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EDITORIAL

Stanovisko SSG ČR k prohlášení představitelů občanských sdružení.

Po  přečtení  materiálu  „Prohlášení  představitelů  občanských  sdružení,  která  hájí 
zájmy soukromých lékařů“ musíme být spokojeni, že žijeme v demokratické společ-
nosti, v níž lze projevy nespokojenosti vyjadřovat celou škálou akcí od tiskových pro-
hlášení až ke stávkám.

Je ale překvapivé, že v době, kdy na rozdíl od minulých let není ohroženo fungování 
soukromého zdravotnictví, přicházejí někteří soukromí lékaři se stávkami na zlepše-
ní ekonomiky soukromých praxí. Snahu o zvýšení příjmů považujeme za přirozenou 
a nutnou, neboť současný systém úhrad neoceňuje spravedlivě práci lékaře a neu-
možňuje  rozvoj praxí a nezajišťuje  jejich spolehlivé ekonomické zázemí. Domnívá-
me se, že za situace, kdy je ochota jednat jak na straně ministerstva, tak na straně 
pojišťoven a kdy jsou dány určité hranice možností objemem finančních prostředků, 
má cestou vedoucí k dosažení tohoto cíle být jednání. A nejen cíl je důležitý, ale je 
nutno nalézt a deklarovat i cestu, která k němu povede.

Ten fakt, že mezi signatáři prohlášení je LOK a ČLK o.s., velmi celou iniciativu zne-
věrohodňuje, neboť to byly právě tyto organizace, které nejvíce podporovaly poslední 
roky vládnutí ČSSD a kroky vedoucí k praktické likvidaci soukromého zdravotnictví, 
nutno připomenout návrh zákona o veřejném zdravotnictví, likvidační vyhlášku o úhra-
dě zdravotní péče na I. pololetí 2006, která po protestních akcích byla nakonec změ-
něna, snahu o likvidaci činnosti sdružení poskytovatelů, jejich vytlačení z dohodova-
cích řízení, centralizaci moci a rozhodování o všem na půdě České lékařské komory. 
Přitom za  vedení  současného a bývalého prezidenta ČLK a  za  vlády ČSSD,  jejich 
současných spojenců, přišla ČLK o řadu zásadních kompetencí. Výzva k poskytnutí 
plných mocí ČLK o.s. k zastupování soukromých lékařů pak vyvolává paralelu z obdo-
bí prvních poválečných voleb, kdy řada malých živnostníků a soukromých zeměděl-
ců podlehla komunistické propagandě a volila KSČ, aby se tak stala spolunositelem 
vlastní zkázy.

Doporučujeme všem svým členům i všem soukromým lékařům, aby se velmi dob-
ře zamysleli nad současným děním a nepodléhali pokušení povrchního hodnocení. 
V paralele ke komentovanému prohlášení vyzýváme, abyste si vybrali toho, kdo vás  
má zastupovat, velmi pečlivě. Pověřením k zastupování je plná moc , pokud se roz-
hodnete pro změnu, je nutno předchozí danou plnou moc písemně vypovědět a ozná-
mit to novému subjektu pověřenému zastupováním.

za Sdružení soukromých gynekologů ČR

	 MUDr.	Jan	Nový
	 místopředseda
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

22. 2. 2007 Praha - jednání Vědecké rady ČLK 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR byl na VR ČLK pozván poté, co zaslal jako předseda Oborové 
komise ČLK pro gynekologii a porodnictví stanovisko k dění v ČLK a jednání jejího 
prezidenta. Předseda VR ČLK Dr. Herman se ohrazoval proti údajnému tvrzení, že 
Vědecká rada je zpolitizovaná. Dr. Dvořák odpověděl, že kolega patrně smysl textu 
nepochopil a že naopak VR ČLK a  její oborové komise považuje za poslední část 
Komory, která ještě zpolitizována není. Opakoval názor většiny profesních sdružení, 
že ČLK se odchyluje od svého poslání  a  chová se  jako odborářská organizace či 
subjekt,  jeho cílem je ovládnout co nejvíce finančních zdrojů. Odsoudil rovněž úto-
ky prezidenta ČLK  (na  jednání přítomného,  často barvu  tváře měnícího) a dalších 
funkcionářů ČLK na kolegy s odlišným názorem či  ideovým postojem. Konstatoval, 
že současné představenstvo ČLK po odstoupení  řady kolegů s vysokým kreditem 
nemá naši důvěru. Na přítomné členy vědecké rady apeloval, aby si udrželi svoji apo-
litičnost a nenechali se zatáhnout do čím dál výraznější podpory ČLK levicové části 
politického spektra v ČR. 

1. �. 2007 Praha MZ ČR - jednání Rady poskytovatelů zdravotní péče
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Rada poskytovatelů zdravotní péče byla vytvořena jako poradní sbor ministra zdra-
votnictví T. Julínka. Byly do ní jmenovány osobnosti, které dle názoru ministra mají 
kredit  nejen  u  představitelů  své  profese  a  s  nimiž  je  možná  konstruktivní  diskuse 
o dalším směřování českého zdravotnictví. Představil se svými náměstky nástin své 
koncepce zdravotnictví a deklaroval, že všechny zásadní návrhy změn bude předem 
s Radou konzultovat. Kromě našeho zástupce byli přítomni reprezentanti praktických 
lékařů  pro  dospělé  i  děti,  ambulantních  specialistů,  nemocnic,  včetně  fakultních, 
lékárníků a sester.

1�.�. 207 Praha - Jednání se zástupkyní vydavatelství Mladá fronta
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Po ukončení spolupráce s časopisem Praktická gynekologie byl předseda SSG ČR 
osloven uvedeným velkým vydavatelstvím, garantovaného SSG ČR a zaměřeného 
na problematiku ambulantní gynekologie. Mladá fronta by rovněž nabídla pomoc při 
tisku a distribuci Zpravodaje. Zástupce SSG ČR požádal o upřesnění nabídky, poté ji 
projedná výbor Sdružení.

1�. �. 2007 Praha ČSK - Jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Zástupci jednotlivých organizací se vzájemné informovali o probíhajících jednáních 
se zdravotními pojišťovnami o  typových smlouvách. Rovněž konstatovali, že vzhle-
dem k tomu, že současné MZ ČR zahájí Dohodovací řízení o cenách pro rok 2008 už 
koncem března, otevírá se možnost pro jednání o zásadnějších změnách v systému 
odměňování. Zástupci SSG ČR a SAS deklarovali nesouhlas s aktivitami praktických 
lékařů v některých regionech ČR. Požadované skokové navýšení úhrad jedné skupi-
ně poskytovatelů by zákonitě poškodilo skupiny jiné, nejspíše právě členy uvedených 
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profesních sdružení. Jednalo se rovněž o změnách, připravovaných MZ ČR. Poplatky 
za návštěvu lékaře v principu KSL vítá, nicméně zatím existuje řada sporných bodů 
tohoto opatření -  jen namátkou: ve kterých případech poplatek nebude vyžadován, 
bude-li  jeho  výše  stejná  u  všech  skupin  poskytovatelů,  bude-li  se  jednat  opravdu 
o prostředky navíc pro lékaře... Přítomní se shodli na tom, že budou s MZ ČR jed-
nat  i mimo Radu poskytovatelů. Je nutné nadále prosazovat posilování ambulantní 
sféry  a  bránit  se  tendencím  některých  lůžkových  zařízení  o  expanzi  v  ambulantní 
péči. Řešila se rovněž trvale nepříznivá situace ČLK, která se dlouhodobě nechová 
jako stavovská organizace, je zpolitizovaná a ztratila důvěru velké části svých členů. 
Privátnímu zdravotnictví současná ČLK škodí. Předseda SSG ČR upozornil na opa-
kovanou inzerci LOK na nejviditelnějším straně časopisu ČLK Tempus Medicorum. 
LOK za svoji propagaci platí patrně zcela symbolicky či vůbec. Dr. Dvořák byl pově-
řen, aby se obrátil na dva členy představenstva ČLK se žádostí, aby možnost  této 
prezentace byla nabídnuta také organizacím Koalice.

