáhnout spíše mírného snížení 
úhrad (nejen) v našem segmentu ve srovnání s rokem 2011. Zástupci ZP MV deklarovali ochotu k dohodě 
a zašlou návrh dodatku k připomínkám. Úplného konsensu dosaženo dosud nebylo, hlavním problémem 
je hodnota INU. Balíčkovou cenu za preventivní prohlídku ZP 211 zavést odmítá.

3. 1. 2011 Praha OZP –  jednání o úhradovém dodatku pro rok 2012 pro segment 
ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednání v podobném duchu jako při všech dosud proběhlých jednáních se zdravotními pojišťovnami. 
Úhradový dodatek bude patrně kopírovat ten pro rok 2011. Žádné zásadní novinky (balíčkové ceny …) 
OZP zavádět pro rok 2012 neplánuje. 
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kOREsPOnDEncE

3. 1. 2011 Praha ČSK –  jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará
Naši zástupci v Koalici doporučili, aby KSZ vydala prohlášení, ve kterém odmítne postoje ministra zdra-
votnictví, který zcela ignoruje problémy ambulantní sféry. Jednostranné navýšení úhrad pro segment 
lůžkové péče na úkor segmentů ostatních může existenčně ohrozit ambulantní zdravotnická zařízení. 
Tristní je, že i spoluúčast pacientů hodlá ministr zvyšovat pouze v nemocnicích a o nadstandardní péči 
v ambulancích se nezmiňuje .. Členové Koalice se shodli na tom, že se pokusí vytvořit konsensuální text. 
Diskutovalo se i o perspektivách úhrad péče v jednotlivých segmentech. Všichni jejich zástupci začali 
jednání se zdravotními pojišťovnami. V nejlepším případě se jeví výsledný stav jako zachování mecha-
nismu úhrad ve shodě s rokem 2011.

6.1. 2012 Slezská Ostrava – jednání se zástupcem RBP ZP
Za SSG ČR přítomni T. Malík, A. Skřivánek
Se zástupcem ZP 213 proběhlo jednání o balíčkových cenách za prevenci, péči o těhotnou pacientku 
a o sestavě šesti operačních balíčků. Došlo ke shodě, že pro rok 2012 budou tyto balíčky součástí smlouvy 
s RBP ZP.Zároveň proběhlo jednání o možných bonifikacích, kde zůstane 500 Kč za novou pacientku 
a pojišťovna nové zváží také bonifikaci za certifikaci ISO ve výši 1 – 3%.Další schůzka s MUDr.Malí-
kem proběhne 19. nebo 26.1.2012. Do té doby RBP ZP zašle emailem návrh konkrétních cen pro balíčky 
a návrh hodnoty bonifikace ISO.

17. 1. 2011 Praha –  jednání se zástupkyní společnosti Academy of Health Care 
Management
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Uvedená společnost se věnuje zejména manažerskému vzdělávání vedoucích pracovníků ve zdravotnic-
tví. Přednáší pro ni řada expertů z ČR i ze zahraničí. Nyní plánuje sérii seminářů, jejichž tématem budou 
základní ekonomické a právní znalosti soukromých lékařů. Návrhy společnosti se bude zabývat výbor 
SSG ČR, jednání budou patrně pokračovat. O možné spolupráci s uvedeným subjektem bude rovněž jed-
nat Koalice soukromých lékařů. 

25. 1. 2012  Praha – Ústředí VZP – jednání o redukci sítí porodnic
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednání se účastnil také předseda akreditační komise MZ ČR pro gynekologii a porodnictví. V otázce 
stanovení minimálního počtu porodů za rok podporuje SSG ČR stanovisko ČGPS ČLS JEP. Jaká bude 
reálná situace na začátku roku 2013, kdy budou mít lůžková zařízení nové smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami, je obtížné predikovat. Je vysoce pravděpodobné, že jako obvykle budou často rozhodovat 
argumenty politické, medicínské hledisko bývá často bráno jako sekundární. Je vhodné si uvědomit, že 
situace, kterou nyní mají lůžková zařízení, nastane ambulancím v roce 2015. Ke konci uvedeného roku 
končí ambulantním ZZ smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Bylo by naivní se domnívat, že při té pří-
ležitosti neproběhne redukce ambulancí včetně naší odbornosti. Situaci budeme průběžně monitorovat 
a členskou základnu informovat. 
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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

