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EDITORIAL

Tak máme za sebou volby prezidenta.   A jak to dopadlo? Přiznám se, že nakonec dobře. Představa, že žiji 
a pracuji v republice, kde je v čele   Avatar a v poslanecké sněmovně za mne hlasují dva vězňové, by byla 
dosti smutná.  Jenom vyhrál kandidát, který ve své volební kampani vsadil na nízké pudy a napadání 
protikandidáta. Co  na tom, že tento občan v posledních 10-ti letech nikde nepomohl s došetřením kauz, 
nezaložil žádnou neziskovku, v kampani nepomáhal světovému  míru, neučinil nic  pro lepší budoucnost 
ČR, nepronášel vznešené projevy a nic nenapsal.  S výsledkem se prostě musíme srovnat, neboť volby 
byly zcela regulérní, bez falešných volebních lístků a úplatkářských afér. A to je na dnešní dobu  slušný  
výsledek. Takže nakonec skutečně „vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí“.  Já osobně si lásku 
schovávám pro někoho bližšího a nenávist do mého portfolia nepatří    /vždyť mne znáte/.
A co  přinesl rok 2012 v poli medicínského práva? Hromadu změn, posuďte sami : novela zákona č.298/2011 
Sb., vyhláška č.386/2011 S., vyhláška 422/2011 Sb., vyhláška 425/2011 Sb., sdělení o očkování pod č. 
325/2011 Sb., trojlístek zákonů č.372/2011 Sb.+ 373/2011 Sb.+374/2011 Sb., zákon č. 375/2011 Sb…“uff“  
-  a to jsem teprve v únoru. 
Co se nás ale bude týkat v roce 2013?  O jednáních o úhradách na tento rok jste průběžně informováni. 
Blíží se však doba, kdy budou končit stávající smlouvy se zdravotními pojišťovnami.  Jak prohlásil ředitel 
VZP Zdeněk Kabátek, bývalý manažer Temelína, pohlídá si, aby nenastal stejný chaos, jako když VZP 
oznamovala vloni nemocnicím, se kterou smlouvu uzavře a se kterou ne. A za váženého partnera pro 
jednání v oblasti gynekologických ambulancí označil  SSG ČR v čele s jeho předsedou, se kterým bude 
připravovat  pravidla pro uzavírání nových smluvních vztahů. Abychom podpořili jeho mandát a váhu 
celého SSG ČR měli bychom  projevit důvěru a loajalitu kandidátce našich zástupců v nastávajících 
volbách do ČPGS ČLS JEP. 
Co závěrem? Když pozoruji naši politickou scénu, přichází mi na mysl rčení z jednoho velmi krásného 
filmu : „ zlatý prciny“.
Přeji Všem hodně zdraví, čirou mysl, dostatek pacientek a také štěstí

Váš Jirka Dvořák
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Letošní první doškolovací seminář s tradičním partnerem, firmou Zentiva se uskutečnil již opakovaně 
v hotelu Aquapalace v Praze - Čestlicích. 

Pro ty z účastníků, kteří dorazili již v pátek a pro zájemce o problematiku postmenopauzální osteoporózy 
jsme připravili kratší doškolovací sympozium v páteční podvečer se sděleními prim. Čepové z FN Motol 
o významu D vitamínu pro těhotné a postmenopauzální pacientky. O novinkách, zejména v diagnostice 
osteoporózy, hovořil vedoucí osteocentra pražského Mediscanu, kolega Kasalický.   

Hlavní odborný program v sobotu pak zaujal jistě všechny zúčastněné. Jistě kvitovali stejně jako já to, že 
si zástupci sponzorující firmy „dali říct“ a nezahltili nás otevřenými ani skrytými formami produktových 
sdělení. Naopak ve spolupráci s námi připravili pestrou sérii sdělení s vysokým edukačním potenciálem, 
počínaje sexuologickou problematikou v podání Doc. Zvěřiny, informacemi o novinkách ve zdravotnické 
legislativě v podání Dr. Těšínové, nástin spolupráce gynekologa a genetika představil plzeňský kolega 
Petr Lošan a odborný program uzavíral Marek Pluta se sdělením Patologie endometria – diferenciální 
diagnostika a doporučení pro praxi.

Několika odpoledních hodin před společenským večerem využila část kolegů k aktivnější nebo pasivnější 
formě relaxace v hotelovém aquacentru.

Při nedělní debatě zaměřené na aktuální otázky financování našich praxí zazněly mimo jiné informace 
o jednáních o úhradách na rok 2013, o vývoji jednání nad tzv. kultivací seznamu výkonů a řada dalších 
aktualit, jejichž přehled naleznete na jiných místech tohoto Zpravodaje a aktuálně zejména na www.ssg.cz. 
Opakovaně zaznělo, že ti z členů, kteří poskytli svoje emailové adresy sekretariátu SSG, budou dostávat 
a dostávají nejaktuálnější informace o probíhajících jednáních a pokynech k podpisu úhradových dodatků 
emailem. Všechny ostatní formy předávání informací včetně Zpravodaje jsou ve srovnání s nimi bohužel 
těžkopádnější.

V nejbližší době pro Vás připravujeme jarní doškolovací víkend 12.–14. 4. v Olomouci, kde si kromě 
tradičního edukačního programu připomeneme 15. výročí založení SSG ČR. Program víkendu najdete 
v tomto čísle Zpravodaje společně s přihláškou a na webu www.ssg.cz . 

Na podzim pak chystáme celou řadu akcí. 7.–9. 9. 2013, kdy v Praze proběhne 6. kongres EFC (European 
Federation for Colpospocy and Cervical Pathology), kde bude mimo jiné i Česko – Slovenský národní den 
s odborným programem v češtině a slovenštině. Poslední zářijový víkend v Brně proběhne 33. konference 
Sekce UZ diagnostiky, před Vánocemi Pyramida a mezitím podzimní přednášková roadshow.

Na setkání s Vámi se těší            
                                                                                                            Aleš Skřivánek

48. Doškolovací seminář  
Sdružení soukromých gynekologů ČR pořádaný ve  spolupráci  

s firmou Zentiva, členem skupiny Sanofi 
ve dnech 25.–27. 1. 2013 v Aquapalace Hotelu v Praze - Čestlicích
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PŘEHLED
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

11. 12. 2012  Praha – jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomni A. Stará, V. Dvořák

Přítomni:   Dr. Neugebauer, Dr. Jojko, Dr. Černý, Dr. Chrz, Dr. Tautermann, Dr. Dvořák, Dr. Stará, 
Dr. Kudyn, Mgr. Uher

Omluven:  Dr. Šmatlák
Host jednání:  Ing. Nosek, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění

1. Jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Ing. Petrem Noskem
•	 	Zástupci	 KSL	 diskutovali	 s	 náměstkem	 Noskem	 o	 pozměňovacím	 návrhu	 poslanců	 Skalického,	

Šťastného a Rusnoka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. 
Ing. Nosek požádal KSL, aby své připomínky směřovala k autorům návrhu, na kterém se MZ ČR 
nepodílelo. Návrh bude pravděpodobně z jednání PSP ČR stažen (poznámka: návrh stažen nebyl, v 
současné době se zapracovávají pozměňovací návrhy přijaté ve 3. čtení).

•	 	Návrh	 ústavního	 zákona	 o	 rozpočtové	 odpovědnosti	 byl	 přikázán	 výborům	 a	 stav	 projednávání	 je	
před 1. čtením. Podle předloženého návrhu nabude požadavek pro sestavení rozpočtů zdravotních 
pojišťoven při výši zadlužení nejméně 45 % HDP účinnosti od 1. ledna 2018.

•	 	Zavedení	 jednoho	 inkasního	 místa,	 takzvaného	 JIMa	 již	 bylo	 uzákoněno	 s	 účinností	 od	 1.	 1.	 2015.	
Ministr financí se snaží prosadit, aby jednotné inkasní místo bylo zavedeno již od ledna 2014. 

•	 	Ekonomický	stav	resortu	se	nezlepšil,	přestože	došlo	k	mírnému	nárůstu	výběru	pojistného.	VZP	již	
zasílá platby se zpožděním. Ing. Nosek řeší cash flow zdravotní pojišťovny s novým ředitelem Ing. 
Zdeňkem Kabátkem. Situaci by zachránila předsunutá platba za státní pojištěnce.