16. �. 2007 Praha ústředí zdravotní pojišťovny MV ČR - jednání o obsahu typové 
smlouvy 
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Byla projednávána typová smlouva bod po bodu. Ve většině případů ZP MV akcep-
tovala připomínky poskytovatelů a rekomponovala je do návrhu. Po delší diskusi se 
přítomní shodli na automatické 1 leté prolongaci smluv. Zůstává poslední bod, kte-
rý nebyl dořešen a  to  je vypočítávání  regulace z objemu zdravotní péče. Zástupci 
pojišťovny zásadně nechtěli přistoupit na náš návrh (regulace jen z té části objemu, 
o kterou byl limit překročen). Výsledkem jednání bude patrně vzor typové smlouvy. Tu 
pak všichni poskytovatelé (ambulantní specialisté) dostanou k podpisu. Tato typová 
smlouva vychází z vyhlášky o rámcových smlouvách, která byla vydána ministrem 
Julínkem.

�1. �. 2007 Terezín - setkání ambulantních lékařů Ústeckého kraje
Za SSG ČR přítomna A. Stará

V Terezíně proběhlo setkání ambulantních  lékařů Ústeckého kraje, které pořádal 
SAS  a  SSG  ČR.  Dr.  Jojko  přednesl  souhrn  posledních  zpráv  o  přípravě  typových 
smluv a k dodatkům pro rok 2007. Zdravotní ředitel VZP Ústeckého kraje seznámil 
přítomné s reorganizací VZP. Dále pak již byl dán prostor k diskusi. Většinou byla pro-
bírána problematika kraje a otázky úhrad pro rok 2007. V diskusi vystoupil i zástupce 
ČLK Dr. Herman, který se svým demagogickým projevem a nesouhlasem s úhradami 
pro rok 2007 snažil postavit přítomné proti organizujícím organizacím. Je zarážející, 
že  zastupitel  ČLK  podává  jen  neúplné  informace,  které  pak  zkreslují  celý  průběh 
tohoto jednání. Neuvedl, že pojišťovny hned v úvodu deklarovaly, že nebudou postu-
povat podle nového sazebníku a že pokud ano, použijí jakousi reálnou hodnotu bodu, 
která se začala pohybovat na 45 haléřích a maximálně byla do 70 hal. Též neuvedl, že 
LOK a ČLK o.s. nenavrhly žádnou možnou variantu a chtěly ukončit jednání nedoho-
dou. Vždy, když dohodovací jednání skončilo nedohodou, byl segment ambulantních 
specialistů, kam patří i gynekologové, vyhláškou MZ ČR poškozen. V tomto případě 
by byly úhrady jako ve srovnatelném období bez jakéhokoli navýšení. Vše toto pak Dr. 
Hermanovi ve svém příspěvku připomněla zástupkyně SSG ČR. Též mu připomněla, 
že ČLK nedodržuje postupy při vytváření nových registračních listů. Tyto připravuje 
vždy odborná společnost (ČGPS) a ne ČLK a VZP. Byla obviněna z urážky (nevíme, 
zda ČLK či osobně Dr. Hermana) a z neznalosti  věci,  takže má mlčet. Na nových 
kódech  pracuje  ČLK,  protože  se  nikdo  jiný  k  tomuto  neměl!?  Vyzvala  prý  přední 
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odborníky, hlavně z řad technických oborů, ale i všech odborností, které UZ používa-
jí. Za ČGPS pozvaní zástupci údajně neměli zájem a nepřišli. Na další jednání se prý 
dostaví Doc.Calda. Zřejmě Dr. Stará ale zaskočila Dr. Hermana  tím, že  je členkou 
výboru ČGPS, na což ho upozornila. Též mu sdělila, že výbor ČGPS nebyl vůbec 
osloven a neobdržel žádnou pozvánku na takovéto jednání. Naopak na svém zasedá-
ní 23. 3 .2007 byl prvně o takovéto iniciativě informován z korespondence mezi Doc.
Caldou (který také nic nevěděl) a ředitelem Pokorným z VZP. Naše zástupkyně opa-
kovaně konstatovala, že výbor ČGPS nebyl ČLK osloven - tečka. Po té Dr. Herman  
sdělil, že jediná ČLK má právo zastupovat lékaře a rozezlen opustil zasedání.

10. �. 2007 Praha MZ ČR - Zasedání Rady poskytovatelů zdravotní péče
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Tématem byla zejména koncepce poplatků za zdravotní péči tak, jak je prezentová-
na v návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb. Motivovat pacienta k racionálnímu chování 
se v systému je nutné, na tom se shodli všichni přítomní. Zástupce SSG ČR konstato-
val, že od poplatků by měly být osvobozeny ženy, které navštěvují těhotenskou porad-
nu a rovněž vyšetření s preventivní prohlídkou související (např. kontrola suspektní 
onkologické cytologie v dřívějším než ročním intervalu u suspektních nálezů...). Rov-
něž požadoval, aby prostředky, které zdravotní pojišťovny ušetří, byly použity v těch 
segmentech,  kde  v  úsporám  došlo.  Za  pozitivní  lze  označit  fakt,  že  podle  návrhu 
vybrané prostředky zůstanou zdravotnickému zařízení (na rozdíl např. od Německa). 
Návrh bude ještě připomínkován, rozhodující bude finální podoba - při projednávání 
v poslanecké sněmovně se může ještě leccos změnit.

Na jednání navazovalo jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

Hlavním bodem programu byla diskuse k závěrům předcházejícího  jednání Rady 
poskytovatelů, které bylo zaměřeno na regulační poplatky pacientů.V diskusi nedo-
spěli členové KSL ke společnému stanovisku, proto se k principu regulace přístupu 
pacienta  k  čerpání  zdravotní  péče  (lékař,  nemocnice,  pohotovostní  služby)  budou 
jednotlivé organizace Koalice vyjadřovat individuálně.

Na základě rozhodnutí z předcházejícího  jednání Koalice byl MUDr. Dvořák,  jako 
mluvčí KSL, pověřen dohodnout s MUDr. Julínkem termín setkání se zástupci Koalice 
na téma posílení ambulantní péče.

MUDr. Dvořák informoval o reakci zástupců poskytovatelů lázeňské péče na jeden 
ze závěrů minulého jednání Koalice - vystoupit proti úhradám lázeňské péče z veřej-
ného zdravotního pojištění. Všichni členové KSL opět shodně konstatovali, že lázeň-
ství by nemělo být hrazeno z veřejných peněz. Existují výjimky, které by poskytovate-
lé lázeňské péče měli projednat s jednotlivými odbornostmi. 

Zástupce firmy, která poskytne členům Koalice základní informace o možnosti zís-
kat ISO certifikát kvality zdravotní péče, bude pozván na další jednání KSL.
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

MAMOGRAFICKÝ SCREENING
VZP chystá ve spolupráci s komisí odborníků pro mamografickou diagnostiku pilotní 

projekt zvaní žen k mamografickému screeningu s cílem zvýšit účast v tomto progra-
mu. V pozvánce bude ženě doporučeno, aby navštívila svého gynekologa či praktic-
kého lékaře, který ji vystaví žádanku k vyšetření do akreditovaného screeningového 
centra. Dovolujeme si požádat o maximální vstřícnost k tomuto projektu, důležité je 
zejména:

•  vystavit žádanku bez zbytečného prodlení

•   odesílat  ženy  výhradně  do  screeningových  center,  ne  do  různých  poraden  či 
mamografických nescreeningových pracovišť

•   odeslat  ženu  i  v  případě,  že  měla  nescreeningovou  diagnostickou  mamografii 
či  chodí do nějaké poradny  -  cílem  je co nejvíce převést  co nejvíce  těchto žen 
do akreditovaných screeningových center (centra budou instruována, jak v těchto 
případech postupovat)

Vyšetření v rámci pilotního projektu nebudou zahrnuta do vyžádané péče, všechna 
screeningová pracoviště budou o projektu informována a připravena na něj.