kOREsPOnDEncE

26.1.2012 Slezská Ostrava – jednání se zástupcem Revírní bratrské pokladny
Za SSG ČR přítomen T. Malík
Proběhlo jednání mezi zástupcem SSG ČR MUDr.Tomášem Malíkem, zástupcem RBP ZP MUDr. Jiřím 
Havrlantem, náměstkem ředitele pro zdravotnictví a JUDr. Libuší Šmahlíkovou, právní zástupkyní RBP 
ZP pro smluvní vztahy na téma balíčkových úhrad zdravotní péče v segmentu gynekologie.

Dohodnuto bylo následující:
Zástupce SSG ČR souhlasí s hodnotou těhotenských balíčků 6000 Kč, s tím, že částka bude rozdělena do 
tří plateb za každý trimestr zvlášť. RBP ZP určí výši úhrady za jednotlivé trimestry v součtu 6000 Kč. 
Tato bonifikace bude vyplácena vždy po ukončení každého trimestru s tím, že RBP ZP vždy jednou za půl 
roku pošle přehled pojištěnek včetně rodných čísel s informací, za které trimestry byla bonifikace v uply-
nulém období proplacena.
K nedohodě došlo u RBP ZP navržené výše plateb za balíček prevence, kdy ZP navrhuje úhradu ve výši 
492 Kč, což je pro SSG ČR nepřijatelné. 
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DůLEžitá uPozornění

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2012

Členský příspěvek na rok 2012 splatný do 31. 3. 2012
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 2012, 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 adre-
su ssgcr@ti.cz nebo korespondenční adresu Orlí 10, 602 00  Brno. 

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

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

PŘEhLEd AKCÍ 2012  

XLVI. doškolovací seminář SSG ČR Mikulov, Hotel Galant 30.3.–1.4.2012

Celostátní konference ČGPS ČLS JEP 
a SSG ČR

Brno, BVV 18.–20.5.2012

XLVII. doškolovací seminář SSG ČR Milovy, Hotel Devět Skal 14.–16.9.2012

33. celostátní konference Sekce  
ultrazvukové diagnostiky  
ČGPS ČLS JEP

Brno, hotel Voroněž 6.–7.10.2012

6. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

Praha, Hotel Pyramida 7.–9.12.2012
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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje
AKtuáLní inForMACE ČLEnůM
Úhradové dodatky pro rok 2012 (stav k 3. 2. 2012, aktualizace průběžně e-maily a na webu)

Pojišťovna  VZP - 111
VZP rozesílá v současné době úhradové dodatky. Vzhledem k současné ekonomické situaci je nutno konsta-
tovat, že výhodnější verze není reálná. Doporučujeme proto dodatek podepsat.
Upozorňujeme na pasáž v dodatku, kterou VZP reagovala na nabízení LBC v gynekologických ordinacích za 
úhradu pacientkou. Obdobný text bude údajně součástí dodatků více ZP. Riziko porušování smlouvy si musí 
každý zvážit…

Citace:
Článek V.
1. Zdravotnické zařízení se zavazuje, že v souvislosti s provedením screeningu karcinomu děložního hrdla 
nepřijme od pojištěnce žádnou finanční úhradu. Porušení tohoto ujednání bude považováno za porušení 
podmínek uvedených ve Smlouvě.
 
Pojišťovna  OZP - 207
Úhradové dodatky, které OZP rozesílá pro rok 2012, neodporují úhradové vyhlášce a zachovávají bonifikace na 
úrovni roku 2011. Vyjednání lepších podmínek úhrad není bohužel reálné. Je tedy možné dodatek podepsat.