•	 	Dr.	Stará	informovala	Ing.	Noska	o	problémech,	které	privátním	praxím	způsobuje	zasílání	vyúčtování	
od VZP na konci roku. Ing. Nosek přislíbil tento problém s VZP projednat. Za rozumný považuje návrh 
Dr. Dvořáka zasílat platby od zdravotních pojišťoven k 31. 12. Tímto způsobem ZP splní svou povinnost 
v daném roce a poskytovatelům bude platba připsána až v roce následujícím.

•	 	Dr.	Jojko	přednesl	stížnost	regionů	na	pozdní	vyúčtování	od	VZP	za	rok	2011	s	regulacemi	za	preskripci	
a na postup zdravotní pojišťovny, která nezohlednila nárokovou dobu k připomínkování a ihned začala 
platby krátit.

•	 Ing.	Nosek	přislíbil	zaslat	zástupcům	Koalice	návrh	úhradové	vyhlášky.
•	 	KSL	stále	vnímá	nežádoucí	trend	narůstání	úhrad	lůžkovým	zařízením	a	ustupování	od	požadavku	na	

restrukturalizaci nemocnic. Ing. Nosek připustil, že připravené změny nepovedou k takovým úsporám, 
jak se původně předpokládalo. Za pozitivní považuje, že ZP budou více kontrolovat věcné a personální 
vybavení a to, zda jsou lůžka obsazena opravdu nemocnými pacienty. 

•	 	Dr.	Dvořák	předal	Ing.	Noskovi	výsledky	analýzy,	podle	které	klesají	úhrady	za	stejný	časový	rozsah	
poskytnuté zdravotní péče, a požádal o prověření této skutečnosti. Ing. Nosek navrhl pozvat na jednání 
KSL nového ředitele VZP a tyto problémy s ním projednat společně.

•	 	Dr.	Jojko	informoval,	že	k	připomínkám	k	seznamu	výkonů	nebyly	zaslány	kalkulační	listy.	Neznalost	
jejich obsahu bude působit lékařům problémy při případných kontrolách.

•	 	Dr.	Dvořák	se	zmínil	o	problému	chirurgů	s	vykazováním	jednodenní	chirurgie	a	domnívá	se,	že	ZP	
tuto péči deponují pro nemocnice v případě, že v nich dojde k uzavření chirurgického oddělení. Ing. 
Nosek preferuje jednodenní chirurgii v nemocnici s celým zázemím, pro případ, že by při ošetření 
došlo ke komplikacím. Dr. Jojko se domnívá, že volná kapacita chirurgických ambulancí by se měla 
řešit výběrovým řízením.

•	 	Zástupci	KSL	vznesli	dotaz,	zda	je	možné	zjistit,	jak	se	v	jednotlivých	regionech	rozšiřovaly	kapacity	
ambulantních zařízení v posledních 10 letech, včetně úvazků. V roce 1996–7 se hovořilo o redukci sítě, 
ale příslušné kroky podnikla pouze ZP MV ČR. 
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•	 	Dr.	 Dvořák	 navrhl,	 aby	 MZ	 ČR	 zpracovalo	 metodiku	 posuzování	 kvality	 péče	 ZZ	 ve	 spolupráci	
s profesními sdruženími, aby se zdravotní péče redukovala směrem k lékařům, kteří ji poskytují lege 
artis. V souvislosti s tímto požadavkem doporučil Dr. Neugebauer jako hlavní téma další spolupráce 
s MZ ČR kultivaci sítě ZZ a v souvislosti s ní provedení analýzy nákladů zdravotní péče na jednoho 
pacienta.

•	 	Na	 dotaz	 Dr.	 Chrze,	 který	 se	 týkal	 rozporu	 mezi	 zákonem	 a	 vyhláškou	 u	 definic	 některých	
stomatologických kódů v návrhu úhradové vyhlášky na rok 2013, přislíbil Ing. Nosek ponechat text 
v původním znění. Pokud bude MZ ČR pokračovat v reformních krocích, bude Ing. Nosek prosazovat 
v novele zákona takovou textovou úpravu, která by stávající problém vyřešila. 

2.  Pozměňovací návrh poslanců Skalického, Šťastného a Rusnoka k vládnímu návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 378/2007Sb., o léčivech

•	 	KSL	 navrhuje	 odmítnout	 pozměňovací	 návrh	 jako	 celek.	 Dr.	 Jojko	 zpracuje	 návrh	 stanoviska	 KSL	
k tomuto návrhu a rozešle jej jednotlivých zástupcům KSL k připomínkování. Stanovisko bude zasláno 
MZ ČR, médiím a poslancům (poznámka: stanovisko bylo rozesláno 12. 12. 2012).

3.   Odpověď premiéra k prohlášení Koalice soukromých lékařů k návrhu zákona o rozpočtové 
odpovědnosti

•	 KSL	nebude	na	dopis	reagovat.

8. 1. 2013  Praha – Ústředí VZP – jednání o závěrečném vyúčtování VZP za rok 2011  
a o úhradách péče v roce 2013 pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Závěry jednání:
 -  Segment ambulantní gynekologie dosáhl jako celek zavedením ohodnocení prevence formou 

agregované platby výrazného nárůstu úhrad.
 - Tento nárůst se příznivě projevil u naprosté většiny ambulantních ZZ odbornosti 603.
 -  Je pravděpodobné, že některé pobočky VZP poskytovaly zavádějící či zjednodušení informace 

o metodice vyúčtování. Toto údajně proběhlo na celém území ČR jednotně a dle patřičné metodiky.
 -  U některých ZZ, do kterých referuje řada dalších gynekologů konsiliární pacientky, by mohlo dojít 

ke zhoršení situace oproti předchozímu způsobu úhrady. (evidujeme jedno oznámení)
 - Každé ZZ může individuálně jednat o svém konkrétním vyúčtování s pobočkou VZP.
 -  V roce 2013 budou zálohové platby nejspíše ve výši 98% veškeré úhrady referenčního období ( roku 

2011). Budou tedy pro většinu ZZ vyšší, než v r. 2012.
 - Dosavadní bonifikace by měly být ponechány.
 -  SSG ČR požaduje, aby text úhradového dodatku pro rok 2013 by prakticky shodný s dodatkem 

pro rok 2012. Nesouhlasíme s poklesem nominální úhrady na URČ o 2 %, jak stanoví úhradová 
vyhláška. Odůvodňujeme to dohodou našeho segmentu při Dohodovacím řízení a tím, že jsme 
součástí primární péče. VZP náš požadavek bude ještě analyzovat.

 -  Pokud někdo nebude souhlasit s úhradovým dodatkem, který vyjedná SSG ČR s VZP, bude mít 
možnost přistoupit na text úhradové vyhlášky MZ ČR.

     -  VZP i ostatní ZP samozřejmě analyzují činnost jednotlivých ZZ všech odborností a budou z ní 
vyvozovat závěry při prodlužování smluvního vztahu
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15. 1. 2013  Praha – Ústředí ZP MV – jednání o úhradách péče v roce 2013 pro segment 
ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Náš zástupce na jednání vznesl stejný požadavek jako na VZP – ponechání prakticky stejného textu, jaký 
byl v roce 2012, se stejným odůvodněním. Reakce zástupců ZP MV byla vstřícná, bude ale záležet na 
postoji správní rady.

16. 1. 2013  Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Pravidelné jednání uvedené komise. Bylo konstatováno, že síť mamografických pracovišť je dostatečně 
hustá a že není důvod nasmlouvávat  nová. Postupně ubývá pacientek vyšetřených na neakreditovaných 
pracovištích („šedý screening“). Současná akreditovaná centra mají při kontrolách dobré hodnocení. 

16. 1. 2013  Praha MZ ČR – jednání Expertního týmu MZ ČR pro podporu screeningových 
programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Projekt podpory screeningových programů byl schválen a letos by mělo začít obesílání těch, kteří se 
screeningu neúčastní. Součástí projektu bude i mediální kampaň.

22. 1. 2013  Praha  – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Přítomni:   Dr. Neugebauer, Dr. Jojko, Dr. Černý, Dr. Chrz, Dr. Tautermann, Dr. Dvořák, Dr. Kudyn
Omluven:  Dr. Šmatlák
Host jednání:  Ing. Nosek, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění

4. Jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Ing. Petrem Noskem
•	 	Zástupci	Koalice	vyjádřili	svou	nespokojenost	s	obsahem	úhradové	vyhlášky.	Zejména	SAS	ČR	vnímá	

nastavení úhrad v roce 2013 jako ohrožení provozu privátních ambulantních praxí, dlouhodobě 
podhodnocené úhrady za poskytovanou péči mohou vést až k jejich zániku. Napjatá situace v segmentu 
vedla Radu SAS k vyhlášení ankety mezi členy ke zjištění jejich názoru, míry nespokojenosti a ochoty 
proti úhradové vyhlášce protestovat. Dr. Jojko vyzval členy KSL, aby se k protestům připojili. KSL 
souhlasí za podmínky, že protestní akce budou vedeny pod hlavičkou Koalice soukromých lékařů. KSL 
však jednomyslně preferuje jednání s MZ ČR o smíru před zahájením protestních akcí, nejlépe za účasti 
zástupců zdravotních pojišťoven.