ÚHRADA ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2007
Vychází z úhradové vyhlášky MZ ČR, která z větší části kopíruje výsledek dohodo-

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

PRENATÁLNÍ PÉČE
Upozorňujeme, že od r. 2005 platí Zásady dispenzární prenatální péče ve fyziologic-

kém těhotenství, schválené výborem odborné společnosti i profesního sdružení. Rov-
něž tento materiál najdete na www.ssg.cz. Text mají k dispozici i zdravotní pojišťovny 
a je pravděpodobné, že budou kontrolovat, zda lékaři neužívají běžně u fyziologicky 
těhotných vyšetření, která jdou přes rámec doporučení. Mohlo by jít např. o bioche-
mický a UZ screening v  I.  trimestru, který by měl být hrazen pacientkou, případně 
z grantu. Na druhé straně naprosto obhajitelné je UZ vyšetření při diagnostice gravi-
dity - toto vyšetření rutinní prenatální péči předchází, proto není uvedeno v doporu-
čeném postupu. Bude-li některé ZZ u fyziologických těhotenství provádět vyšetření, 
která v materiálu absentují, nebude možné je efektivně hájit v případě sporu a vysta-
vují se riziku, že tato vyšetření uhradí ze svého.
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Cítíte rozdíl!

moderní kvalitní péče
Podrobné informace získáte v Souhrnu údajů o přípravku nebo na adrese:
Zentiva, a.s., marketingové oddělení, U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy
Tel.: 267 242 111, fax: 261 141 254, www.zentiva.cz  LB/09.06/001.01/27078990/CZ

Zkrácená informace o přípravku Ladybon®:
Léčivá látka: tibolonum 2,5mg v jedné tabletě. Indi-
kace: léčba příznaků nedostatku estrogenů u žen, 
které jsou alespoň jeden rok po menopauze, prevence 
osteoporózy u žen po menopauze s vysokým rizikem 
budoucích fraktur a s intolerancí nebo kontraindikací 
jiných přípravků schválených pro prevenci osteoporózy. 
Dávkování: užívá se jedna tableta denně, u starších 
pacientek není nutná úprava dávky. Kontraindikace: 
těhotenství, karcinom prsu, estrogen-dependentní 
maligní tumor (např. karcinom endometria), vaginální 
krvácení neobjasněné etiologie, hyperplazie endo-
metria, přecitlivělost na některou složku přípravku, 
porfyrie,onemocnění jater, tromboembolie. Interakce: 
Ladybon může zvyšovat fi brinolytickou aktivitu a tedy i 
zesilovat účinky antikoagulancií. Tento účinek byl zazna-
menán u warfarinu. Pacientky současně užívající Lady-
bon a warfarin je třeba sledovat a dávkování warfarinu 
upravit. Těhotenství a kojení: podávání přípravku 
Ladybon v těhotenství je kontraindikováno.Nedoporu-
čuje se užívat během kojení. Nežádoucí účinky: bolesti 
břicha, přírůstek tělesné hmotnosti, vaginální krvá-
cení, bolest prsů, svědění v oblasti genitálu, vaginitis, 
hypertrichóza, leukorea. Zvláštní upozornění: Během 
léčby se doporučují pravidelné kontroly. Léčbu je nutno 
okamžitě ukončit, pokud je zjištěna kontraindikace, 
žloutenka nebo zhoršení jaterních funkcí, signifi kantní 
zvýšení krevního tlaku nebo nový výskyt bolestí hlavy 
migrenózního typu. Velikost balení: 1 x 28 tablet 
nebo 3 x 28 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: 
Zentiva a.s., Praha, Česká republika. Datum poslední 
revize textu: 1.2.2006. Výdej: přípravek je vázán na 
lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Před předepsá-
ním se seznamte s úplnou informací o přípravku.



SPOLUPRÁCE S AVONEM

Milé Kolegyně, vážení kolegové,

v tomto vydání Zpravodaje SSG naleznete vloženou brožuru s informacemi o pro-
jektu Ženy ženám 2007. Jeho cílem je umožnit mamografické a sonografické preven-
tivní vyšetření prsu ženám, které nemají nárok na bezplatný screening, ale i těm, kte-
ré chtějí podstoupit preventivní prohlídku v kratším, než v zákonem daném dvouletém 
intervalu. Projekt je financován z konta Avon proti rakovině prsu.

Projekt Ženy ženám vstoupil do svého již pátého ročníku, probíhá od března do října 
letošního roku a společnost Avon Cosmetics v jeho rámci opět přispívá částkou 200 
korun na sonografické nebo mamografické vyšetření. Projekt je realizován ve spolu-
práci s Aliancí českých organizací a žen s rakovinou prsu, Asociací mamodiagnostiků 
ČR a Sdružením soukromých gynekologů ČR.

Jako členové Sdružení soukromých gynekologů máte možnost tyto poukazy získat 
do svých ordinací pro pacientky. V případě zájmu o získání dalších brožur pro potřeby 
Vaší ordinace, kontaktuje: Michaelu Vaňkovou, P.G. Management, s. r. o., na telefon-
ním čísle: 731 183 689, nebo emailové adrese: michala.vankova@pgm.cz. Poukázky 
Vám budou poté zaslány poštou.

Zájemkyně  o  využití  finančního  příspěvku  na  vyšetření  prsů  se  musí  objednat 
na pracoviště akreditované pro screening rakoviny prsu. Seznam pracovišť je spolu 
s kontakty k dispozici v informační brožuře, jejíž součástí je rovněž kupon s dvouset-
korunovým příspěvkem na vyšetření. Vyplněný kupon je nutné odevzdat na screenin-
govém pracovišti bezprostředně před vyšetřením. Cena vyšetření bude poté snížena 
o 200 Kč. 

Věříme, že bude  tomuto projektu věnována zasloužená pozornost a využijete  té-
to možnosti v maximální míře.

VÝDAJE POJIšťOVEN ROSTLy O 2%
Podle  Českého  statistického  úřadu  vzrostly  v  roce  2006  proti  předchozímu  roku 

výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči o 1,9 %. Nejvíce z hlavních segmentů 
vzrostly výdaje na ústavní péči (o 8,4 %) a výdaje na nemocnice tak tvořily již 49,9 
%  všech  výdajů  na  zdravotní  péči.  Menší  nárůst  nákladů  zaznamenaly  pojišťovny 
u praktických lékařů (7,4 %) a ambulantních specialistů (5,1 %), výdaje na stomatolo-
gickou péči klesly o procento a na léky o 7,5 %.

Vývoj podílu nákladů na péči praktických lékařů (PL), ambulantních specialistů (AS), 
ústavní péči (ÚP), stomatologickou péči (SP) a na léky (L) na celkových nákladech 
zdravotních pojišťoven na zdravotní péči.

rok: 2004 2005 2006

PL 4,8 %  4,6 %   4,9 %

AS 13 % 13,2 %  13,7 %

ÚP 46,4 %   47 %  49,9 %

SP 5,5 %  5,3 %   5,1 %

L 25,7 %  25,6 %  23,2 %
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Komentář:
Ze statistiky je patrné, že za působení exministra Ratha profitovala zejména lůžko-

vá zařízení. Trend nárůstu objemu prostředků do lůžkové péče je zcela opačný než 
ve vyspělém světě. Doufejme, že za současného ministra již nebude pokračovat.

UKONČENÍ SPOLUPRÁCE S ČASOPISEM PRAKTICKÁ GyNEKOLOGIE 
Od března 2007 byla dohodou ukončena spolupráce SSG ČR s výše uvedeným 

periodikem. SSG ČR nyní časopis nijak nepodporuje a neplánuje s ním do budoucna 
jakoukoli spolupráci.

PODĚKOVÁNÍ 
Opakovaně děkujeme všem, kteří zaslali SSG ČR aktualizovanou plnou moc. Ti, 

kteří ji dosud nezaslali a chtějí být SSG ČR zastupováni, nechť odešlou vyplněný for-
mulář plné moci. Je možné jej najít na www.ssg.cz, případně zašleme poštou. Notář-
ské ověření již není nutné.

OPAKOVANÉ DOPORUČENÍ
Dovolujeme si opakovaně požádat členy SSG ČR, aby sdělili na sekretariát Sdružení 

své e-mailové adresy, případně informovali o změnách těchto adres. Ti, kteří to již uči-
nili, vědí, že řadu informací dostanou se značným předstihem prostřednictvím tohoto 
média.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKy
Opakovaně upozorňujeme, že Valné shromáždění SSG ČR odsouhlasilo v Brně dne 

26. 5. 2006 zvýšení členského příspěvku od roku 2007 na 2.000,- Kč/rok. Toto navý-
šení může být více než kompenzováno nabídnutou možností umístění LCD monito-
ru s reklamní, osvětovou a zpravodajskou tématikou do našich čekáren. Číslo účtu 
k poukázání členského příspěvku: 2053887329/0800, variabilní symbol - VS: 99 (rok 
narození nahradit 99) + doplnit zbývajícími číslicemi rodného čísla.