Pojišťovna  Metal Aliance - 217
Dodatek, který je rozesílán ZP 217 pro letošní rok, neodporuje úhradové vyhlášce a zachovává bonifikace, 
které byly v dodatcích pro rok 2011. Lepší verzi dodatku se nepodařilo dohodnout. Z tohoto důvodu je možno 
dodatek podepsat. Nicméně pokud dodatek srovnáte s verzemi ostatních ZP, je nutno konstatovat, že patří 
k těm méně výhodným a progresívním.

ISO certifikace
Jednou z mála možností, jak dosáhnout navýšení úhrad za zdravotní péči a navíc si snížit potenciální rizika, 
plynoucí z neznalosti právních předpisů, je dosažení ISO certifikace. Výbor SSG ČR tyto iniciativy podporuje. 
Pokud bude někdo z členů chtít kontaktovat subjekt, který s naším sdružením na ISO certifikaci spolupracu-
je, nechť se e-mailem či písemně obrátí na sekretariát SSG ČR.

Důležité upozornění - platí od 1.12.2011 - informace upravena a doplněna 26.1.2012 
Dne 1. 12. 2011 vešla v účinnost novela zákona 48/97 Sb., dle které sice bylo zrušeno KORKO, zároveň byla 
ale nově stanovena povinnost všem zdravotnickým zařízením hlásit do 60. dne od konce čtvrtletí zdravotním 
pojišťovnám své nositele výkonu (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, funkce, kategorie nositele výkonu dle 
Seznamu výkonů - je v kapitole 6). Zákon nijak neřeší formu hlášení ani přesné adresy zdravotních pojišťo-
ven (některé ZP chystají možnost podat hlášení přes jejich Portál, toto ale zatím není spuštěno). První hlášení 
musí být takto kompletní, po konci dalších čtvrtletí stačí jen hlásit změny nebo že změny nenastaly. Jen na 
tomto místě upozorňujeme, že první konec prvního čtvrtlení od nabytí účinnosti zákona byl 31.12.2011, takže 
nejpozději 29.2.2012 již musíme podat první hlášení. Zároveň upozorňujeme, že tato novela byla dále 
novelizována s platností k 1.4.2012 - od této doby  bude lhůta jen  30 dnů. Hlášení za 2. čtvrtletí 2012 
bude muset tedy být již k 30.7.2012 a opět kompletní, následná (do 30 dnů) opět jen hlásící změny.  
  
Komentář:
Mnozí kolegové píší, že volali na pobočky zdravotních pojišťoven a jejich zaměstnanci o této změně 
nic nevědí. To ale není v žádném případě skutečnost, která by rušila uvedenou povinnost ZZ hlášení 
podat.

PŘEHLED
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje
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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

V Praze dne 11. 1. 2012

Tiskové prohlášení

Koalice soukromých lékařů (dále také jen KSL) kategoricky nesouhlasí s tím, že ministerstvo 
zdravotnictví prostřednictvím úhradové vyhlášky pro rok 2012 přerozdělilo finanční pro-
středky na zdravotní péči tak, že navýšilo úhrady pouze nemocnicím.
Daný postup je v rozporu s programovým prohlášením vlády i všemi trendy v rámci EU, kde 
se procento prostředků, směřující do lůžkové péče, spíše snižuje. Již nyní směřuje v ČR do 
segmentu lůžkové péče největší procento veřejných financí v rámci EU.
Ministerstvo opakovaně ignoruje problematiku většiny ambulantní sféry a svým konáním 
ohrožuje chod mnohých ambulantních zařízení. Koalice soukromých lékařů vyzývá ministra 
zdravotnictví, aby se začal problematikou ambulantního sektoru seriózně zabývat a nepokra-
čoval v jeho diskriminaci.