•	 	Podle	informace	Ing.	Noska	jsou	s	úhradovou	vyhláškou	nespokojeny	i	nemocnice,	ale	jakékoliv	zásahy	
do jejího obsahu jsou nereálné. Dohodovací řízení je ukončeno a ke změně úhrad může dojít až v roce 
2014. Jako jediný prostor k vyjednávání se v současné době jeví diskuse o uplatňování regulačních 
opatření. MZ ČR by mohlo pomoci řešit situaci apelem na zdravotní pojišťovny, aby regulace směřovaly 
pouze na lékaře, kteří se chovají neeticky. Dr. Dvořák se domnívá, že pokud by regulace dopadly na 
všechny lékaře, je chyba v jejich nastavení.

•	 	Projednávání	vládního	návrhu	zákona	o	 rozpočtové	odpovědnosti	bylo	navrženo	na	pořad	51.	 schůze	
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PSP ČR (od 5. 2. 2013). Pro zdravotní pojišťovny by měl být účinný od 1. 1. 2018 (z důvodové zprávy: 
„Vláda také předloží Poslanecké sněmovně návrhy rozpočtů zdravotních pojišťoven na následující rok 
s výdaji nepřekračujícími výdaje schválené v předcházejícím roce. Pokud již byly návrhy rozpočtů zdravotních 
pojišťoven předloženy, aniž naplňují tuto podmínku, vláda je povinna takové návrhy stáhnout a předložit 
v co možná nejkratší době návrhy nové. Dle čl. 15 písmene a) nabude požadavek pro sestavení rozpočtů 
zdravotních pojišťoven při výši zadlužení nejméně 45 % HDP účinnosti od 1. ledna 2018“).

•	 	V	prosinci	2012	schválili	poslanci	ve	3.	čtení	novelu	zákona	o	léčivech,	včetně	pozměňovacího	návrhu	
na povinnou elektronickou preskripci. Podle ní by měli lékaři od 1. 1. 2015 psát recepty povinně pouze 
v elektronické formě.

•	 	O	smlouvách	se	zdravotními	pojišťovnami	a	jejich	prodlužování	(prolongaci)	se	jedná.	MZ	ČR	připravuje	
zrušení rámcových smluv a oboustrannou možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodu (výpovědní 
lhůta u ambulancí 2 roky a u lůžkové péče 3 roky) při smluvním vztahu na dobu neurčitou. 

•	 	Dr.	Jojko	bude	žádat	MZ	ČR	o	informaci	týkající	se	parametrů	sítě	zdravotnických	zařízení	a	jejích	změn	
v poslední době.

•	 		Dr.	 Kudyn	 požádal	 Ing.	 Noska	 o	 vysvětlení	 požadavku	 na	 klasifikaci	 pacienta	 podle	 Mezinárodní	
klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví vydané a oznámené Českým statistickým úřadem. 
Tento požadavek je zakotven ve vyhlášce MZ ČR o zdravotnické dokumentaci. Zdravotnická zařízení 
nejsou na takovou činnost připravena. Podle informace Ing. Noska byl tento bod vyhlášky zrušen 
v návrhu novely zákona o zdravotních službách. Povinnost klasifikace pacientů by mohla platit pouze po 
omezenou dobu, v případě, že by novelu zákona neschválil Senát a byla znovu postoupena k projednávání 
v PSP ČR.  

•	 	Kultivace	 seznamu	 výkonů	 s	 bodovými	 hodnotami	 pokračuje,	 dosud	 se	 podařilo	 z	 celkového	 počtu	
3655 výkonů projednat 2500 výkonů s předpokládaným datem vydání k 1. 7. 2013. Dr. Chrz požádal 
o součinnost při řešení výkonů maxilofaciální chirurgie, které jsou dlouhodobě finančně podhodnoceny. 
Navrhl srovnání úhrad těchto výkonů s ostatními chirurgickými obory a doporučil oslovit doc. Foltána, 
přednostu kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK - VFN v Praze.

5. Aktivita ČLK – úhrady
•	 	Prezident	ČLK	Dr.	Kubek	svolává	na	podnět	SAS	ČR	jednání	k	úhradám.	Na	čtvrtek	31.	1.	připravuje	

mimořádnou poradu předsedů všech sdružení a členů představenstva. Výstupem z jednání by měla být 
dohoda o pořádání protestních akcí lékařů, jejich načasování a formě. 

•	 	Dr.	 Jojko	 připravil	 pro	 členy	 SAS	 anketu	 ke	 zjištění	 jejich	 ochoty	 vyjádřit	 veřejným	 protestem	
nespokojenost s úhradovou vyhláškou na rok 2013 (viz zápis výše).

•	 	SPL	ČR	a	SPLDD	ČR	budou	také	zvažovat	připojení	k	protestním	akcím,	i	je	úhradová	vyhláška	finančně	
poškozuje, přestože se na dohodovacím řízení se zdravotními pojišťovnami dohodli. 

•	 	Členové	SSG	ČR	jsou	úhradovou	vyhláškou	poškozeni	stejně	jako	ambulantní	specialisté,	 i	když	se	
také s plátci v rámci DŘ dohodli.

•	 	ČSK	 bude	 proti	 obsahu	 vyhlášky	 také	 protestovat,	 objem	 finančních	 prostředků	 na	 úhradu	
stomatologické péče již klesl z dřívějších sedmi pod pět procent. MZ ČR je přesvědčeno, že takto 
nastavené úhrady jsou pro zubní lékaře dostačující.  

6. Legislativa
•	 Zástupci	KSL	diskutovali	o	elektronickém	zdravotnictví	a	připravované	elektronické	preskripci.

7. Různé
•	 	Mezinárodní	klasifikace	následků	úrazů	a	onemocnění	byla	následně	diskutována	s	Ing.	Noskem	(viz	

zápis výše).
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23. 1. 2013  Praha Velvyslanectví USA – jednání se zástupci firmy CDD
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Uvedená firma již působí v 50 státech USA a čtrnácti dalších zemích. Nabízí zejména servis, týkající se 
screeningu karcinomu děložního hrdla. Byla by schopna obsáhnout všechna laboratorní vyšetření, která 
se screeningem souvisejí (cytologie, HPV testace, histologie) pro celou ČR. Kvalita by byla garantována, 
cena by byla patrně srovnatelná se současným stavem. Náš zástupce konstatoval, že rozhodující je v této 
věci stanovisko MZ ČR a plátců zdravotní péče. S těmito subjekty plánuje uvedená firma dále jednat. 

29. 1. 2013  Praha ústředí VZP - jednání o vyúčtování za rok 2011 a o úhradě péče pro rok 
2013 pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Závěry jednání lze shrnout do těchto bodů a doporučení:
-  Úhrada doplatku za vyúčtování za rok 2011 by měla všem zařízením naší odbornosti proběhnout 

během několika dní.
-  U těch, kteří mají výslednou úhradu za rok 2011 výrazně lepší, než by byla podle předchozího 

mechanismu úhrad (např. srovnání s rokem 2010), odvolání nedoporučujeme, i když by k němu 
technicky byl důvod. Pro VZP by byl další nárůst úhrady našemu segmentu řešitelný pouze výrazným 
poklesem v roce letošním či letech následujících.

-  Ti, kteří se cítí úhradou poškozeni a vychází jim, že za stejný objem práce (a počet URČ) mají úhradu 
nižší, než by měli v roce 2010, ať se odvolají.

- V roce 2013 je pro VZP neúnosná úhrada agregovaným kódem, který byl vyřazen mimo  limit na URČ.
-  Měl by být  zachován systém bonifikací, dále se jedná o agregaci prevence, která by ale byla součástí 

limitu na URČ.
Problematickým se již nyní jeví vyúčtování za rok 2012, kde se VZP obává výrazného nárůstu úhrad oproti 
referenčnímu období. Vzhledem k účelovému chování části naší členské základny v letech 2011 a 2012 je 
obtížné dohodnout se na přijatelném znění dodatku pro rok 2013.