ZÁJEMCI O GOLF
Pokud některý ze členů SSG ČR již golf hraje, nebo má zájem se začít učit a má 

zájem se zúčastnit golfových akcí, které SSG ČR plánuje organizovat, nechť to nahlá-
sí e-mailem či písemně na sekretariát SSG ČR.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2007

Typ seminář či konference  Místo akce Datum 
akce

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

XXXII. doškolovací seminář ve spolupráci 
s firmou Organon

Milovy 12. - 14. 
10. 2007

Konference Sekce pro kolposkopii 
a cervikální patologii ve spolupráci se SSG ČR

Praha 14. - 15. 
12. 2007
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KORESPONDENCE

Vážené kolegyně a  kolegové, 

k  tomu, abych se  veřejně vyjádřil, mne dovedla nedávná stávka praktických lékařů 
a pediatrů. Mám mezi nimi přátele a zcela  jednoznačně jsem je podporoval v jejich 
snaze o zvýšení ohodnocení jejich práce. Předpokládal jsem, že budou mít podpo-
ru nás  všech, ale mýlil jsem se. V nemocnici, kde při privátní praxi ještě na částečný 
úvazek pracuji, mi bylo sděleno, že by se na ně mohli vy..., neboť je v minulosti prakti-
ci také nepodpořili, ani od jednotlivých svazů /SSG, SAS atd./ se jim podpory nedosta-
lo. Bohužel je naše lékařská veřejnost rozdělena na dva nesmiřitelné tábory a našim 
politikům, ať se jedná o modré či oranžové, tento stav nesmírně vyhovuje. Dle potřeby 
s námi manipulují, neboť  již po dva tisíce  let platí  „rozděl a panuj“. Přitom problém 
našeho  zdravotnictví  není    politický,  jde  o  problém  čistě  ekonomický,  který  nemá 
nikdo odvahu ani snahu od revoluce 1989 řešit. Zpolitizování tohoto problému je jen 
na škodu věci a  je využíváno  jednou či druhou vládnoucí politickou stranou podle 
toho, jak se jí to právě hodí. Jistě by totiž nebyl problém srovnat financování naše-
ho zdravotnictví s  jeho financováním v ostatních státech EU a posléze dokladovat, 
jaké procento HDP jde do zdravotnictví, jaká část z toho jde do nemocničních zaří-
zení, jaká do ambulantní sféry, jaká procentuální část jde na léky a jaká na finanční 
ohodnocení práce zdravotního personálu.

Předpokládám, že by jasně vyšlo najevo, že právě v posledně jmenovaném bodě 
značně  pokulháváme  za  ostatními  státy  EU.  Tedy  že  naše  zdravotnictví  funguje 
jen  díky  těžkému  podhodnocení  naší  práce,  kterému  se  „díky“  naší  nejednotnos-
ti  nedovedeme a ani  nemůžeme bránit. Nikde na  světě nejsou  zdravotníci  nedob-
rovolnými  sponzory  systému  jako  u  nás.  Rozsah  a  úroveň  poskytované  zdravotní 
péče je dlouhodobě podfinancován. Špatná ekonomická kalkulace však dopadá jen 
na nositele zdravotních výkonů. Z mého pohledu by mohlo být řešením vyměnit čelní 
představitele obou zmiňovaných táborů tak, aby byli nakloněni zbourat „ Berlínskou  
zeď  „ vzájemného neporozumění a schopni pro nás vydobýt příznivější podmínky. 
A to zvláště za situace, kdy jsem denně zaplavován informacemi, kterak se zvyšuje 
průměrný plat, jak už druhý rok roste HDP a jak stát zvýšil úhradu za děti a důchodce. 
Pak mi připadá výsledek dohadovacího řízení na úhradu za péči v roce 2007 s Inu 1.03 
a při PURo z roku 2005, který je prezentovaný jako výsledek možného, za neuspo-
kojivý, ba hanebný. Jistě, při dohadovacích řízeních jsem nebyl, ale na druhé straně 
z praktického hlediska vidím, jak se zvedají naše náklady /nájmy, energie, pohonné 
hmoty atd./, a tak mi nezbývá než býti nespokojen a jenom doufat, že naši reprezen-
tanti  v dohadovacích  řízeních na  rok 2008 budou nekompromisnější a úspěšnější. 
Na závěr ještě slovo do našich vlastních řad. Osobně nepovažuji situaci, kdy průměr-
né hodnoty PUROo u VZP v jednotlivých krajích kolísají od 426 do 564, za normální 
a domnívám se, že  určité standardy by měly být stanoveny, při zohlednění vybavení 
našich ambulancí jak personálně, tak přístrojově. To by ale měl být úkol VZP a jejích 
kontrolních mechanismů.

Nepředpokládám, že se setkám jen s pozitivními ohlasy na svůj takto veřejně vyjád-
řený názor. Činím tak poprvé a ačkoli mne více baví samotná práce v ordinaci, dovolil 
jsem si podělit se o několik svých názorů se širší veřejností.

	 MUDr.	Aleš	Hřib,	Ales.Hrib@seznam.cz
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Komentář:
Kolega Hřib situaci charakterizuje velice výstižně. Patrně nikdo si nemyslí, že sou-

časné ohodnocení  (nejen) ambulantních gynekologů  je optimální. Ujišťujeme členy 
SSG ČR, že se snažíme ve spolupráci se všemi důvěryhodnými partnerskými orga-
nizacemi  o  postupné  zlepšování  našeho  postavení.  V  odborech,  ČLK  o.s.  a  jejich 
satelitech ale perspektivní  partnery opravdu nevidíme.  Jsme naopak přesvědčeni, 
že jejich konání ohrožuje soukromé zdravotnictví v ČR.

Opravdu chcete dát plnou moc ČLK a spol?

Výzva soukromého lékaře
Velmi mne zaujala iniciativa ČLK o.s., LOK (rozdíl v těchto organizacích v posled-

ních letech nepozoruji) a několika dalších subjektů, které deklarují, že požadují navý-
šení úhrady zdravotní péče soukromým lékařům v průměru o více než 30 %. Je to 
prý velice snadné - stačí dát jen plnou moc. Věřím, že se mezi privátními lékaři najde 
jen minimum těch, kteří budou tak naivní a jejichž paměť tak krátká, že skutečně něk-
terému z výše uvedených sdružení plnou moc udělí. Dovoluji si připomenout několik 
skutečností, které dle mého názoru nabádají k nedůvěře k aktivitám vedení ČLK, LOK 
a jejich satelitů:

-  Tyto organizace vyjadřují podporu protestním akcím praktických lékařů v někte-
rých regionech, tyto akce se týkají m.j. vyúčtování za rok 2006, tedy období, kdy 
jsme  byli  nuceni  pracovat  podle  Rathových  vyhlášek.  Politiku  exministra  Ratha  
právě zejména ČLK a LOK obhajovaly.

-  Při našich oprávněných protestech v únoru 2006 a později o našich akcích hovořil 
Rath jako o stávce milionářů apod., je zajímavé, že ČLK, LOK a např. Sdružení privát-
ních očních lékařů se jej tehdy zastaly - jejich vyjádření pro připomenutí přikládám.

-  Je pravdou, že slibem neurazíš, na druhé straně jen velmi naivní si mohou myslet, 
že skokové navýšení úhrady zdravotní péče v některém segmentu je v současné 
době reálné. Pokud by byl scénář dle ČLK o.s. a výsledkem dohodovacího řízení 
by byla nedohoda, jediným výsledkem by byl systém úhrad shodný se srovnatel-
ným obdobím, tedy nulový nárůst.

-  Zdravé logice se příčí představa, že by právě odbory a prezident ČLK, který pod-
poroval  legislativu  minulého  ministra  zdravotnictví  (rovněž  bývalého  odboráře 
a prezidenta ČLK), bezprostředně ohrožující soukromé zdravotnictví jako takové, 
byli právě ti, kteří by měli dostat důvěru soukromých lékařů.

-  Pochybuji rovněž, že se kolegům v privátu líbí, že za povinné členství v ČLK musí 
platit více, než lékaři - zaměstnanci. Rovněž Kubkovo prosazování možnosti sou-
běhu pro každého nemocničního lékaře, který o něj projeví zájem netěší ty, pro něž 
je práce v soukromé ambulanci jediným zdrojem obživy.

Nejen z  výše uvedených důvodů doporučuji  v  žádném případě ČLK o.s.,  LOK či 
několika malým sdružením kolem nich plnou moc neudělit. Naopak těm, kteří  již to 
učinili, doporučuji tuto plnou moc vypovědět a udělit ji některé z profesních organiza-
cí, které soukromé lékaře zastupují dlouhodobě, nejsou jako ČLK a LOK zpolitizovány 
a neuchylují se k nereálným slibům, ale k poctivé dlouhodobé snaze o zlepšení naše-
ho ekonomického postavení.