Za Koalici soukromých lékařů: 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí KSL 
MUDr. Pavel Chrz, 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. Alexandra Stará, Sdružení soukromých gynekologů ČR

kOREsPOnDEncE
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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

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 Horní nám. 285/8, 
772 00 Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum. cz

MUDr.  Alexandra Stará Slavíkova 15,  
120 00 Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

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

495 757 188 jstepan@email.cz

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

271 961 183  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



 

Datum konání:  30. 3. – 1. 4. 2012
Místo konání:  Hotel GALANT MIKULOV, www.galant.cz

NOVINKA – ZMĚNA KONCEPCE V UZ DOŠKOLOVÁNÍ

30. 3. 2012 PÁTEK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o chystané změně v koncepci UZ doškolování. Vzhledem k nadále trvající 
poptávce po ultrazvukovém doškolování u kolegů, kteří s UZ diagnostikou začínají, pro Vás připravujeme 
celodenní kurz základů UZ diagnostiky v gynekologii a porodnictví, který proběhne v rámci 46. doškolovací 
semináře SSG ČR v Mikulově dne 30. 3. 2012.

Veškeré podrobnosti včetně obsahu odborného programu naleznete v extra anonci s přihláškou, která 
je součástí Zpravodaje SSG.

31. 3. 2012 SOBOTA

Odborný program:
Zahájení programu: 9.00 hod.
Chairman: MUDr. Jan Nový

Přednášející:
MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
Hormonální antikoncepce a kardiovaskulární systém

MUDr. Helena Mašková 
Mirena a nulipary 

MUDr. Hynek Kudělka 
Léčba poruch menstruačního krvácení v ambulanci gynekologa

MUDr. Vanda Hořejší 
Léčba endometriózy – zkušenosti z ambulantní praxe

MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Rekonstrukční operace prolapsu pánevních orgánů

MUDr. Jozef Záhumenský
Infekční onemocnění vulvy
 

anonce 1/2

Sdružení soukromých gynekologů ČR ve spolupráci s

XLVI. doškolovací seminář



•  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 28. 2. 2012, Vámi požadované ubytování bude automaticky 
zrušeno.

Přihlášku zasílejte na adresu:
Sekretariát G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc,
tel: +420 602 740 822, +420 724 277 964, fax: +420 58 523 44 99
e-mail: info@g-agency.eu, www.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

anonce 2/2

1. 4. 2012 NEDĚLE
  
9.00 hod. Jednání členů SSG ČR 

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

Začátek přednášek: v 9.00 hodin

Registrace: 30. 3. 2012   – UZ KURZ od   9.00–11.00 hod.  
– SEMINÁŘ od 17.00–20.00 hod.

 31. 3. 2012  od 8.00 hod.
   1. 4. 2012  od 8.45 hod.

Ubytování: Hotel GALANT MIKULOV, hotel Templ 

Společenský večer: 31. 3. 2012, Hotel GALANT MIKULOV
  Společenský večer pro účastníky semináře - součást registračního poplatku, pro 

doprovod  – 800,– Kč.

VšEOBECNé INfORMACE
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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 České spořitelny a.s.  
Olomouc.  
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH.

 

 

Z Á V A Z N Á     P Ř I H L Á Š K A

Přihláška 1/2

Sdružení soukromých gynekologů ČR ve spolupráci s

XLVI. doškolovací seminář

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 do  5. 3. 2012             do 16. 3. 2012 na místě
člen SSG ČR 0      800,– Kč 0  1.000,– Kč 0  1.400,– Kč

nečlen SSG ČR 0  1.100,– Kč 0  1.400,– Kč          0  2.000,– Kč

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

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

registrační poplatek            spol. večer – doprovod celkem



Přihláška 2/2

Variabilní symbol* 

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

UbyTOVÁNí  HOTEL TEmPL**** www.TEmPL.cZ 
(hotel je vzdálený 1,5 km od hotelu galant)
0  30. 3. 2012 0  31. 3. 2012 0  bez ubytování
pátek sobota 
   
0  1-lůžkový pokoj 1.600,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj  1.900,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 950,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0  2-lůžkový pokoj s přistýlkou 2.310,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 770,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s 

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

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

•  Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 28. 2. 2012, Vámi požadované ubytování bude automaticky  
zrušeno.

Platba 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.   
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 14% DPH.
 
STORNO POPLATKy

Těm, kteří se odhlásí do 28. 2. 2012, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve výši 30%  
z objednaných služeb. Manipulační poplatek ve výši 50% bude z objednaných služeb odečten těm, kteří se 
odhlásí v období  od 29. 2.–8. 3. 2012,  ve výši 75% z objednaných služeb dále potom v období   
od 9.–15. 3. 2012, později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum     Podpis, razítko

V případě sponzoringu ubytování hradí firma:

Název firmy:                          

Kontaktní osoba: 

Tel.:



 

30. 3. 2012, Hotel GALANT MIKULOV, www.galant.cz

Připravili:
doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph. D. (FN Olomouc)
 a 
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. (ÚPMD, Praha)

9.55 hod.  Zahájení semináře

10.00–10.15 hod.  Nastavení ultrazvukového přístroje
Přednášející:  Ivo Horniak

10.15–11.45 hod.  PORODNICTVÍ
Přednášející:  Marek Ľubušký

| diferenciální diagnostika těhotenství
| doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství
•    1. trimestr
•    2. trimestr
•    3. trimestr
| cervikometrie

11.45–13.00 hod.  Přestávka
                             (Oběd má každý účastník zajištěn v rámci registračního poplatku)

13.00–14.30 hod.  GYNEKOLOGIE
Přednášející:  Ladislav Krofta 

| ultrazvukové zobrazení dělohy a adnex v jednotlivých fázích menstruačního cyklu
| patologické nálezy na děloze a adnexech
| hodnocení jizvy na děloze po císařském řezu

14.30–15.00 hod.  Coffee break

15.00–16.30 hod.  LIVE SCAN
Přednášející:  Marek Ľubušký, Ladislav Krofta

anonce 1/1

KURZ
ZÁKLADY ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY 
V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII

30. 3. 2012 PÁTEK

Začátek přednášek:  v 9.55 hod.
Registrace UZ seminář:    
od 9.00-11.00 hod.

Všeobecné informace: !Ubytování!

V případě zájmu zajistíme 
účastníkům ubytování již od 
čtvrtka 29. 3. 2012. 
Vaše požadavky na ubytování 
prosím zaznačte do přihlášky.

Sekretariát G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8 
772 00 Olomouc
tel.:  +420 602 740 822 

+420 724 277 964
fax: +420 58 523 44 99
e-mail: info@g-agency.eu 
www.g-agency.eu

Přihlášku zasílejte na adresu:
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V případě sponzoringu účast hradí firma:

Název firmy:                          

Kontaktní osoba: 

Tel.:

Platba za registrační poplatek                                byla odeslána bankovním převodem

dne                                na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800 u České spořitelny a.s.  
Olomouc. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH.

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 pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO:     DIČ:   

REgISTRAČNí POPLATEK do  15. 3. 2012             na místě
člen SSG ČR, UZ SEKCE 0   2.300,– Kč 0  2.500,– Kč 

nečlen SSG ČR, UZ SEKCE 0  2.500,– Kč 0  2.700,– Kč          

V rámci registračního poplatku má každý účastník zajištěn oběd.

Registraci na seminář hradí firma – sponzor:   0  ANO 0  NE

 
KURZ
ZÁKLADY ULTRAZVUKOVÉ DIAgNOSTIKY 
V PORODNICTVí A gYNEKOLOgII

Přihláška 1/2

30. 3. 2012, Hotel gALANT MIKULOV, www.galant.cz
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Přihláška 2/2

UbYTOVÁNí  HOTEL gALANT MIKULOV****    www.galant.cz
0  29. 3. 2012 0  bez ubytování
čtvrtek  
   
Kategorie business
0  1-lůžkový pokoj 2.100,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj  2.500,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.250,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0  3-lůžkový pokoj  3.210,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.070,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s 

Kategorie Standard
0  1-lůžkový pokoj 1.700,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj  2.100,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.050,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0  3-lůžkový pokoj  2.820,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 940,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s 

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

INFORMACE

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

•  Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 28. 2. 2012, Vámi požadované ubytování bude automaticky  
zrušeno.

Platba 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.   
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 14% DPH.
 
STORNO POPLATKY

Těm, kteří se odhlásí do 28. 2. 2012, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve výši 30%  
z objednaných služeb. Manipulační poplatek ve výši 50% bude z objednaných služeb odečten těm, kteří se 
odhlásí v období  od 29. 2.–8. 3. 2012,  ve výši 75% z objednaných služeb dále potom v období   
od 9.–15. 3. 2012, později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum         Podpis, razítko

V případě sponzoringu ubytování hradí firma:

Název firmy:                          

Kontaktní osoba: 

Tel.:

Variabilní symbol* 

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



CELOSTÁTNÍ KONFERENCE
České gynekologické porodnické společnosti ČLS JEP

a
Sdružení soukromých gynekologů ČR

Termín konání: 18.–20. 5. 2012

Seminář porodních asistentek
 Termín konání: 19. 5. 2012

Místo konání: Brněnské výstaviště, Hala E
www.bvv.cz

            Generální partner

Čtvrtek 17. 5. 2012 
WORKSHOPY
Čas konání workshopu 1: 13.00–16.00 hod.
Čas konání workshopu 2:  13.00–17.00 hod. 
Čas konání workshopu 3: 16.30–19.00 hod.

Místo konání: OREA Hotel Voroněž l, Křížkovského 47, Brno

Workshop 1
PRávní PROBLEmatiKa v gYnEKOLOgii a POROdnictví, nOvinKY v LEgiSLativě 
v ROcE 2012

Workshop 2
cERtiFiKOvanÝ KURZ ČgPS ČLS JEP
Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách
Prenatální péče o vícečetná těhotenství

Koordinátoři:  doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.,  
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MUDr. Pavel Vlašín
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PROgRam:
13.00–14.30 hod. Marek Ľubušký
  dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních 

cévách (patofyziologie, iUgR, fetální anémie)

14.30–14.45 hod.  Přestávka

14.45–15.45 hod.  Ladislav Krofta
 Prenatální péče o vícečetná těhotenství

15.45–16.00 hod.  Přestávka

16.00–17.00 hod. Live scan

Workshop 3
vEdEní ZdRavOtnicKé dOKUmEntacE v EL. POdOBě – UP tO datE 2012

Koordinátoři:   Mgr. Jakub Uher, Ing. Jan Hlaváček

(sledujte prosím průběžnou aktualizaci programu workshopů na www.cgps.cz a ssg.cz)

PŘEdBěŽnÝ OdBORnÝ PROgRam

Pátek  18. 5. 2012

9.00 hod.  Zahájení konference

9.15–12.00 hod.  KOntROvERZE v aSiStOvané REPROdUKci a UROgYnEKOLOgii
Místo konání:   BVV, Hala E, I. patro

9.15–10.00 hod   Léčba neplodnosti u žadatelů se závažným onemocněním,  
pro a proti

Koordinátor:   J. Dostál (Olomouc)

10.00–11.00 hod   Použití Pgd, pro a proti
Koordinátor:   P. Ventruba (Brno)  
 
11.00–12.00 hod.   Operační řešení cystokely. Je vždy nutný implantát?
Koordinátor:  M. Huser (Brno)    

12.00–14.00 hod.  Přestávka



14.00–17.00 hod.  KOntROvERZE – KOncEPcE a BUdOUcnOSt  OBORU
Místo konání:  BVV, Hala E, I. patro

14.00–16.00 hod  Standard a nadstandard v gynekologii a porodnictví
Koordinátoři:    V. Dvořák (Brno), M. Ľubušký (Olomouc), D. Cibula (Praha)

16.10–17.00 hod.   centralizace zdravotní péče v gynekologii a porodnictví
Koordinátor:   A. Roztočil (Jihlava), M. Korbeľ (Bratislava), P. Velebil (Praha)

Sobota  19. 5. 2012

9.00–12.00 hod.  KOntROvERZE – PERinatOLOgiE 
                              Společný odborný program pro lékaře a porodní asistentky
Místo konání:  BVV, Hala E, I. patro

9.00–10.00 hod.    Kontroverze operačního vedení ii. doby porodní  
(vakuumextrakce vs. Forceps?)

Koordinátoři:   T. Binder (Praha), M. Borovský (Bratislava), M. Procházka (Olomouc) 

10.00–11.00 hod.    indukce u předčasného porodu, velkého plodu a stavech po 
císařském řezu - pro a proti

Koordinátoři:   B. Vavřinková (Praha), M. Borovský (Bratislava), M. Procházka (Olomouc)

11.00–12.00 hod.   vaginální porod koncem pánevním
Koordinátoři:  A. Hudec (Plzeň), T. Binder (Praha),  M. Korbeľ (Bratislava) 

12.00–14.00 hod.  PŘESTÁVKA

13.00–14.00 hod.  SEKcE POStERŮ
Koordinátoři:   J. Dostál (Olomouc), M. Huser (Brno), O. Šimetka (Ostrava)
Místo konání:  BVV, foyer Haly E, I. patro 

14.00–17.30 hod.  KOntROvERZE – gYnEKOLOgiE 
Místo konání:  Místo konání: BVV, Hala E, I. patro

14.00–15.00 hod.   HPv dna  a LBc  v primárním screeningu? ano nebo ne?
Koordinátoři:   A. Skřivánek (Olomouc), J. Ondruš (Havířov)

15.00–16.00 hod.   Follow-up po léčbě ovariálního karcinomu
Koordinátoři:  R. Pilka (Olomouc), J. Klát (Ostrava)

16.00–17.30 hod.   Kontroverze v odborných posudcích  pro soudní řízení
Koordinátoři:  R. Pilka (Olomouc), A. Měchurová (Praha), V. Unzeitig (Brno)
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SEKCE PORODNÍCH ASISTENTEK

14.00–17.00 hod.  aKtivní SděLEní POROdnícH aSiStEntEK
Koordinátoři:   V. Unzeitig (Brno), V. Petřvalská (Olomouc),  M. Kameníková (Brno),  

M. Procházka (Olomouc)
Místo konání:  Přednáškový sál - BVV, Business Center – l. patro
                         
20.00–1.00 hod. gaLa vEČER
Místo konání: OREA hotel Voroněž I

Neděle 20. 5. 2012
Místo konání:  BVV, Hala E, I. patro

9.00–10.30 hod.   volná sdělení - kazuistiky
Koordinátoři:    L. Hruban (Brno), V. Weinberger (Brno)

10.40–12.00 hod.  Problematika postgraduálního vzdělávání
Koordinátor:   Z. Rokyta (Plzeň)

12.00 hod.   Závěr konference R. Pilka a M. Procházka

ll. anonce



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. 2012.
|  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 15. 4. 2012, vámi požadované ubytování 
bude automaticky 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.cgps.cz, www.ssg.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:     DIČ:   

REgISTRAČní POPlATEk do 15. 4. 2012 do 6. 5. 2012 později, na místě

člen ČGPS, SSG a SGPS 0  2.000,– kč 0  2.600,– kč 0  3.000,– kč

nečlen ČGPS, SSG a SGPS 0  2.600,– kč 0  3.200,– kč 0  3.500,– kč

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

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

jednodenní vstup- 18. 5. 2012 19. 5. 2012 20. 5. 2012 
platí pouze pro lékaře  0  1.300,–kč  0  1.300,–kč  0  1.300,–kč

WORkSHOPY čtvrtek dne 17. 5. 2012        
Workshop č. 1 0    600,-kč
Workshop č. 2 0  2000,-kč
Workshop č. 3 0    250,-kč

(Témata workshopů, místo a čas konání, naleznete v anonci, která je součástí této přihlášky.)

gAlA VEČER
účastník kongresu       1.000,-kč 0  ANO 0  NE
doprovod 1.200,-kč 0  ANO 0  NE
vstup na místě 1.500,-kč 0  ANO 0  NE

9 9
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CElOSTáTní kOnFEREnCE  
ČgPS ČlS JEP a SSg ČR

18.–20. 5. 2012, BRnO

SEMInář PORODníCH ASISTEnTEk
 19. 5. 2012, BRnO

Z á V A Z n á     P ř I H l á š k A



V případě neuhrazení vstupu na gala večer do 10. 5. 2012 bude Vaše účast na něm automaticky 
zrušena. 

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 doprovodu hradí firma:  0  ANO 0  NE
Oběd lékaři hradí firma: 0  ANO 0  NE
Oběd doprovodu hradí firma:  0  ANO 0  NE

Název firmy(sponzora): 

Kontaktní osoba:

Tel:

OBĚD – PáTEk 18. 5. 2012                              
Oběd lékař 240,– Kč  0 ANO 0 NE
Oběd doprovod 240,– Kč 0 ANO 0 NE

OBĚD – SOBOTA 19. 5. 2012                              
Oběd lékař 240,– Kč  0 ANO 0 NE
Oběd doprovod 240,– Kč 0 ANO 0 NE

(Oběd bude podáván v OREA Hotelu Voroněž I, který je vzdálen od Haly E cca 200 m. 
Finální výběr ze dvou menu proběhne při registraci.)

CEnA CElkEM         

registrační   
poplatek

workshop         spol.večer        
účastník konf.

spol.večer
doprovod         

oběd
lékař

oběd
doprovod         

celkem

Celková platba byla odeslána dne na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. 

číslo 1808339319/0800, ve výši kč. 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 transferem hradí odesílatel.
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Variabilní symbol* 

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

nABíDkA UBYTOVání 
Rezervace počtu nocí

0  čtvrtek 17. 5. 2012      0  pátek 18. 5. 2012 0  sobota 19. 5. 2012      0  bez ubytování

A. Holiday Inn***** /www.hibrno.cz/
0   jednolůžkový pokoj  2.900,-Kč /noc/vč. snídaně
0   dvoulůžkový pokoj   3.700,-Kč (1.850,-/osoba)/noc/vč. snídaně 

ubytován(a) spolu s 
0     dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 4.800,-Kč (1.600,-/osoba)/noc/vč.snídaně 

ubytován(a) spolu s

B. Hotel Voroněž I.**** /www.voronez.cz/
0  jednolůžkový pokoj  2.900,-Kč /noc/vč.snídaně
0   dvoulůžkový pokoj   3.700,-Kč (1.850,-/osoba)/noc/vč.snídaně 

ubytován(a) spolu s
0     dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 4.800,-Kč (1.600,-/osoba)/noc/vč.snídaně 

ubytován(a) spolu s

C. Hotel Voroněž II.*** /www.voronez.cz/
0  jednolůžkový pokoj  2.600,-Kč /noc/vč.snídaně
0   dvoulůžkový pokoj   2.900,-Kč (1.450,-/osoba)/noc/vč.snídaně 

ubytován(a) spolu s 
0   dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 3.300,-Kč (1.100,-/osoba)/noc/vč.snídaně 

ubytován(a) spolu s
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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 byla odeslána dne                                    na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. 

číslo 1808339319/0800, ve výši                     kč. Platbu nezasílejte složenkami, plátce nelze 

identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 14% 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 transferem hradí odesílatel.

POkYnY
Vzhledem k tomu, že je agentura zajišťující organizaci konference 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, poplatek za gala večer a oběd 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
•  Těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 31. 3. 2012 doporučujeme, aby se telefonicky 

informovali na tel. č. 602 740 822 (g-AgEnCY s.r.o.) o aktuálních možnostech ubytování.
•  Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete obratem 

informováni.
 •  nebude-li částka za ubytování uhrazena do 15. 4. 2012, Vámi požadované ubytování bude 

automaticky zrušeno.

• Možnosti registrace na konferenci:
     - vyplnění on-line přihlášky na www.cgps.cz, www.ssg.cz
     -  vyplnění písemné přihlášky 

Přihlášku v písemné podobě zasílejte na sekretariát  
g-AgEnCY s.r.o,  
Horní nám. 285/8  
772 00  Olomouc 
tel: +420 602 740 822, +420 724 277 964, fax: +420 585 234 499,  
email:info@g-agency.eu,www.g-agency.eu

STORnO POPlATkY
•  Těm, kteří se odhlásí do 5. 4. 2012 bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %,  

do 16. 4. 2012 o 50 %. Později již není možné uhrazené ubytování a další poplatky navrátit!
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Datum                 Podpis, razítko