5. 2. 2013  Praha – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví P. Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR informoval náměstka ministra a probíhajících jednáních naší organizace se zdravotními 
pojišťovnami o finálním znění úhradových dodatků pro letošní rok. Zatím nenarážíme na závažnější 
překážky a lze předpokládat, že texty dodatků budou takřka shodné s těmi pro rok 2012. Ve srovnání 
s textem úhradové vyhlášky to lze označit za výrazný úspěch. Náš zástupce navrhnul, aby již na jaře 
začala společná diskuse zástupců všech zdravotních pojišťoven, MZ ČR a SSG ČR o úhradách péče v 
našem segmentu v roce 2014. Již před jednáním obdržel souhlasné stanovisko VZP a Svazu ZP. Náměstek 
Nosek s návrhem souhlasil a bylo určeno i konkrétní datum jednání v březnu 2013. Hovořilo se i o síti 
ambulantních zdravotnických zařízení po termínu, kdy prakticky všem končí smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami. 
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Přehled akcí 2013, které SSG ČR organizuje nebo se na organizaci podílí  

49. doškolovací seminář SSG ČR  
Oslavy 15. výročí založení SSG ČR

Olomouc, hotel Flora 12.–14. 4. 2013

Konference ČGPS ČLS JEP 2013 Hotel Clarion, Praha 16.–19. 5. 2013

6 th Congress of the European 
Federation for Colposcopy and 
Cervical Pathology

Kongresové centrum, Praha 5.–7. 9. 2013

34. celostátní konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS 
ČLS JEP

Brno, hotel Voroněž 27.–29. 9. 2013

50. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Pyramida, Praha 6.–8. 12. 2013

Členský příspěvek na rok 2013 splatný do 31. 3. 2013
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 2013, 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.
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Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce – 
spolupráce SSG ČR a Českých laboratoří

Sdružení soukromých gynekologů ČR, ve spolupráci s Českými laboratořemi, připravilo pro ženy několik 
typů různých vyšetření z oblasti laboratorní medicíny. Souhrn těchto vyšetření je popsán v informační 
brožurce Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. Tato spolupráce je založena na provedení 
laboratorních testů a konzultační činnosti poskytnutých gynekology. Laboratorní vyšetření jsou prováděna 
v regionálně dostupné laboratoři, která je členem sdružení České laboratoře (www.ceskelaboratore.cz). 
Cena za provedení testu zahrnuje úhradu za vlastní laboratorní vyšetření a také za konzultaci provedenou 
v gynekologické ambulanci. Bližší informace o finanční spoluúčasti gynekologů vám poskytnou jednotlivé 
regionální laboratoře, které také zajistí dodání informačních materiálů (tištěných brožurek), žádanek a 
spotřebního materiálu.

Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb 
(zdravotnického zařízení)   

- Rámcová smlouva mezi SSG ČR a ČPP

Sdružení soukromých gynekologů ČR uzavřelo Rámcovou pojistnou smlouvu s Českou 
podnikatelskou pojišťovnou ve prospěch členů Sdružení, na jejímž základě tito mohou nyní 
uzavírat pojistné smlouvy. Rámcová smlouva je výsledkem jednání právníka Sdružení, přičemž 
podmínky v ní garantované odpovídají současným potřebám a rizikům při provozování lékařské 
péče v tomto oboru.

MUDr.Vladimír Dvořák, předseda SSG ČR

Informace o sjednané Rámcové pojistné smlouvě
Naší snahou bylo dostat do základního pojištění vše, co pokládáme za podstatné pro případnou pojistnou 
událost, a toto se podle našeho názoru podařilo s pojišťovnou sjednat.

Zde jsou podstatné parametry pojistné smlouvy: 
V základním pojištění jsou zahrnuti dva lékaři – tedy řeší případnou činnost dalšího lékaře v 
pracovněprávním vztahu k provozovateli (např. asistent, školenec v předatestační přípravě apod.) a dvě 
zdravotní sestry.

Výslovně je ujednáno, že se pojištění vztahuje i na škodu vzniklou v důsledku nesprávného postupu při 
poskytování zdravotní péče, pokud pochybení nebylo způsobenou úmyslným jednáním (přímý úmysl – 
pozn. tehdy pokud zdravotník chtěl úmyslně následek způsobit). 

Pojištění se vztahuje i na náhradu nemajetkové újmy (neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti) 
a to ve zcela dostatečném limitu 5.000.000,- Kč.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ČLENŮM 
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Zahrnuto je také, byť s limitem pojistného plnění, i pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou přenosem 
HIV. 

Pojištění se vztahuje i na škodu způsobenou provozem zdravotnického zařízení (obecná odpovědnost) – 
tedy nejen na škodu způsobenou při poskytování zdravotní péče.

Pojištění se vztahuje i na škodu na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale ten je oprávněně 
užívá (kromě škody na dopravním prostředku). 

Pojištění kryje i škodu, jejíž příčina nastala v době před počátkem pojištění, a to tři roky zpětně, tuto dobu 
lze rozšířit až na 6 let před počátkem pojištění. Obdobně je řešeno při změně právní formy na s.r.o., kdy 
pojistka bude krýt i případné následné uplatnění náhrady škody z doby, kdy provozovatel vykonával svoji 
činnost jako fyzická osoba. 

Pojištění se vztahuje i na tzv. zachraňovací náklady a náklady na právní zastoupení zdravotnického 
zařízení ve sporu o náhradu škody (např. žaloba ze strany pacienta). Tedy pro případ soudního sporu 
(nebo trestního řízení), které souvisí se škodou,  uhradí pojišťovna pojištěnému zdravotnickému zařízení 
i náklady na jeho právní zastoupení advokátem. Doplňuji, že volba advokáta je na zdravotnickém zařízení 
s tím, že Sdružení je schopno svým členům, v případě jejich zájmu, pro takovýto spor advokáta s erudicí 
ve zdravotnickém právu zajistit.

Výše pojistného nebyla pro naše jednání rozhodně hlavní parametr, ale přes to se pro naše členy podařilo 
dohodnout velmi příznivé podmínky.

Kromě pojištění odpovědnosti za škodu byla uzavřena i Rámcová smlouva pro pojištění majetku, kdy je 
možné pojistit majetek (vybavení ordinace) a zásoby. 
Celé znění Rámcové smlouvy, jakož i Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 
za škodu a Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele 
zdravotnického zařízení, je k dispozici na adrese: www.harpag.cz (složka: pojištění zdravotnických 
zařízení),  přímý odkaz : http://www.harpag.cz/pojisteni-gynekologie.html

Jednotlivá pojištění nejsou na sebe nikterak vázána – je tedy zcela na provozovateli zdravotnického 
zařízení, pro jaký rozsah pojištění se rozhodne (například pouze pojištění odpovědnosti za škodu).
Pro uzavření pojištění je třeba vyplnit Přihlášku k pojištění, která je rovněž k dispozici na výše uvedených 
webových stránkách. 

Primárně odlišujeme dva typy zařízení – první je to, které poskytuje pouze ambulantní péči (většina 
praxí gynekologů), druhé je to, které poskytuje i jednodenní péči (dle zákona se jednodenní péčí rozumí 
zdravotní péče, při jejímž poskytnutí se vyžaduje pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 hodin, 
a to s ohledem na charakter a délku poskytovaných zdravotních výkonů. V případě, kdy je poskytována 
i jednodenní péče je pojistné vyšší, než pokud je poskytována pouze péče ambulantní.

V této Přihlášce se vyplní základní údaje zdravotnického zařízení, zvolí se limit pojištění a spoluúčast, 
v návaznosti na to, zda je poskytována pouze péče ambulantní, nebo i jednodenní. V současné době 
považujeme za minimální doporučený limit sjednaný ve výši 5.000.000 Kč. Zde doplňujeme, že v současné 
době již nejsou výjimkou u trvalého závažného poškození zdraví u dětí a mladistvých náhrady škody 
kolem 15.000.000 Kč. U nemajetkové újmy jsou náhrady přiznávané soudy řádově nižší (zatím podle 
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mé znalosti nejvyšší náhrada cca.3 miliony Kč) – nastavený maximální limit 5.000.000,- Kč v základním 
pojištění je tedy dostačující. 

Dále se vyplní počet zdravotnických pracovníků, pokud je vyšší než počet zahrnutý v základním rozsahu 
(týká se pouze zařízení, ve kterých poskytují zdravotní péči více než dva lékaři, resp. více než dvě sestry). 
Pokud jde o zdravotnické zařízení, které zahajuje činnost jako společnost s ručením omezeným a dříve 
byla provozovatelem fyzická osoba, doplní se údaje o fyzické osobě, aby se pojištění zpětně vztahovalo i na 
škody vzniklé ještě za činnosti fyzické osoby.