	 Tomáš	Malík
	 	soukromý	gynekolog
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Přílohy:

Prohlášení LOK-SČL ze dne 10.2.2006: 
„LOK-SČL podporuje ministra zdravotnictví MUDr. Ratha, který se snaží udělat ve 

zdravotnictví pořádek. Oceňujeme zejména stabilizaci veřejného zdravotního pojiště-
ní a zkrácení lhůt splatnosti“.

Prohlášení prezidenta ČLK 1�.2.2006:
Protestní akce plánované na 24.2.2006 nemají racionální opodstatnění. Jsou moti-

vované politicky a Česká lékařská komora jako nepolitická stavovská organizace je 
tedy nemůže podporovat.

	 MUDr.	Milan	Kubek
	 Prezident	ČLK

Prohlášení Sdružení privátních očních lékařů ke stávce 2�.2.2006.
Sdružení privátních očních lékařů se velmi důrazně ohrazuje proti vytváření dojmu, 

že  je  jako poskytovatel specializované ambulantní péče součástí některých skupin 
specialistů, které hodlají protestní stávkou zdiskreditovat současného ministra zdra-
votnictví MUDr. Ratha. Jsme přesvědčeni, že ve vztahu k lékařskému stavu pokra-
čuje v prosazování záměrů, které deklaroval již jako prezident ČLK. Jsme přesvěd-
čeni, že je v nezáviděníhodné situaci, kdy klíčem ke stabilizaci zdravotnictví je nutné 
vyrovnání zadluženosti a nastavení vyrovnaného hospodaření. Je jasné, že šetření 
s prostředky nutně omezí  tok příjmů některých skupin, které se na chodu zdravot-
nictví podílejí. Nemůžeme z  jejich strany čekat nic  jiného než bouři  nevole. Výběr 
pojistného od občanů a příspěvky státu za své pojištěnce zdaleka nestačí k zajištění 
zdravotní péče, která je na úrovni vyspělých západních států. Bohužel, jejich a naše 
ekonomika nejsou srovnatelné. Po zkušenosti minulých let je jediným východiskem 
z ekonomického pokulhávání zdravotnického systému zavedení úsporných opatření. 
S tím se musíme smířit všichni bez rozdílu, musíme se s tím smířit i my oční lékaři. 
Každý  rozumně uvažující  zdravotník chápe,  že cesta k vyrovnanému hospodaření 
bude  bolestná  a  že  její  prosazování  a  potíže  z  toho  vyplývající  nejsou  dány  oso-
bou ministra. Tím spíše se podivujeme nad jednáním některých kolegů, kteří se snad 
za jisté výhody nechají využít k prosazování zájmů politiků a podnikatelských lobby.

Lékař má být profesionálně nezávislý a soudný. S politováním se dočítáme o orga-
nizaci autobusového transportu účastníků stávky z různých koutů republiky. Nechval-
ně známé zájezdové autobusové jedenáctky minulého režimu máme v živé paměti. 
Načasování stávky na únorové dny považujeme pro lékaře za nedůstojné.

	 Výbor	Sdružení	privátních	očních	lékařů	ČR.

Článek byl vydán v Medical Tribune, s jeho obsahem se výbor SSG ČR ztotožňuje.
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Komunikace mezi prezidentem ČLK, 
předsedou SSG ČR a reakce dalších subjektů

Uveřejňujeme odpověď předsedy SSG ČR na pozvání prezidenta ČLK k  jednání 
a reakce (e-mailové i korespondenční), které vyvolala.

21. února 2007  12:36

Vážený pane prezidente,

dovoluji si Vám oznámit, že zástupce SSG ČR se Vámi navrhovaného jednání dne 
26. 2. 2007 ani v jiném termínu nezúčastní. Odůvodnění:

- Věcná diskuse s Vámi se opakovaně ukázala jako nerealizovatelná, o spolupráci 
ani nehovořím.

- Změny k horšímu pravidelně vydáváte za vinu jiných subjektů, než ČLK (či ČLK 
o.s.),  jakékoli zlepšení naopak přičítáte přímo své osobě či Komoře. Zcela absurd-
ní  je  to např. v  textu, který právě rozesíláte. Byl  jste to právě Vy, který v počátcích 
obhajoval 1. Rathovu vyhlášku (550/2005 Sb.) a ke zmírnění jejích dopadů vyhláškou 
č.  101/2006 Sb. došlo  zejména díky  iniciativám profesních organizací  soukromých 
lékařů.

- Vaše chování k představenstvu vedlo řadu členů, jichž si vážíme a mají naši důvě-
ru, k rezignaci na členství v tomto orgánu ČLK. Na činnost současného obměněného 
představenstva  se  rozhodně  nedíváme  s  důvěrou,  jakékoli  komise  jím  jmenované 
budí skepsi.

- To, že současný ministr zdravotnictví ČR má problémy s komunikací s ČLK pod 
Vaším vedením, považujte za svou  „zásluhu“. Komora působí pod Vaším vedením 
(stejně  jako za Vašeho předchůdce)  jako zpolitizovaný hybrid odborové a profesní 
organizace. Mnohá čísla Tempusu by nezasvěcený považoval za předvolební brožur-
ku sociální demokracie. Nevadilo Vám, že legislativa podporovaná ČLK, procháze-
la jen díky těsné součinnosti soc. dem. a KSČM. Dokonce jste komunistickým poslan-
cům děkoval. 

- Za této situace si nedovedeme představit jakýkoli smysluplný (a zejména přínosný 
pro naši členskou základnu) výstup z Vámi navrhovaného jednání. I nadále vynaloží-
me veškeré úsilí pro zlepšení situace  (nejen) soukromých gynekologů. Jako důvě-
ryhodné spojence si ale vybereme spíše organizace z Koalice soukromých  lékařů 
a případné další subjekty.

 

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

 

za výbor Sdružení soukromých gynekologů ČR

	 Vladimír	Dvořák
	 předseda
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21. února 2007 14:52

Vážený pane prezidente,

Své stanovisko  i náhled na dění v Komoře  jsem zveřejnil  v posledním únorovém 
Tempus Medicorum (z redakčních důvodů bylo zkráceno).Jinak na www.sau.cz

Jak  jistě  nahlédnete,  naše  pohledy  se  značně  rozcházejí  a  nedomnívám  se,  že 
účast na společných jednáních, která avízujete, by mohla jakkoliv vést k pozitivnímu 
posunu.

To platí pro jakékoliv vaše akce na podobné téma.

Vedle mého stanoviska v Tempus Medicorum se ztotožňuji s níže uvedeným obsa-
hem MUDr. Dvořáka.

S pozdravem

	 Doc.	MUDr.	M.Hanuš,CSc
	 Předseda	Sdružení	ambulantních	urologů

Vážení,

v příloze zasílám odpověď Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR na pozván-
ku MUDr. Kubka na společné jednání o úhradách na rok 2007 dne 26. 2. 2007.

 S pozdravem

 

	 MUDr.	Pavel	Tautermann
	 předseda	SAS	ČR
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Praha, 22. 2. 2007 

 Pane prezidente, 

 Rada SAS se zabývala Vaší nabídkou na jednání na 26.2.2007. Vzhledem k tomu, 
že 

1.  podle dostupných informací neexistuje žádný reálný návrh ze strany vedení ČLK, 
který by současnou situaci řešil bez toho, že by byla významným způsobem poško-
zena velká část ambulantních specialistů, přičemž Vaše pozvánka ani nenaznaču-
je, že by se Váš pohled na věc nějak měnil,

2.  Rada  SAS  považuje  nekomunikaci  mezi  MZ  ČR  a  ČLK  za  výhradně  bilaterální 
problém zaviněný Vaším osobním - ne věcným, ale spíše politickým - přístupem, 
přičemž odmítá i Váš výklad, že jste z osobní iniciativy vyjednal změnu vyhlášky 
550/05  Sb.  na  101/06  Sb.,  protože  šlo  jednoznačně  o  výsledek  tlaku  zástupců 
zdravotnických zařízení sdružených v Krizovém štábu,

3.  Vaše osobní aktivity i mediální vystupování nebudí nejmenší důvěru v to, že byste 
měl  reálný  zájem  na  jakékoli  dohodě  s  ostatními  sdruženími,  kterou  byste  pak 
respektoval, nepovažuje Rada SAS Vámi svolávanou schůzku v této chvíli za účel-
nou, a proto se žádný její zástupce na ní nezúčastní.

Ujišťujeme Vás, že se kontinuálně zabýváme všemi úkoly, které  jsou dány stano-
vami našeho sdružení,  že se neustále snažíme o maximální  zlepšení stavu smluv 
a úhrad ambulantních specialistů. Budete-li Vy mít  jakýkoli konkrétní návrh týkající 
se nejen zlepšení našich úhrad, jsme připraveni se jím zabývat a pokud bude ve pro-
spěch ambulantních specialistů, jej i podpořit.

Závěrem nám dovolte zopakovat to, co jsme Vám dali na vědomí již v prosinci 2006. 
Rada SAS je připravena spolupracovat na tvorbě nového uspořádání ČLK, ve kterém 
by byla zajištěno rovnoprávné postavení soukromých lékařů vůči ostatním skupinám. 
Bereme na vědomí, že byla ustanovena komise, která má tento problém řešit. Věříme, 
že budou v krátké době dostupné výstupy z činnosti  této komise  takové, aby bylo 
možné tuto spolupráci, bude-li mít myšlenka reálnou možnost k realizaci, zahájit.

 

Za Radu SAS

	 MUDr.	Pavel	Tautermann,	předseda
	 MUDr.	Zorjan	Jojko,	místopředseda
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Praha, 22. 2. 2007

Pane prezidente,

Sdružení ambulantních kardiologů ČR (dále  také  jen SAK) obdželo Vaši nabídku 
k jednání na 26. 2. 2007 ve věci úhrad na rok 2007.

Vzhledem k tomu, že

1.  podle dostupných informací neexistuje žádný reálný návrh ze strany vedení ČLK, 
který by současnou situaci řešil bez toho, že by byli významným způsobem poško-
zeni prakticky všichni ambulantní kardiologové v ČR, přičemž Vaše pozvánka ani 
nenaznačuje, že by se Váš pohled na věc nějak měnil,

2.  vedení SAK považuje nekomunikaci mezi MZ ČR a ČLK za výhradně bilaterální 
problém zaviněný Vaším osobním - ne věcným, ale spíše politickým - přístupem, 
přičemž odmítá i Váš výklad, že jste z osobní iniciativy vyjednal změnu vyhlášky 
550/05  Sb.  na  101/06  Sb.,  protože  šlo  jednoznačně  o  výsledek  tlaku  zástupců 
zdravotnických zařízení sdružených v Krizovém štábu,

3.  Vaše osobní aktivity i mediální vystupování nebudí nejmenší důvěru v to, že byste 
měl  reálný  zájem  na  jakékoli  dohodě  s  ostatními  sdruženími,  kterou  byste  pak 
respektoval,  nepovažuje  vedení  SAK  Vámi  svolávanou  schůzku  v  této  chvíli 
za účelnou, a proto se žádný jeho zástupce na ní nezúčastní.

Ujišťujeme Vás, že se kontinuálně zabýváme všemi úkoly, které  jsou dány stano-
vami našeho sdružení,  že se neustále snažíme o maximální  zlepšení stavu smluv 
a úhrad, přičemž ale odmítáme Vámi v současné době prosazovaný systém, kdy by 
bez  jasného objektivně ekonomického zdůvodnění došlo sice k mírnému navýšení 
úhrady části ambulantních specialistů, vše ovšem na úkor jejich kolegů, kteří by byli 
ohroženi i krachem svých praxí.

Budete-li Vy mít  jakýkoli konkrétní návrh  týkající se nejen zlepšení našich úhrad, 
jsme připraveni se jím zabývat a pokud bude ve prospěch všech ambulantních spe-
cialistů, jej i podpořit. 

Závěrem nám dovolte vyjádřit to, že jsme vzali na vědomí, že byla ustanovena komi-
se,  která má  řešit  problém nerovného postavení  soukromých  lékařů  v  rámci ČLK. 
Věříme, že budou v krátké době dostupné výstupy z činnosti této komise takové, aby 
bylo možné posoudit, zda tato idea má reálnou možnost k realizaci.

Za Výbor SAK

	 MUDr.	Zorjan	Jojko
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23. 2. 2007

Vážený pane prezidente, 

dovoluji si Vám sdělit, že se Vašeho setkání s předsedy OS ČLK 26.2.2007 nezú-
častní oficiálně žádný představitel SPL ČR a to z prostého důvodu jasné účelovos-
ti takovéhoto „aktivu“. 

V době, kdy jsme protestovali proti úhradové vyhlášce vydané minulým ministrem, 
jste  ji  na  podobném  aktivu  v  únoru  2006  obhajoval  slovy  „tvrdá  ,ale  spravedlivá“ 
. Teprve   protesty 24. 2. 2006 a  jasné argumenty proti  této hloupé a zlé vyhlášce 
550/05 Vás vedly k onomu cimrmanovskému úkroku stranou v podobě vyhl. 101/06, 
což ale také nebylo právě povedené. Nyní se chápete protestu některých praktických 
lékařů  jako vítané záminky k posunu problému jiným směrem, a to vůči současné-
mu ministru zdravotnictví, protože s Vámi nechce jednat. S námi jedná a máme pří-
ležitost se podílet na řešení nahromaděných problému českého zdravotnictví. Vaše 
snaha  zatáhnout ČLK do osobních animosit a politických půtek přímo ohrožuje smys-
luplnost  této  profesní  organizace.  Kdysi  jste  prohlásil,  že  nechcete  být  hrobníkem 
komory, nyní se stáváte přímo jejím likvidátorem. Nyní mluvím o tom, že jako „!ibero“ 
ČLK si vybíráte usnesení sjezdu tak,  jak Vám vyhovuje. K tomuto závěru mě vede 
i  skutečnost,  že  podle  informací  Dr.  Kinšta  jste  na  posledním  představenstvu, 
na jeho výzvu k plnění usnesení č. 39 (dvoukomorový systém se zákazem majoriza-
ce), řekl, že toto usnesení naplňovat nebudete. Z toho je jasné, že se splnily obavy, 
že role představenstva ČLK  je prakticky dekorativní a ve Vašem pojetí  i zbytečná. 
Dokresluje  to  i  složení Vámi  jmenované komise pro problematiku  lékařů v přímém 
smluvním vztahu se ZP. Většina  z jejích členů totiž při různých příležitostech opako-
vaně vystupovala proti zájmům soukromých lékařů. 

Dá se tedy říci, že soukromý sektor je ve svých názorech a postojích konzistentní 
a nerozdělí jej ani podobné akce, jakou plánujete na 26. 2. 2007.

S pozdravem 

	 MUDr.	Václav	Šmatlák
	 předseda	SPL	ČR
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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA
Obvodní sdružení Praha 4
Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4

S t a n o v i s k o 

představenstva  OS  ČLK  Praha  4  přijaté  na  zasedání  konaném  dne  23.  2.  2007 
k  dopisu  prezidenta  ČLK  MUDr.  Milana  Kubka  ze  dne  19.  2.  2007,  kterým  pozval 
na půdu ČLK zástupce jednotlivých profesních sdružení lékařů na den 26. 2. 2007, 
aby se poradili, jakým způsobem jim může komora pomoci.

Představenstvo OS ČLK Praha 4 se domnívá, že ČLK a její představitelé nejlépe 
podpoří své členy - soukromé lékaře, ale i lékaře - zaměstnance, korektním a objek-
tivním hodnocením skutečných problémů v českém zdravotnictví, například důrazným 
upozorňováním na zřejmý nadbytek zdravotnických zařízení s akutní lůžkovou péčí, 
nedostatečnou spoluúčast pacientů v systému, které sami o sobě jsou jednou z hlav-
ních příčin nedostatku finančních prostředků v našem systému. 

 

V této souvislosti představenstvo OS ČLK Praha 4 sleduje se znepokojením vyhro-
cování vztahů a komunikace mezi ČLK a velkými profesními sdruženími lékařů v ČR, 
zejména SAS ČR a SSG ČR. Tento stav rozhodně neprospívá nikomu z lékařů v ČR 
a zejména jejich prestiží ve společnosti, která začíná povážlivě klesat. Jelikož odpo-
vědi předsedů těchto organizací ze dne 21.2., resp. ze dne 22.2. 2007 na výzvu pre-
zidenta ČLK k jednání považuje představenstvo OS ČLK Praha 4 za věcné a dobře 
zdůvodněné, vyzývá OS ČLK Praha 4 zejména prezidenta ČLK, aby nepokračoval 
v neustálém osočování těchto sdružení za odpovědnost za nedobrou situaci v čes-
kém zdravotnictví.

Představenstvo OS ČLK Praha 4 je přesvědčeno, že bude-li se ČLK a její vrchol-
ní představitelé vyjadřovat korektně a pojmenovávat a informovat veřejnost i politic-
kou reprezentaci o skutečných problémech českého zdravotnictví a ne o podružných 
záležitostech,  stoupne  její  vážnost  a  zlepší  se  jistě  i  komunikace  s  Ministerstvem 
zdravotnictví a také s profesními sdruženími lékařů ČR.

V Praze dne 23. února 2007

	 MUDr.	Pavel	Bočan,	CSc..	předseda	OS	ČLK	Praha	4
	 MUDr.	Karel	Blažek,	místopředseda	OS	ČLK	Praha	4
	 MUDr.	Kamil	Krofta,	tajemník	OS	ČLK	Praha	4
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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA
Obvodní sdružení Praha 4
Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4

S t a n o v i s k o 

představenstva OS ČLK Praha 4 přijaté na zasedání konaném dne 23.2. 2007 k tis-
kovým prohlášením prezidenta ČLK k rozsudku Soudního dvora Evropských spole-
čenství ze dne 18.1. 2007

Představenstvo OS ČLK Praha 4 se distancuje od účelových vyjádření preziden-
ta ČLK v jeho tiskových prohlášeních.

Zde konkrétně k jeho tiskovému prohlášení z 18.1.2007 a zejména jeho závěru, který 
citujeme: „ ........ Novela zákona č. 20/1966 Sb. byla sice dvakrát schválena Poslanec-
kou  sněmovnou,  ale  nakonec byla  vetována prezidentem  republiky  9.6.2006,  tedy 
v  parlamentních  volbách,  kdy  tento  zákon  již  sněmovna nemohla  znovu projednat 
a případně veto prezidenta přehlasovat. Pokud by prezident Klaus zákon neodmítl, 
nemuselo dojít k soudnímu projednávání a Česká republika by nebyla odsouzena.“

Uvádíme zejména to, že důvody pro vetování citovaného zákona byly zcela zřejmé 
a dobře zdůvodněné ředitelem tiskového odboru Prezidenta ČR z 9.6.2006, tak jak je 
uvedeno v Příloze k zápisu z dnešního zasedání představenstva OS ČLK Praha 4. 

Dnes je navíc již zcela zřejmé, že pokud by zákon nevetoval prezident republiky, byly 
by právě doplňující přílepky (tzv. „divoké koně“) poslanců, včetně toho od poslance 
Kubyinyho zrušeny Ústavním soudem ČR a je i pravděpodobné, že by byly napadeny 
další paragrafy tohoto zákona.

Představenstvo OS ČLK Praha 4 takováto zavádějící a zjevně účelová prohlášení-
mi prezidenta ČLK, kdy je osočován tu prezident republiky, tu pravicový ministr zdra-
votnictví, nemůže vnímat jinak, než jako pokračující politizaci ČLK jejím prezidentem, 
kterou považuje za zcela nepřípustnou.

V Praze dne 23. února 2007

	 MUDr.	Pavel	Bočan,	CSc.,	předseda	OS	ČLK	Praha	4
	 MUDr.	Karel	Blažek,	místopředseda	OS	ČLK	Praha	4	
	 MUDr.	Kamil	Krofta,	tajemník	OS	ČLK	Praha	4
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Příloha: 1x

Příloha ke stanovisku OS ČLK Praha 4 přijatém na zasedání konaném dne 23. 2. 
2007: 

Důvod pro vetování novely zákona č. 20/1966 Sb. prezidentem republiky dne 9.6. 
2006

1. Stručně:

Zákon obsahuje - nad původní záměr jeho navrhovatelů - rozsáhlou novelu 9 dal-
ších zákonů, včetně zákonů o zdravotních pojišťovnách a lékařských komorách, které 
upravují režim uzavírání smluv s pojišťovnami a režim dohodovacího řízení. Tyto změ-
ny jsou z mnoha stran a od mnoha účastníků těchto procesů považovány za nepři-
jatelné. 

Cílem původně navrhované novelizace zákona o péči o zdraví  lidu bylo v návaz-
nosti na změny provedené zejména zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech a zákonem 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění upravit ustanovení týkající se přístu-
pu pacientů a některých dalších osob ke zdravotnické dokumentaci a dále též nově 
upravit způsob výdeje a předepisování potravin pro zvláštní lékařské účely. 

V původním znění šlo o obecně přijatelnou a užitečnou novelu, schválenou i výbo-
rem pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny. Novela však byla kom-
plexním poslaneckým pozměňovacím návrhem natolik změněna, že se dnes od ní 
distancují  i  její  původní  podporovatelé,  včetně  zpravodaje,  který  přitom  na  počát-
ku projednávání sněmovně její schválení doporučil. Návrh byl narychlo a bez rozpra-
vy doplněn o změny dalších zákonů, aniž by byla zajištěna jejich souladnost a pro-
vázanost  tak,  aby  se předešlo  rozporům. Devět  „přílepků“,  které novela obsahuje, 
nebylo řádně projednáno v parlamentních výborech. 

Zákon má množství legislativních nedostatků a potenciálních problémů - například 
dvojkolejnost v uznávání kvalifikací mezi ministerstvem a Českou  lékařskou komo-
rou - a jeho účinnost by mohla vést k chaosu při rozdílných rozhodnutích těchto orgá-
nů. 

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně, kterou tato novela také přináší, 
by navíc vedla k nejasnostem v odpovědnosti za řízení VZP. Při schvalování záko-
na nebyly vzaty v úvahu ani hlasy velké části odborné veřejnosti, ani zásadní stano-
visko Senátu (v poměru 65:4). 

2. Prezident republiky své rozhodnutí zdůvodnil konkrétně takto:

Prezident republiky využil své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vrá-
til Poslanecké sněmovně zákon přijatý dne 23. května 2006, kterým se mění zákon 
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví  lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony, který mu byl postoupen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 25. 
května 2006. 

„Zákon obsahuje - nad původní záměr jeho navrhovatelů - rozsáhlou novelu 9 dal-
ších zákonů, včetně zákonů o zdravotních pojišťovnách a lékařských komorách, které 
upravují režim uzavírání smluv s pojišťovnami a režim dohodovacího řízení. Tyto změ-
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ny jsou z mnoha stran a od mnoha účastníků těchto procesů považovány za nepřija-
telné a to zejména z těchto důvodů: 

- zákon centralizuje rozhodovací pravomoci nad uzavíráním smluv mezi zdravotnic-
kými zařízeními a pojišťovnami do rukou ministra zdravotnictví a  tím popírá princip 
smluvní volnosti; 

- lékařské komory získávají v rámci dohodovacího řízení podobnou funkci jako odbo-
rové organizace u kolektivního vyjednávání, což je v rozporu s úlohou komor jako pro-
fesních  sdružení  vykonávajících  svěřený  rozsah  státní  správy  a  jako  organizací 
s nuceným členstvím; 

- z dohodovacího řízení jsou vyloučeny organizace sdružující soukromé lékaře, jichž 
se tyto otázky bezprostředně týkají; 

- při všech jednáních o podobách smluv týkajících se objemu péče, ceny bodu, lékař-
ských výkonů atd., bude mít podle tohoto zákona poslední slovo ministerstvo zdravot-
nictví. To může kdykoli, kdy usoudí, že dotyčná smlouva není v blíže nedefinovaném 
„veřejném zájmu“, vydat svou vlastní, automaticky závaznou vyhlášku. Tato klauzule 
by ministerstvu zdravotnictví umožnila zrušit dohodnuté smlouvy a nahradit je vlastní 
závaznou vyhláškou; 

-  veškeré  smlouvy  o  poskytování  a  úhradě  zdravotní  péče  jsou  uzavírány 
na dobu neurčitou, což znamená zakonzervování stávající sítě zdravotnických zaří-
zení. Cílem původně navrhované novelizace zákona o péči o zdraví lidu bylo v návaz-
nosti na změny provedené zejména zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech a zákonem 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění upravit ustanovení týkající se přístu-
pu pacientů a některých dalších osob ke zdravotnické dokumentaci a dále též nově 
upravit způsob výdeje a předepisování potravin pro zvláštní lékařské účely. V původ-
ním znění šlo o obecně přijatelnou a užitečnou novelu, schválenou i výborem pro soci-
ální  politiku  a  zdravotnictví  Poslanecké  sněmovny.  Novela  však  byla  komplexním 
poslaneckým pozměňovacím návrhem natolik změněna, že se dnes od ní distancují 
i  její původní podporovatelé, včetně zpravodaje, který přitom na počátku projedná-
vání sněmovně její schválení doporučil. Návrh byl narychlo a bez rozpravy doplněn 
o změny dalších zákonů, aniž by byla zajištěna jejich souladnost a provázanost tak, 
aby  se  předešlo  rozporům.  Devět  „přílepků“,  které  novela  obsahuje,  nebylo  řádně 
projednáno v parlamentních výborech. 

Zákon má množství legislativních nedostatků a potenciálních problémů - například 
dvojkolejnost v uznávání kvalifikací mezi ministerstvem a Českou  lékařskou komo-
rou - a jeho účinnost by mohla vést k chaosu při rozdílných rozhodnutích těchto orgá-
nů. 

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně, kterou tato novela také přináší, 
by navíc vedla k nejasnostem v odpovědnosti za řízení VZP. Při schvalování záko-
na nebyly vzaty v úvahu ani hlasy velké části odborné veřejnosti, ani zásadní stano-
visko Senátu (v poměru 65:4). Proto  jsem se rozhodl zákon Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky vrátit.“

	 Petr	Hájek,	ředitel	Tiskového	odboru
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Všeobecná zdravotní pojišťovna
MUDr. Petr Pokorný
ředitel odboru ZP ÚP VZP
Karlovo nám. č. 8
128 00 Praha 2

            V Brně dne 2. dubna 2007

Věc: Úhrada kódů ultrazvukových vyšetření

Vážený pane řediteli,

neoficiálně se k nám dostala  informace,  že probíhají  jednání o  změnách v úhra-
dě kódů ultrazvukových vyšetření ve všech odbornostech. Těchto jednání se údajně 
účastní zástupci ČLK. Dovoluji si konstatovat, že v této věci nebyla oslovena odbor-
ná společnost - ČGPS ČLS JEP ani profesní organizace - SSG ČR. Žádný jiný sub-
jekt není kompetentní k tomu, aby se vyjadřoval k případným změnám ve výkonech 
odbornosti 603. Žádám Vás proto, aby jakékoli úpravy Seznamu výkonů pro odbor-
nost 603 byly projednávány pouze s výše uvedenými organizacemi. 

Jsem s pozdravem a těším se na další spolupráci

	 MUDr.	Vladimír	Dvořák
	 předseda	ČGPS	ČLS	JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat k setkání na společné konferenci Sdružení sou-
kromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, 
která proběhne ve dnech 25. - 27. května 2007 v Praze. Věříme, že vybraná aktuální 
témata zaujmou lékaře z lůžkových zařízení i kolegy, kteří se věnují zejména ambu-
lantní gynekologii. 

Stejně  jako  v  minulých  letech  bychom  Vaším  prostřednictvím  rádi  pozvali  Vaše 
porodní asistentky, jejichž seminář proběhne v sobotu 26. 5. 2007. 

Na setkání s Vámi v Praze se těší 

	 Organizační	výbor
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Celostátní konference
Sdružení soukromých gynekologů ČR

a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 

Datum konání: 2�. �. - 27. �. 2007 (možné ubytování již od 2�. �. 2007)
 

Seminář porodních asistentek
Datum konání: 26. 5. 2007

Místo konání: Praha, TOP HOTEL Praha

Workshopy 2�. �. 2007

WORKSHOP
DOPPLEROVSKÉ TECHNIKY V AMBULANTNÍ PRAXI

Hlavní koordinátor: P. Calda 
Místo konání: TOP HOTEL Praha  

Čas konání: 09.00 - 11.30 hod.

L. Krofta:  „Správná technika dopplerovského vyšetření, falešná negativi-
ta a pozitivita, praktické ukázky“ 

M. Břešťák:   „Metody měření dopplerovských parametrů v ambulanci: uterinní 
artérie, a umbilicalis, a. cerebri media, ductus venosus, trikuspidální 
regurgitace, Tei index. Praktický nácvik“ 

P. Vlašín:   „Dopplerovské techniky ve 3D zobrazení“
P. Calda:  „Využití Dopplerovských vyšetření v ambulantní praxi: včasná dia-

gnostika počínající hypotrofizace a anemizace plodu, diferenciální 
diagnostika. Dopplerovské markery chromozomálních aberací“ 
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Předběžný program Celostátní konference 
SSG ČR a ČGPS ČLS JEP 

2�. - 27. �. 2007:
2�. �. 2007 PÁTEK

09.00  Zahájení konference

09.00-11.00  Infekce jako příčina potratu a předčasného porodu - její pre-
vence a doporučení 
Koordinátor: J. Mašata

11:30-13:00  Vícečetné těhotenství 
Koordinátor: P. Velebil

14:00-17:00  Prevence, screening a dispenzarizace v gynekologii a porodnictví 
Koordinátor: V.Dvořák

Paralelní odborný program - ODPOLEDNE

14.00-16.15   Videoprezentace  Koordinátor: J. Eim

16.30-17.00  Akreditace pracovišť a další vzdělávání 
Koordinátor: J. Feyereisl

26. �. 2007 SOBOTA
09.00-11.00  Urogynekologie - Novinky v diagnostice a léčbě inkontinence 

moči u žen 
Koordinátor: A. Martan

11:30-13:00  Porodnická operativa a její vliv na matku a plod 
Koordinátor: Z. Hájek

14:00-15:30  Diagnostika a staging zhoubných gynekologických nádorů. 
Koordinátor: D. Cibula

15:45-17:15  Volba optimální radikality v onkochirurgii 
Koordinátor: L. Rob

Paralelní odborný program - DOPOLEDNE
09:00-10:30  Sekce posterů 

Koordinátoři: M. Kudela, Z. Tesař, O. Hlaváčková

11.00-13:00  Endokrinologie a hormonální léčba v porodnictví a gynekolo-
gii  včetně antikoncepce 
Koordinátor: J. Štěpán

Paralelní odborný program - ODPOLEDNE
14:00-15:00  Aktivní přístup k diagnostice a léčbě osteoporózy, 

pod záštitou ČNFO 
Koordinátor: J. Jeníček

15:00-15:45  Stres na operačním sále 
Koordinátor: D. Pavlišta
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27. 5. 2007 - 20:00 hod.
GALAVEČER - TOP HOTEL Praha 

27. �. 2007 NEDĚLE
09:00-10:30   Chyby a omyly v ambulantní gynekologické diagnostice 

a léčbě 
Koordinátor: A. Stará

11:00-13:00   Chyby a omyly na porodním sále 
Koordinátor: A: Roztočil

Předběžný odborný program semináře porodních asistentek 26. �. 2007 

09:30  Zahájení

10:00-11:10  Etika v ošetřovatelství 
Koordinátor: D. Jandourková

11:30-13:00  Problematika v ošetřovatelství - gynekologie 
Koordinátor: L. Barešová

14:00-15:30  Problematika v ošetřovatelství - porodní asistence 
Koordinátor: A. Mrázová

16:30-17:30  Problematika terénní péče 
Koordinátor: E. Barešová

V pátek  2�. �. 2007 cca od 17.00 hodin proběhne 
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Valné shromáždění SSG ČR.
Společenský večer: 26. 5. 2007, TOP hotel Praha

REGISTRAČNÍ POPLATEK  + CENY UBYTOVÁNÍ VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

VšEOBECNÉ INFORMACE
•  Upozorňujeme,  že  přihlášku  na  akci  musí  vyplnit  všichni,  včetně  těch,  kteří 

se budou prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru!

•  Volná  sdělení  do  jednotlivých  bloků  či  postery  lze přihlásit  nejpozději  do 31.  3. 
2007.

•  Volná sdělení zašlete zpracované v textovém editoru MS Word na e-mailovou adre-
su ssgcr@ti.cz nebo poštou na dresu: SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno. 

•  Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

•  Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, SSG ČR Brno

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

Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2007, Vámi požadované ubytování 
bude zrušeno.

•  Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 30. dubna 2007 na adresu:  
Sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno

  Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především  čitelná 
a kompletní adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů 
a informací k akci. Přihláška je univerzální tzn. pro lékaře i porodní asistentky.

•  Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, 
je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od regis-
tračních  poplatků  a  poplatků  za  společenský  večer.  V  důsledku  toho  je  nutné, 
abyste platbu:

•  za registrační poplatek a poplatek za společenský večer odeslali pod variabilním 
symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99

•  za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou první-
ho dvojčíslí číslicemi 88

Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny 
Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na při-
hlášce. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. 

	 organizační	výbor
	 výbor	SSG	ČR	a	ČGPS	ČLS	JEP
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