Ze základního pojištění jsme se rozhodli vyjmout dva případy, které je možné si zvolit navíc. Jedná se o 
kosmetické výkony a umělá přerušení těhotenství z jiných než zdravotních důvodů. Důvodem bylo to, 
že tyto výkony dle našeho názoru provádí pouze menšina ambulantních gynekologů, takže je na místě 
nechat pouze jako možnost a nikoli pro všechna zařízení.

Pokud provádíte i kosmetické zákroky (tedy zákroky nesledující léčebný cíl), můžete si rozsah pojištění 
rozšířit nad základní rámec, stejně tak lze rozšířit pojištění o provádění umělého přerušení těhotenství.
Pojištění odpovědnosti za škodu kryje období tří let zpětně (tedy i škodu vzniklou tři roky před uzavřením 
pojistky). Nově je možnost volby prodloužení této lhůty o další tři roky (celkem na 6 let). Toto má smysl 
buď při přechodu od jiné pojišťovny, nebo při transformaci na s.r.o. (potom kryje pojistka s.r.o. i škodu 
vzniklou za působení provozovatele fyzické osoby).

Pro případ, že má provozovatel zájem o pojištění majetku (vakcíny, živelní pojištění, pojištění proti 
odcizení, vandalismu), vyplní příslušnou kolonku a limit pojištění.

Přílohou Přihlášky je kopie registrace nestátního zdravotnického zařízení, případně kopie výpisu z 
obchodního rejstříku (u obchodní společnosti).

Vyplněnou a podepsanou Přihlášku ve TŘECH ORIGINÁLECH spolu s kopií registrace (ta stačí jen 
jednou),  pak zašlete na adresu: společnost HARPAG s.r.o., Cukrovarnická 838/57, Praha 6, 162 00. 
Po ověření členství u  SSG ČR dojde k předání Přihlášky a příslušných příloh pojišťovně. Pojišťovna zašle 
zpět podepsanou Přihlášku a následně pojistku, která je potvrzením o uzavření pojištění.

V případě škodné události, či dotazů k pojištění, se obraťte na  zprostředkovatele pojištění společnosti 
HARPAG s.r.o., Cukrovarnická 838/57, Praha 6, 162 00, tel.241490092, nebo na SSG prostřednictvím 
elektronické pošty.

Mgr.Jakub Uher
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ZÁSADY DISPENZÁRNÍ PÉČE  
VE FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ

Doporučený postup
České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS)
Pracovní skupina: Vít Unzeitig, Alena Měchurová, Marek Ľubušký
Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP

Oponenti:
výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
výbor Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP
výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 17. 5. 2012

Následující přehled vymezuje základní frekvenci kontrol a rozsah péče u žen s fyziologicky
probíhajícím těhotenstvím.

Při prvním vyšetření v těhotenské poradně rozhodne ošetřující lékař na základě získaných anamnestických 
údajů a aktuálního klinického nálezu o míře případného rizika a těhotnou ženu zařadí do některé ze tří 
následujících skupin:

Těhotné s malým rizikem jsou pacientky bez rizikových faktorů v anamnéze a výsledky všech klinických 
i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity jsou normální.
Takové těhotenství označujeme jako fyziologické a dispenzární prenatální péče je poskytována:
•	do	36.	týdne	gravidity	včetně	v	intervalu	4–6	týdnů	(optimálně	1x	měsíčně),
•	od	37.	týdne	gravidity	do	termínu	porodu	jedenkrát	týdně.
Těhotná může být předána do ambulantní péče zdravotnického zařízení, které povede porod, po vzájemné 
dohodě – nejpozději však v termínu porodu. Péče o potermínové těhotenství (blíže viz doporučený postup)

Péče o potermínové těhotenství v ambulanci registrujícího gynekologa je možná na základě jeho dohody 
se zdravotnickým zařízením ústavní péče, kde bude žena rodit.

Těhotné se středním rizikem mají svoji anamnézu zatíženu rizikovými faktory. Výsledky jejich vyšetření 
jsou normální, ale vyžadují opakování. Takové těhotenství označujeme jako rizikové. Frekvence návštěv 
je závislá na aktuálním vývoji zdravotního stavu ženy. Objeví-li se ve sledování rizikových těhotných žen 
laboratorní výsledky mimo hranice fyziologie, musí být převedeny do třetí skupiny. O rozsahu a frekvenci 
laboratorních či konziliárních vyšetření rozhoduje ošetřující gynekolog podle charakteru a závažnosti 
rizikového faktoru.

Těhotné s vysokým rizikem mohou (ale nemusí) mít v anamnéze rizikové faktory. Charakteristická je 
pro ně přítomnost patologických klinických či laboratorních výsledků, které definují konkrétní riziko. Do
této skupiny patří i ženy, jejichž specifický medicínský problém definuje riziko již na počátku gravidity. 
Takové těhotenství označujeme jako patologické. Frekvence návštěv i rozsah laboratorních či konziliárních 
vyšetření jsou zcela individuální a rozhoduje o nich ošetřující gynekolog podle charakteru a závažnosti 
klinického stavu těhotné.

DOPORUČENÉ POSTUPY
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Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme na:
•	pravidelná (provádějí se při každé návštěvě těhotenské poradny),
•	nepravidelná (provádějí se pouze v určeném týdnu těhotenství).

Pravidelná vyšetření:
•	sběr	anamnestických	údajů	a	určení	míry	rizika,
•	zevní	vyšetření	těhotné	s	určením	hmotnosti	a	krevního	tlaku,
•	chemická	analýza	moči,
•	bimanuální	vaginální	vyšetření	se	stanovením	cervix-	skóre	(podle	zvážení	lékaře),
•	detekce	známek	vitality	plodu.

Nepravidelná vyšetření:
Komplexní prenatální vyšetření do 14. týdne (14+0):
Jeho nedílnou součástí je kromě pravidelně prováděných vyšetření i vystavení těhotenské průkazky
s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče.
Těhotné ženě by měl být nabídnut screening nejčastějších morfologických a chromozomálních vrozených 
vývojových vad plodu a poskytnuta informace o metodách screeningu, poskytovatelích i formě úhrady. 
Preferován by měl být kombinovaný (biochemický a ultrazvukový)screening v I. trimestru těhotenství, 
zatím však není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Invazivní metody prenatální diagnostiky na základě vyhodnocení výsledku screeningu indikuje a provádí 
pouze gynekolog.

Laboratorní vyšetření do 14. týdne (14+0):
•	stanovení	krevní	skupiny	AB0	+	RhD,
•	screening	nepravidelných	antierytrocytárních	protilátek,
•	stanovení	hematokritu	a	počtu	erytrocytů,	leukocytů	i	trombocytů,	hladiny	hemoglobinu,
•	sérologické	vyšetření	HIV,	HBsAg	a	protilátek	proti	syfilis,
•	glykémie	na	lačno.

Ultrazvukové vyšetření do 14. týdne (14+0):
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	počet	plodů,	u	vícečetného	těhotenství	chorionicitu	a	amnionicitu	(blíže	viz	doporučený	postup	

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství
•	vitalitu,
•		biometrii,	při	které	je	měřen	parametr	CRL	(obrazová	dokumentace	je	podmínkou	výkonu)	–	naměřenou	

hodnotu je nutno uvést i v milimetrech, podle ní je určen termín porodu = DATACE těhotenství.

Ultrazvukové vyšetření (20+0 – 22+0):
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•		počet	 plodů,	 u	 vícečetného	 těhotenství	 viz	 doporučený	 postup	 Ultrazvuková	 vyšetření	 v	 průběhu	

prenatální péče o vícečetná těhotenství,
•	vitalitu,
•		biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry	BPD,	HC,	AC	a	FL,(při	diskrepanci	mezi	výsledky	biometrie	

plodu a datací gravidity podle CRL v I. trimestru je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se 
stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603),

•	morfologii	plodu	(se	zápisem	„bez	zjištěných	morfologických	abnormalit	plodu“),
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•		lokalizaci	 placenty	 (zasahuje-li	 placenta	 do	 dolního	 děložního	 segmentu,	 nutno	 změřit	 vzdálenost	
dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),

•	množství	plodové	vody.

Orální glukózo-toleranční test (24+0 – 28+0):
(blíže viz Doporučení k provádění screeningu poruch glukózové tolerance v graviditě).

Profylaxe RhD aloimunizace u RhD negativních žen (27+1 – 28+0):
Měla by být zajištěna např. aplikací anti-D imunoglobulinu RhD negativním těhotným (blíže viz 
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen).

Laboratorní vyšetření (27+1 – 32+0):
•	stanovení	hematokritu	a	počtu	erytrocytů,	leukocytů	i	trombocytů,	hladiny	hemoglobinu
(sérologické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis se provádí pouze výběrově).

Ultrazvukové vyšetření (30+0 – 32+0):
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•		počet	plodů,	u	vícečetného	těhotenství	viz	doporučený	postup	
Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství,
•	vitalitu,
•	polohu	plodu,
•		biometrii,	při	které	 jsou	měřeny	parametry	BPD,	HC,AC	a	FL,(při	poloze	plodu	koncem	pánevním	je	

nutné měřit obvod hlavičky, při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu a datací gravidity podle 
CRL v I. trimestru je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na 
pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603),

•		lokalizaci	placenty	(zasahuje-li	do	dolního	děložního	segmentu,	nutno	změřit	vzdálenost	dolního	pólu	od	
vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),

•	množství	plodové	vody.

Vaginorektální detekce streptokoků skupiny B (35+0 – 38+0):
(blíže viz doporučený postup Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu).

Kardiotokografický non–stress test (od 38. týdne) (blíže viz Interpretace fetálního kardiotokogramu 
dleFIGO)
•	do	termínu	porodu	1x	týdně,	po	termínu	porodu	viz	doporučený	postup	Péče o potermínové těhotenství.

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče o fyziologické těhotenství.
266
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PRAVIDELNÁ ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU 
PRENATÁLNÍ PÉČE

Doporučený postup
České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
Pracovní skupina: Marek Ľubušký, Vít Unzeitig, Alena Měchurová
Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP
Oponenti: výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
výbor Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP
výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
první revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP ze dne 16. 9. 2011
Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 17. 5. 2012

Ultrazvukové vyšetření do 14. týdne (14+0)
Zdravotního výkon (ZV) dle Seznamu ZV pro rok 2013 (Vyhláška MZ ČR č. 467/2012 Sb.):
63417 „Ultrasonografické vyšetření pánve pánve u gynekologických onemocnění v porodnictví a 
šestinedělí“; L2; 20 min; 4/1 čtvrtletí, 7/1 rok.
Ultrasonografické vyšetření pánve používané v diferenciální diagnostice ranného těhotenství, při 
komplikacích v těhotenství, při
komplikacích v šestinedělí a při diagnostice gynekologických onemocnění. Obrazová dokumentace je 
podmínkou výkonu jako doklad o
provedení výkonu.
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•		počet	 plodů,	 u	 vícečetného	 těhotenství	 chorionicitu	 a	 amnionicitu	 (blíže viz doporučený postup 

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství),
•	vitalitu,
•		biometrii,	při	které	je	měřen	parametr	CRL	(obrazová	dokumentace	je	podmínkou	výkonu)	-	naměřenou	

hodnotu je nutno uvést i v milimetrech, podle ní je určen termín porodu = DATACE těhotenství.

Ultrazvukové vyšetření ve 20.–22. týdnu (20+0 – 22+0)
Zdravotního výkon (ZV) dle Seznamu ZV pro rok 2013 (Vyhláška MZ ČR č. 467/2012 Sb.):
63411 „Screeningové ultrasonografické vyšetření v 18.-20. týdnu těhotenství“; L2; 20 min; 1/1
čtvrtletí.
Je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 18.-20. týdnu těhotenství. Bude použit 
pouze v tomto jediném případě.

Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	počet	plodů,	u	vícečetného	těhotenství	viz	doporučený	postup	Ultrazvuková vyšetření v průběhu
prenatální péče o vícečetná těhotenství,
•	vitalitu,
•	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry	BPD,	HC,	AC	a	FL,
(při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu a datací gravidity dle CRL v I. trimestru je nutné
zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností
„gynekologie a porodnictví“ - 603),
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•	morfologii	plodu	(se	zápisem	„bez	zjištěných	morfologických	abnormalit	plodu“),
•		lokalizaci	 placenty	 (zasahuje-li	 placenta	 do	 dolního	 děložního	 segmentu,	 nutno	 změřit	 vzdálenost	

dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky), 2
•	množství	plodové	vody.

Ultrazvukové vyšetření ve 30.–32. týdnu (30+0 – 32+0)
Zdravotního výkon (ZV) dle Seznamu ZV pro rok 2013 (Vyhláška MZ ČR č. 467/2012 Sb.):
63413 „Screeningové ultrasonografické vyšetření v 30.–32. týdnu těhotenství“; L2; 20 min; 1/1 
čtvrtletí.

Výkon je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 30.–32.týdnu těhotenství. Bude 
použit jenom v tomto jediném
případě.
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•		počet	 plodů,	 u	 vícečetného	 těhotenství	 viz	 doporučený	 postup	 Ultrazvuková vyšetření v průběhu 

prenatální péče o vícečetná těhotenství,
•	vitalitu,
•	polohu	plodu,
•		biometrii,	 při	které	 jsou	měřeny	parametry	BPD,	HC,	AC	a	FL,	 (při	poloze	plodu	koncem	pánevním	

je nutné změřit obvod hlavičky, při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu a datací gravidity dle 
CRL v I. trimestru je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na 
pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ - 603),

•		lokalizaci	placenty	(zasahuje-li	do	dolního	děložního	segmentu,	nutno	změřit	vzdálenost	dolního	pólu	od	
vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),

•	množství	plodové	vody.
Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče o fyziologické těhotenství viz 
doporučený postup Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství
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Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace  
u RhD negativních žen

Guideline for prevention of RhD alloimmunization  
in RhD negative women

Lubušký M.1,2, Procházka M.1, Šimetka O.3, Holusková I.4

1  Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc, 
přednosta prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

2  Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc, 
přednosta prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

3  Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava, 
přednosta doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

4  Transfúzní oddělení FN Olomouc, 
přednosta MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA.

Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.
MUDr. Iva Holusková 

Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace je 
zpracováno v souladu s poznatky Evidence

Based Medicine a výsledky řešených grantových projektů Interní 
grantové agentury Ministerstva

zdravotnictví České republiky (IGA ČR).

Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP ze dne 3. 6. 2010.
Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne?

Události, při kterých by měl být podán imunoglobulin (Ig) G anti-D RhD negativním ženám, nejsou-li u
nich již přítomny aloprotilátky anti-D:

•  Indikace v 1. trimestru 
(postačující dávka IgG anti-D 50 ug*)

 •	umělé ukončení těhotenství
 •	samovolný potrat s instrumentální revizí dutiny děložní
  •	operace mimoděložního těhotenství
  •	biopsie choria z genetické indikace
  •	evakuace molární gravidity
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•  Indikace ve 2 a 3. trimestru 
(postačující dávka IgG anti-D 100 ug*)

 •	amniocentéza
 •	kordocentéza
 •	jiné invazivní výkony prenatální diagnostiky a fetální terapie
 •	indukovaný abort
 •	intrauterinní úmrtí plodu
 •	pokus o zevní obrat konce pánevního
 •	břišní poranění
 •	porodnické krvácení

•  Antepartální profylaxe ve 28. týdnu 
(postačující dávka IgG anti-D 250 ug*)

•  Porod RhD pozitivního plodu ** 
(postačující dávka IgG anti-D 100 ug*)

Minimální dávka*:
před 20. týdnem těhotenství 50 ug (250 IU)
po 20. týdnu těhotenství *** 100 ug (500 IU)

Načasování: co nejdříve ale nejpozději do 72 hodin po události.
Při opomenutí provedení prevence RhD aloimunizace do 72 hodin po potenciálně senzibilizující
události má ještě smysl podat IgG anti-D do 13 dní, v mimořádných případech je doporučeno podání
s odstupem maximálně 28 dní po porodu.

Vysvětlivky
* podání větší dávky IgG anti-D není chybou
** i v případech kdy D typ není znám
*** současně je vhodné stanovit objem fetomaternální hemoragie (FMH) k upřesnění dávky

Stanovení objemu FMH
Je-li stanoven objem fetálních erytrocytů (red blood cells, RBCs) proniklých do oběhu matky, je
indikováno podání IgG anti-D intramuskulárně v dávce 10 μg na 0,5 ml fetálních RBCs nebo 1 ml plné
fetální krve. IgG anti-D v dávce 10 μg podané nitrosvalově by mělo pokrýt 0,5 ml fetálních RhD
pozitivních RBCs nebo 1ml plné fetální krve. FMH je objem fetálních RBCs, objem fetální krve je
dvojnásobný (předpokládaný fetální hematokrit je 50 %).

Podpořeno granty IGA MZ ČR:
NS-10311-3/2009 „Incidence, objem a rizikové stavy fetomaternání hemoragie při porodu“,
NT 11004-3/2010 „Incidence, objem a rizikové stavy fetomaternání hemoragie při invazivních
výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků nebo amniocentéze)“,
NT 12225-4/2011 „Rozsáhlá reprezentativní duální optimalizační a validační studie neinvazivní
prenatální diagnostiky RHD a KELL genotypu plodu pro bezprostřední zavedení do rutinní klinické
praxe“.
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Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc

I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc

marek@lubusky.com

Guideline for prevention of Rhd alloimmunization in Rhd 
negative women

Lubusky M.1,2, Prochazka M.1, Simetka O.3, Holuskova I.4

Events following which immunoglobulin (Ig) G anti-D should be given to all RhD negative women with
no anti-D alloantibodies: First trimester indications (IgG anti-D sufficient dose of 50 ug*) -
termination of pregnancy, spontaneous abortion followed by instrumentation, ectopic pregnancy,
chorionic villus sampling, partial molar pregnancy; Second and third trimester indications (IgG anti-D
sufficient dose of 100 ug*) - amniocentesis, cordocentesis, other invasive prenatal diagnostic or
therapeutic procedures, spontaneous or induced abortion, intrauterine fetal death, attempt at
external cephalic version of a breech presentation, abdominal trauma, obstetric hemorrhage;
Antenatal prophylaxis at 28th weeks of gestation (IgG anti-D sufficient dose of 250 ug*); Delivery of
an RhD positive infant** (IgG anti-D sufficient dose of 100 ug*); Minimal dose*: before 20 weeks
gestation - 50 ug (250 IU), after 20 weeks gestation*** - 100 ug (500 IU); Timing: as soon as possible,
but no later than 72 hours after the event. In cases where prevention of RhD alloimmunization is not
performed within 72 hours of a potentially sensitising event, it is still reasonable to administer IgG
anti-D within 13 days, and in special cases, administration is still recommended up to a maximum
interval of 28 days postpartum.; Legend: *administration of a higher dose of IgG anti-D is not a
mistake, ** also if the D type is not known, *** simultaneous assessment of the volume of
fetomaternal hemorrhage (FMH) to specify the dose is suitable.; The FMH volume assessment - If the
volume of fetal erythrocytes (red bood cells, RBCs) which entered maternal circulation is assessed,
intramuscular administration of IgG anti-D in a dose of 10 μg per 0.5 mL of fetal RBCs or 1 mL of
whole fetal blood is indicated. IgG anti-D in a dose of 10 μg administered intramuscularly should
cover 0.5 mL of fetal RhD positive RBCs or 1mL of whole fetal blood. FMH
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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 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
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Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

rádi bychom Vás oslovili pozvánkou na jarní doškolovací seminář, který tradičně pořádáme 
v tomto období s hlavním partnerem  – firmou Bayer s.r.o. Od běžných seminářů se  bude lišit 
tím, že  SSG ČR oslaví 15. výročí od svého vzniku. V dubnu před 15ti lety v Olomouci proběhla 
první, resp. „nultá“ konference SSG ČR.
I z těchto důvodů jsme se pro Vás snažili vytvořit netradiční verzi co do rozsahu a rozmanitosti 
odborného programu.
Doškolování bude tentokrát  patřit nejen sobotnímu dopoledne, jak je zvykem, ale odborný 
program bude probíhat i v pátek 12.4.2013. 

Na základě ohlasů z členské základny je mezi lékaři stále zájem o ultrazvukové doškolování. 
Proto jsme připravili standardizovaný Kurz základů UZ diagnostiky vč. live scanu vedených 
doc. MUDr. Markem Ĺubuškým, Ph.D a doc. MUDr. Ladislavem Kroftou, CSc. Pro ty, kteří 
s UZ diagnostikou začínají jde o kurz zásadní, pro ty, kteří se UZ diagnostikou zabývají delší 
dobu půjde spíše o refresh – kurz a utřídění systematiky UZ diagnostiky, ale věříme, že si 
své posluchače najde. Na tomto kurzu taktéž zazní mechanismy úhrad UZ vyšetření v roce 2013 
a 2014. 
Na UZ kurz naváže satelitní symposium ve spolupráci se společností Novo Nordisk, kde bude po 
delší době launchována novinka v oblasti lokální ERT - nový nízkodávkovaný Vagifem 10 ug.

Samozřejmě i v sobotu 13.4.2013 na Vás čeká zajímavý odborný program, na který bude po 
obědové pauze navazovat MUDr. Mgr. Jolana Těšínová s workshopem, věnovaným právním 
aspektům zdravotní péče v ambulanci gynekologa.

V případě, že budou mít zájem o účast  na semináři porodní asistentky či všeobecné setry 
z Vašich ambulancí, jsou vítány. Taktéž obdrží potvrzení s kredity za účast.

V neděli bude následovat tradiční jednání členů SSG ČR, na které jsou pozváni  zástupci 
zdravotních pojišťoven a MZ ČR o jejich účasti právě jednáme, podrobnosti naleznete aktuálně 
na webu SSG – www.ssg.cz a budete o nich průběžně informování emailem.

Po něm bude následovat Valné shromáždění členů SSG ČR, které tentokrát proběhne v rámci 
semináře, nikoliv celostátní konference, jak tomu bylo v minulosti.

Na Vaši účast se těší 

                                       Organizační tým

 

12. 4. 2013 PÁTEK

KURZ ZáKladů UZ diagnostiKy ssg ČR

Zahájení odborného programu:  13.00 hod.
Připravili: doc. MUdr. Marek ľubušký, Ph. d.
                          a
                          MUdr. ladislav Krofta, Csc.

13.00–14.30 hod.  PoRodniCtVÍ 
Přednášející:  Marek ľubušký

14.30–15.00 hod.  Coffee break

15.00–16.30 hod.  gynEKologiE
Přednášející:  ladislav Krofta 

16.30–17.30 hod.  liVE sCan

MECHanisMy ÚHRad UZ VyŠEtŘEnÍ V RoCE 2013–2014

18.00 hod.   satelitní symposium společnosti  novo nordisk s.r.o. na téma   
„nová éra léčby vaginální atrofie – Vagifem® 10 mikrogramů“

Chairman:  MUdr. Vladimír dvořák

 MUdr. tomáš Fait
 HRT 10 let po WHI

 MUdr. aleš skřivánek
  Vagifem® 10 mikrogramů – ultra nízkodávková terapie pro léčbu 

atrofické vaginitidy
 
 

49. doŠKoloVaCÍ  sEMináŘ 
sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou Bayer 
Datum konání:  12. – 14. 4. 2013 
Místo konání:  Hotel Flora, Krapkova 34, olomouc  
 www.hotelflora.cz

15. výročí 
od založení SSG ČR
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13. 4. 2013 SOBOTA

doPolEdnÍ BloK:   9.00–12.00 hod.
  
Chairman:  MUdr. aleš skřivánek

 MUdr. Jiří Zvolský
 JAYDESS® –  nový IUS s levonorgestrelem na trhu ČR 

 MUdr. Vanda Hořejší                             
 JAYDESS® –  diferenciace od Mireny®

 
 MUdr. Vladimír dvořák
 Condylomata accuminata – banalita nebo závažný problém?

 doc. MUdr. Eduard Kučera, Csc.
 Endometrióza – stále opomíjená diagnóza 
 (Informace o vzniku sekce Endometriózy ČGPS ČLS JEP)

 doc. MUdr. Petr dulíček, Ph. d., MUdr. Jaroslav Jeníček, Csc.
 VTE a hormonální antikoncepce z pohledu hematologa a gynekologa

odPolEdnÍ BloK:   13.00–15.00 hod.

 WoRKsHoP
 Právní aspekty zdravotní péče v ambulanci gynekologa 

Přednášející:  MUdr. Mgr. Jolana těšínová

19.30–1.00 hod.  sPolEČEnsKý VEČER
                            slavnostní přípitek k 15. výročí založení ssg ČR

                            Během večera vystoupí kapela Hamleti ve složení Aleš Háma,  
                            Hardy Marzuki, Jakub Wehrenberg a Dalibor Gondík.
                            Na závěr večera vystoupí Doctor P. P. – JUDr. Petr Pečený.

                            Občerstvení je zajištěno formou rautu.

15. výročí 
od založení SSG ČR

14. 4. 2013 NEDĚLE
  
9.00 hod. Jednání členů ssg ČR  
 • situace ve financování gynekologických ordinací 
    • výsledky posledních jednání SSG ČR 
 Na nedělní jednání členů SSG ČR jsou pozváni zástupci pojišťoven a MZ ČR.

 dále na jednání navazuje ValnÉ sHRoMáŽdĚnÍ ssg ČR.

VŠEoBECnÉ inFoRMaCE:

Začátek přednášek UZ kurz SSG ČR      12. 4. 2013:            13.00–17.30 hod.
na UZ kurz je nutné se registrovat zvlášť a uhradit registrační poplatek viz přihláška.

Začátek přednášek Satelitní symposium  12. 4. 2013:            18.00–19.00 hod.
Začátek přednášek sobota                         13. 4. 2013:    9.00–12.00 hod.    13.00–15.00 hod
Začátek jednání členů SSG ČR                14. 4. 2013:               9.00 hod.

REgistRaCE:
pátek 12. 4. 2013   12.00–14.00 hod.
                                                           17.00–20.00 hod.
sobota 13. 4. 2013                                    8.00–12.00 hod.
neděle 14. 4. 2013                                       8.45–10.00 hod.

Ubytování:  Hotel Flora, Hotel ibis viz přihláška 

Společenský večer:   13. 4. 2013 Hotel Flora

REgistRaČnÍ PoPlatEK + CEny ViZ ZáVaZná PŘiHláŠKa
•  Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování  v okolních  

hotelích či penzionech.
•  nebude-li částka za ubytování uhrazena do 12. 3. 2013, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

oRganiZaČnÍ ZaJiŠtĚnÍ:
Přihlášku k účasti zasílejte na adresu:
sekretariát G-AGENCY s.r.o.  
Horní náměstí 285/8 
772 00 Olomouc 
tel.: 602 740 822, 724 277 964
fax: 585 234 499
e-mail:info@g-agency.eu.

Platbu za  registrační  poplatky, obědy, společenský večer   a   ubytování   zasílejte   převodem   na   účet  
společnosti g-agEnCy, s.r.o. u České spořitelny olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz 
závazná přihláška!

nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. 
Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.

na setkání se těší za ssg ČR
    MUdr. Vladimír dvořák 
      předseda

15. výročí 
od založení SSG ČR
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Platba za registrační poplatek, spol. večer a oběd celkem                                byla odeslána bankovním  

převodem dne                                na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800  

u ČS a.s. Olomouc. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.  

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

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 SEmINář do  20. 3. 2013             do  2. 4. 2013 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 
por. asistentka, vš. sestra   0     400,– kč 0      600,– kč

SPOlEČENSký VEČER 13. 4. 2013
účastník semináře:  200,– Kč   0  ANO 0  NE
účastník semináře na místě:  400,– Kč   
doprovod:                               800,– Kč   0  ANO 0  NE

OběD 13. 4. 2013
Oběd účastník 250,– Kč: 0  ANO 0  NE
Oběd doprovod 250,– Kč: 0  ANO 0  NE 
(Polévka, hlavní jídlo, dezert, nápoj)

V případě neuhrazení vstupu na spol. večer a oběda do 4. 4. 2013 budou tyto požadavky  
automaticky zrušeny.

REgISTRAČNí POPlATEk UZ kURZ 12. 4. 2013   0   1.500,– kč

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

V PříPADě SPONZORINgU VyPIšTE PROSím NáSlEDUjící úDAjE:
Název firmy:                          

Kontaktní osoba:   Tel.:

49. DOškOlOVAcí  SEmINář 
Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou bayer 

PřIHláškA 1/2

12.–14. 4. 2013      Hotel Flora Olomouc

3 3

4 4

PřIHláškA 2/2

0  11. 4. 2013  0  12. 4. 2013 0  13. 4. 2013  0  bez ubytování
     čtvrtek      pátek      sobota 

1. HOTEl FlORA, krapkova 34, www.hotelflora.cz   
0  1-lůžkový pokoj STANDARD 1.250,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj STANDARD 1.650,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 825,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0  1-lůžkový pokoj LUX 1.700,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc 
0  2-lůžkový pokoj LUX 2.150,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.075,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0  1-lůžkový pokoj DELUX 2.100,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj DELUX 2.500,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.250,– Kč/noc)  
     ubytován(a) spolu s

2. HOTEl IbIS, Wolkerova 29 (nově otevřený hotel vzdálen od místa konání 200m)  
www.ibis-olomouc-centre.cz

0  1-lůžkový pokoj STANDARD 1.610,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0   2-lůžkový pokoj STANDARD 1.800,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 900,– Kč/noc)
     ubytován(a) spolu s 

Platba za ubytování celkem            byla odeslána bankovním převodem dne  

na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. na číslo účtu 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc. 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 15% DPH.

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

•  nebude-li částka za ubytování uhrazena do 12. 3. 2013, Vámi požadované ubytování bude automa-
ticky zrušeno.

STORNO PODmíNky úČASTI
Těm, kteří se odhlásí do 3. 3. 2013 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  4. 4.–10. 4. 2013, později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum     Podpis, razítko

Variabilní symbol* 

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

Ubytování hradí firma – sponzor:    0  ANO  0  NE

V PříPADě SPONZORINgU VyPIšTE PROSím NáSlEDUjící úDAjE:
Název firmy:                          

Kontaktní osoba:   Tel.:



 

Platba za registrační poplatek, spol. večer a oběd celkem                                byla odeslána bankovním  

převodem dne                                na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800  

u ČS a.s. Olomouc. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.  

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

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 SEmINář do  20. 3. 2013             do  2. 4. 2013 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 
por. asistentka, vš. sestra   0     400,– kč 0      600,– kč

SPOlEČENSký VEČER 13. 4. 2013
účastník semináře:  200,– Kč   0  ANO 0  NE
účastník semináře na místě:  400,– Kč   
doprovod:                               800,– Kč   0  ANO 0  NE

OběD 13. 4. 2013
Oběd účastník 250,– Kč: 0  ANO 0  NE
Oběd doprovod 250,– Kč: 0  ANO 0  NE 
(Polévka, hlavní jídlo, dezert, nápoj)

V případě neuhrazení vstupu na spol. večer a oběda do 4. 4. 2013 budou tyto požadavky  
automaticky zrušeny.

REgISTRAČNí POPlATEk UZ kURZ 12. 4. 2013   0   1.500,– kč

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

V PříPADě SPONZORINgU VyPIšTE PROSím NáSlEDUjící úDAjE:
Název firmy:                          

Kontaktní osoba:   Tel.:

49. DOškOlOVAcí  SEmINář 
Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou bayer 

PřIHláškA 1/2

12.–14. 4. 2013      Hotel Flora Olomouc

3 3

4 4

PřIHláškA 2/2

0  11. 4. 2013  0  12. 4. 2013 0  13. 4. 2013  0  bez ubytování
     čtvrtek      pátek      sobota 

1. HOTEl FlORA, krapkova 34, www.hotelflora.cz   
0  1-lůžkový pokoj STANDARD 1.250,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj STANDARD 1.650,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 825,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0  1-lůžkový pokoj LUX 1.700,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc 
0  2-lůžkový pokoj LUX 2.150,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.075,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0  1-lůžkový pokoj DELUX 2.100,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj DELUX 2.500,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.250,– Kč/noc)  
     ubytován(a) spolu s

2. HOTEl IbIS, Wolkerova 29 (nově otevřený hotel vzdálen od místa konání 200m)  
www.ibis-olomouc-centre.cz

0  1-lůžkový pokoj STANDARD 1.610,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0   2-lůžkový pokoj STANDARD 1.800,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 900,– Kč/noc)
     ubytován(a) spolu s 

Platba za ubytování celkem            byla odeslána bankovním převodem dne  

na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. na číslo účtu 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc. 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 15% DPH.

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

•  nebude-li částka za ubytování uhrazena do 12. 3. 2013, Vámi požadované ubytování bude automa-
ticky zrušeno.

STORNO PODmíNky úČASTI
Těm, kteří se odhlásí do 3. 3. 2013 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  4. 4.–10. 4. 2013, později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum     Podpis, razítko

Variabilní symbol* 

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

Ubytování hradí firma – sponzor:    0  ANO  0  NE

V PříPADě SPONZORINgU VyPIšTE PROSím NáSlEDUjící úDAjE:
Název firmy:                          

Kontaktní osoba:   Tel.:


