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EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vychází další číslo našeho zpravodaje a není na škodu si připomenout některé důležité události posled-
ních dní.

Skončila akce „Děkujeme, odcházíme“, která vedla k asymetrickému přesunu finančních prostředků 
do lůžkových zařízení. Tady je třeba zdůraznit, že podfinancováno je celé zdravotnictví, podhodnocena 
je cena lékařské práce ve všech segmentech a že si pomohli jen někteří na úkor ostatních. Koláč, ze 
kterého se ukusuje, je totiž společný a nyní lze tedy logicky očekávat šetření v ostatních segmentech, 
hlavně v ambulantní sféře. Přeji prosperitu všem, ale např. lékaři našeho segmentu finančně stagnují již 
třetím rokem, ačkoliv náklady na provoz stále stoupají. Spravedlivé by bylo aktualizovat Seznam výkonů 
– navýšit ohodnocení lékařské práce, které si společnost v civilizovaném světě váží mnohem více než 
u nás. Je vnímána jako společensky nejvíce prospěšná, náročná na vzdělání a čas, a také je podle toho 
odměňována. To by byl první krok na cestě k narovnání deformovaných hodnot a priorit, které v našem 
státě a v myšlení mnoha lidí přetrvávají po mnohá desetiletí a které se ještě ani po 22 letech od sametové 
revoluce nepodařilo narovnat.

Současný ministr zdravotnictví Leoš Heger jakoby stranil jen lůžkovým zařízením, která podpořil mimo 
jiné i navýšením poplatku za hospitalizaci. Redukce nadbytečných lůžek a podpora přesunu některých 
výkonů do levnější ambulantní sféry je zatím jen na papíře. Ke všem návrhům ambulantních lékařů se 
dosud staví odmítavě. Rozpaky budí návrh MZ ČR na generickou preskripci a návrh na to, aby regulační 
poplatky byly příjmem pojišťoven. Lékaři by byli v tuto chvíli jen výběrčími zdravotních pojišťoven.

Za náš segment mohu konstatovat, že vztahy s pojišťovnami jsou dlouhodobě korektní a stabilní a že 
nám pojišťovny v mnohém zůstávají nakloněny i když se některé dílčí problémy ještě nepodařilo vyřešit 
a „místní folklór“ stále funguje. Ze strany pojišťoven lze očekávat do budoucna snahu o racionalizaci 
zdravotní péče a důraz bude kladen stále více i na kvalitu.

Naše nově zvolená vláda je v tuto chvíli nestabilní a zůstává otázkou, jak bude zvládat reformní kroky, 
které si předsevzala a které je nutno provést. Zatím se snaží naplnit prázdnou státní pokladnu výběrem 
vyšších daní od daňových poplatníků a málo se zajímá o to, kdo způsobil, že je stav státních financí ta-
kový jaký je. Mám obavu, že pokud se neprovedou systémové změny, tak se ze státní pokladny jen bude 
ztrácet více peněz.

Vše je v neustálém pohybu, stejně jako jarní příroda, a všichni ambulantní gynekologové budeme doufat 
v rozkvět našeho segmentu stejně, jako to očekáváme od přírody v tomto krásném ročním období. Přeji 
všem hodně zdraví a úspěchů a nenechme si letošní jaro proklouznout mezi prsty.
Pochopením přírodních zákonů si můžeme ušetřit mnohé starosti.

 
 Richard Postupa
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XLIII. doškolovací seminář SSG ČR ve spolupráci se 
společností Bayer Healthcare
8.–10. 4. 2011 v hotelu růže v Českém krumlově

S naším tradičním jarním partnerem, firmou Bayer Healthcare, jsme se po několika letech vrátili do 
Českého Krumlova. Jsem rád, že byly vyslyšeny doporučení ze strany výboru SSG a mojí, abychom seminář 
v tomto úžasném městě zopakovali. Jistě se tak splnilo přání i mnoha mých kolegů, kteří za mnou s tímto 
požadavkem chodili již několik roků. Obavy z excentricky uložené destinace byly liché a velký zájem ze 
strany účastníků toho byl dokladem. Jelikož jsme se s předsedou SSG a ČGPS Vladimírem Dvořákem byli 
nuceni v pátek zúčastnit meetingu evropských kolposkopických expertů v Berlíně a tento termín nebylo 
možné ovlivnit, přišli jsme tak netradičně o páteční a sobotní odborný program. Kuloárové reference byly 
pozitivní, zejména na páteční ultrazvukový program. Krásné počasí neodradilo od účasti ani na sobotním 
dopoledním programu. Více se dozvíte o programu z webových stránek SSG a archivu G-Agency a od 
přímých účastníků. 
Všichni jsme jistě ocenili a využili kombinace krásného jarního počasí a genia loci Českého Krumlova. 
Někteří dokonce vyrazili odpoledne na vodu a stupeň jejich opálení večer se blížil spíše spáleninám.
Společenský večer v prostorách hotelu Růže doufám uspokojil tancechtivé kolegy a kolegyně i ty, kteří 
raději využili komornějšího prostředí mimo hlavní sál.
Při tradičním nedělním breefingu jste měli možnost se dozvědět aktuality z jednání se ZP, nástin regulací 
za loňský rok i vývoje jednání o úhradách a rozdílech v přístupu ZP na tento rok a celou řadu dalších 
aktualit, o nichž jste pravidelně průběžně informováni na webu SSG i cestou emailových zpráv. To tedy 
ti z vás, kteří jste dali a průběžně aktualizujete svoje emailové adresy při jejich změně na sekretariátu 
SSG ČR. 
Věřím, že přízeň ze strany hlavního sponzora akce i účastníků si Krumlov ponese i do dalších let.
Těším se s vámi na setkání ve městech, kam ještě nedorazila jarní roadshow a zejména pak na 
celostátní konferenci v Hradci Králové počátkem června. 

S přáním hezkého jara

Aleš Skřivánek
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PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

15. 2. 2011 Praha MZ ČR – jednání zástupců Koalice soukromých lékařů s ministrem 
zdravotnictví a náměstkem Vavrouškem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předmětem jednání byla zejména situace kolem akce Děkujeme-odcházíme. Zástupci KSL konstatovali, 
že při dosažení dohody odborářů a ministerstva se zvýší objem finančních prostředků, směřujících do 
segmentu lůžkové péče. Představa, že to nepostihne negativně segmenty ostatní včetně ambulantní sféry, 
je iluzorní. Náš zástupce se opakovaně tázal, zda alespoň v příštích letech hodlá ministerstvo prosazovat 
rovnoměrné navyšování ohodnocení práce všech zdravotníků v Seznamu zdravotních výkonů. Uspokojivou 
odpověď nedostal. Je zjevné, že to současné MZ ČR v plánu nemá. Předseda SSG ČR rovněž opakovaně 
konstatoval, že MZ ČR asymetricky navýší příjem lůžkových zařízení zvýšením platby pacientů za pobyt 
v nemocnici a dotázal se, zda má ministr v plánu navýšit alespoň regulační poplatek v ambulancích na 
50,- Kč. I na tento dotaz byla odpověď ministra vyhýbavá, ne-li přímo zamítavá. Z celého jednání měli 
účastníci dojem, že ministerstvo zlepšení finanční situace ambulantních lékařů nevidí jako potřebnou. 
Je bohužel zjevné, že k plánované redukci lůžek i lůžkových zdravotnických zařízení nemá ministerstvo 
prostředky a proklamace o dosažení úspor těmito kroky jsou spíše jen přáním. V rámci zemí EU bychom asi 
nenašli zemi kromě ČR, kde se od roku 2000 plynule zvyšuje procento celkových finančních prostředků, 
směřujících do segmentu lůžkové péče. Tento trend současný ministr bohužel hodlá patrně výrazně 
akcelerovat. Podpora primární péče, kterou má vláda v programu, je asi jen frází.

22. 2. 2011 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará
Jednalo se o důsledcích akce Děkujeme-odcházíme, mnozí se obávají negativního finančního dopadu akce 
na ambulantní sféru. Pokud by MZ ČR hodlalo dodržet sliby o navýšení platů lékařům v nemocnicích, 
znamenalo by to patrně nulový nárůst či dokonce pokles úhrad ambulantním lékařům. Velmi nekvalitní se 
jeví legislativa, kterou současné MZ ČR připravuje, Koalice k ní vznesla řadu připomínek. Obavy vyvolané 
konstatováním ministerstva, že probíhají práce na celkovém přepracování Seznamu výkonů. Není znám 
subjekt, který tuto zásadní změnu připravuje a sdružení poskytovatelů se práce neúčastní. Koalice 
vyzve ministra, aby k projektu sdělil podrobnosti. Všichni přítomní potvrdili trvale negativní stanovisko 
k projektu IZIP. Předseda SSG ČR navrhnul, aby KSL dala návrh na navýšení ceny práce lékaře v Seznamu 
výkonů. Ostatní členové Koalice souhlasili. Došlo k pravidelné změně mluvčího Koalice soukromých lékařů 
– po P. Chrzovi (ČSK) převzal funkci V. Šmatlák (SPL).

23. 3. 2011 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Nejprve byly projednávány termíny schůzek, kdy se došlo ke kompromisu a budou se střídat ob měsíc 
středy a úterky. Další jednání Koalice se koná 27/3, 24/4, 22/5 . Začátek byl stanoven na 19.00 v sídle 
Stomatologické komory.

Byl schválen dopis ministru zdravotnictví, který byl všemi připomínkován mailem, který sepsal 
V.Šmatlák, zároveň byl schválen návrh na vytvoření Memoranda, které by Koalice ráda uzavřela s MZČR 
tak jako zástupci lůžkových zařízení a zdravotních sester.Vytvořením Memoranda, které bude mailem 
připomínkováno, byl pověřen P. Neugebauer.
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PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

Dopad DPH na jednotlivé segmenty by si jednotlivé organizace měly nechat propočítat ekonomem, 
kardiologové budou patrně mít mezi 2-3% navýšení nákladů, v případě gynekologie odhadujeme 3–4%.

Legislativní návrhy MZČR – Koalice se shodla, že Zákon o zdravotnických službách je ve znění, jak je 
předkládán, pro Koalici nepřijatelný.
IZIP- Kulaté stoly- MUDr. Cabrnochová vydá prohlášení, že zastupuje ČLS JEP a ne SPL či SPLD. Sympozium 
ČLK v Průhonicích – na dopolední jednání byl za všechny delegován Z. Jojko.

29. 3. 2011 Praha Ústředí VZP – jednání o úhradách péče v roce 2011 a o vykazování 
ultrazvukových vyšetření
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
Úspěšně skončilo jednání o navýšení INU v úhradovém dodatku pro rok 2011. VZP garantuje úpravu dodatků 
s navýšením INU ze stávajících 1,0 na 1,06. Dlouho se diskutovala problematika úhrady agregovaného 
kódu pro preventivní prohlídku a kalkulace limitu na URČ pro letošní rok. Z analýzy VZP i ČPZP vyplývá, 
že výrazná většina ambulantních gynekologů vykazuje za rok méně než 1,5 kolposkopických vyšetření na 
URČ. Existují ale regiony, kde je většina kolegů nad touto hranicí. Více než dvě kolposkopická vyšetření na 
URČ a rok vykazuje cca 10 % smluvních partnerů VZP. VZP přislíbila zmírnění restrikcí při výpočtu limitu 
na URČ tak, aby výsledná hodnota byla příznivá i pro ty, kteří vykazují v průměru dvě kolposkopie na 
URČ a rok. Zbývající menšina by výpočtem měla být zasažena výrazně méně, než tomu bylo při současné 
kalkulaci. Bude na každém ZZ, aby si určilo, zda je pro něj dodatek výhodný. Pokud by tomu tak nebylo, je 
možno zažádat o dodatek dle úhradové vyhlášky MZ ČR. Další ústupky v dané věci nelze od VZP údajně 
v žádném případě očekávat. I výše popsané řešení není ještě schváleno vedením VZP. 

Následující dlouhé diskuse o problematice ultrazvukových vyšetření v gynekologii a porodnictví se 
účastnil předseda sekce UZ diagnostiky ČGPS M. Ľubušký. Na rozdíl od předchozího předsedy sekce, 
který na dlouhá léta ve funkci vyvinul na poli úhrad nulovou iniciativu, připravil Doc. Ĺubušký řadu 
materiálů, které by měly přispět k vytvoření jednotného systému vykazování a jasné definici úhrad UZ 
vyšetření. Bylo konstatováno, že kód ultrazvukové expertízy má nasmlouván řada zařízení, která patrně 
nijak nevybočují z běžného průměru. UZ sekce vytvoří kritéria, při jejichž splnění by žadatel obdržel 
příslušný certifikát. Pokud je schválí výbor společnosti, dostanou je k dispozici zdravotní pojišťovny. 
Seznam certifikovaných bude k dispozici na webu ČGPS.

Dodatek ke smlouvě s navýšením INU je již smluvním ZZ rozesílán.
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PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

Počty kolposkopií na URČ a rok

Poměr 63061/63051 2 009 2 010

pod 1,5 803 843

1,5 - 2 308 298

2 - 2,5 106 87

2,5 - 3 23 32

3 - 5 40 32

5 a více 31 19

Celkem ZZ 1 311 1 311

Uveřejňujeme tabulku, jak jednotliví smluvní partneři odbornosti 603 vykazovali v letech 2009 a 2010 
VZP kolposkopické vyšetření. Dále raději nekomentujeme a neanalyzujeme.

29. 3. 2011 Praha – jednání se zástupkyní ČPZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má dlouhodobé dobré korektní vztahy s naší organizací. 
V současném úhradovém dodatku lze pozitivně hodnotit agregovanou platbu za preventivní prohlídku 
a balíčkové ceny pro gravidní. Patrně již letos dodatek doplní o bonifikaci za ISO certifikaci. Návrh SSG ČR, 
aby byla doplněna bonifikace za nově registrovanou pacientku, bude ZP 205 ještě analyzovat.

31. 3. 2011 Praha MZ ČR – jednání Národní imunizační komise
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jedním z témat jednání byla plošná vakcinace proti onemocněním, způsobeným HPV. Česká gynekologická 
a porodnická společnost ČLS JEP dlouhodobě doporučuje před zahájením debaty o plošné vakcinaci provést 
analýzu cost/benefit v podmínkách České republiky. SSG ČR se s tímto postojem ztotožňuje. Náš zástupce 
stanovisko prezentoval, nicméně naprostá většina členů komise byla pro prohlášení, kde se doporučuje 
plošná vakcinace dívek ve věku 13-14 let z veřejných prostředků co nejdříve. Analýza nákladů a to, že 
by prostředky mohly někde chybět, patrně většinu odborných společností nezajímají. Naše stanovisko 
podpořil pouze jeden z cca 8 hlasujících. Naopak podporu jsme vyjádřili koncepcí očkování dospělých proti 
chorobám, které potenciálně ohrožují je či osoby v jejich okolí. Gynekologové by se mohli do realizace této 
aktivity výrazně zapojit.
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PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

7. 4. 2011 Praha MZ ČR – Úvodní zasedání k Dohodovacímu jednání pro rok 2012
Za SSG ČR přítomna: A. Stará

Zástupce MZ ČR seznámil přítomné s ponurou vyhlídkou do let příštích co se týče financí , ale i reformních 
zákonů. MZ žádá stejné úhrady v ambulancích lůžkových zařízení, jako v ambulancích privátního sektoru. 
Omezení nemocničních ambulancí neplánuje. Legislativa: snad projde malá úprava zákona 48, mohla by 
platit od listopadu 2011. Plánuje se i jiný systém výběrových řízení. Toto bude probíhat dříve než registrace 
zdravotnického zařízení. Při negativním stanovisku nebude registrace provedena. Při pozitivním ale 
nemají pojišťovny povinnost uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením.

Termíny jednání pro Dohodovací jednání o cenách pro rok 2012:
1) Předání dat Analytickou komisí  31. 5. 2011
2) Předání dat Analytickou komisí jednotlivým segmentům 15. 6. 2011
3) Ukončení přípravné fáze ve skupinách poskytovatelů a pojišťoven 31. 8. 2011

4)  Vypracování a dokončení oponentur   7. 9. 2011
5)  Oponentní a schvalovací fáze   14. 9. 2011
6)  Ukončení Dohod. jednání (Velký Chural)    21. 9. 2011 v 10:00 hod
7)  Předání dohod a nedohod na MZ ČR    30. 9. 2011

Na stránkách AČMN budou stránky s průběžnými zprávami k Dohodovacím jednáním.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Přehled akcí SSG ČR PRo Rok 2011

Celostátní konference SSG ČR a ČGPS 
ČLS JEP

Hradec Králové, 
Kongresové centrum ALDIS

3.–5. 6. 2011

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

32. celostátní konference SEKCE 
ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY 
ČGPS ČLS JEP

Brno, OREA Hotel Voroněž I 8.–9. 10. 2011

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

Praha, Hotel Pyramida 9.–11. 12. 2011

   
   
Přehled Seminářů JaRní RoadShoW SSG ČR  2011  

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

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

dodatky ZP 201
VoZP provádí nyní finální vyúčtování péče za rok 2010 pro náš segment. Ti, kteří splňují podmínky pro 
návýšení IKva dle dodatku by měli dodat co nejdříve na příslušnou pobočku kopii certifikátu ISO a přehled 
ordinační doby.
 

UPoZoRnĚní PRo SmlUVní PaRTneRY BÝValÉ ZP mÉdia
VZP ČR upozorňuje smluvní zdravotnická zařízení, která měla uzavřenu platnou smlouvu s bývalou ZP 
Média, na nutnost předat dávky za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění nejdéle do 20. 
4. 2011.
Ve vlastním zájmu předávejte dávky za zdravotní péči, která byla poskytnuta v období do 31. 3. 2011 
pojištěncům ZP Média, nejdéle do 20. 4. 2011, aby mohly být zpracovány a proplaceny dosavadním způ-
sobem. Dávky předávejte buď přes portál zaměstnaneckých pojišťoven jako doposud, nebo prostřednictvím 
územních pracovišť VZP ČR. U pacientů hospitalizovaných v lůžkových zdravotnických zařízeních je nutné 
technicky ukončit hospitalizaci k 31. 3. 2011
Včasným vyúčtováním zdravotní péče zabráníte problémům, vyplývajícím z nekompatibility informačních 
systémů ZP Média a VZP ČR.
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ČLENŮM

Upozornění se vztahuje na smluvní zdravotnická zařízení bývalé ZP Média bez ohledu na sjednané termíny 
předávání dávek (tj. jak měsíčně, tak čtvrtletně). 

Akce VZP – 3. dávka zdarma
Dle našich informací akce VZP začíná 26. 4. 2011, pro dívky a ženy od 10 do 25 let. Vouchery by se na poboč-
kách VZP měly objevit v úterý 26. 4. 2011.

Cena Silgardu bude následující:
1. dávka 3.200,- Kč + 2. dávka 3.200,- Kč + 3. dávka 1.000,- Kč tedy přesně jako minulý rok. 
1.000,- Kč dostane očkovaná dívka zpět od VZP, takže celková cena pro pacientku bude 6.400,- Kč. Není nutné 
objednat všechny 3 dávky najednou. Dávky v akci budou mít všichni distributoři vakcín a stejně jako minulý 
rok by měla VZP uveřejnit i seznam lékáren, které budou dávky v akci poskytovat.

Cena Cervarixu bude:
1. dávka 2.700,- Kč + 2. dávka 2.700,- Kč + 3. dávka 1.000,- Kč (tedy o 1.000,- Kč méně).
Nižší úhrada bivalentní vakcíny pacientkou je údajně kvůli přechodnému snížení ceny výrobcem pro zmí-
něnou akci VZP.
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Celostátní konference Sekce UZ diagnostiky

32. Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS
Brno 8.–9. října 2011

více na www.gynultrazvuk.cz

Vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali, že „Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS” se bude 
konat ve dnech 8.–9. října 2011 v Brně. Další informace týkající se konference budou k dispozici na strán-

kách sekce během týdne:

www.GynUltrazvuk.cz
Těšíme se na setkání

Marek Ľubušký
předseda Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Ladislav Krofta
místopředseda Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
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Předseda sekce UZ diagnostiky ČGPS ČLS JEP informoval výbor společnosti o faktu, že v termínu, kdy byla 
plánována konference zmíněné sekce, probíhá v Praze konference, věnující se stejnému tématu, která je sou-
kromou iniciativou organizátora. Výbor ČGPS jednoznačně podporuje konferenci, kterou organizuje v Brně 
ve dnech 8.-9. října 2011 ultrazvuková sekce ČGPS, organizování paralelní konkurenční akce je politová-
níhodné. Výbor SSG ČR se na svém jednání 9. dubna 2011 ztotožnil se stanoviskem odborné společnosti 
a doporučuje svým členům podpořit účastí akci sekce odborné společnosti. Program by měl svojí strukturou 
zaujmout jak lékaře, kteří jsou v ultrazvukové diagnostice odborníky, tak ty, kteří by potřebovali své znalosti 
rozšířit. 

Genezi celé kauzy přibližuje materiál, který jsme obdrželi od předsedy sekce a který uveřejňujeme:
Vysvětlení – 

„Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS” v roce 2011
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Vážený pane předsedo,
předsednictvo ČLS JEP obdrželo žádost se zdůvodněním na založení nové odborné společnosti v rámci ČLS 
JEP. Jedná se o Českou společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii. Ve zmíněném zdůvodnění 
je mimo jiné uvedeno, že doposud se monografisté specializovaní v oblasti porodnictví a gynekologie 
sdružovali v sekci České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Ultrazvuková diagnostika 
v porodnictví je dnes zaměřena všeoborově a např. pro dětské kardiology či radiology je přímočařejší být 
členem společnosti s konkrétním, zobrazovacím zaměřením. 
Po diskusi členů předsednictva k této žádosti dne 19/1/2011 bylo rozhodnuto, požádat nejdříve o stanovisko 
výbor Vaší odborné společnosti (a také České radiologické společnosti). Prosím Vás, vážený pane předsedo, 
o zaslání vyjádření výboru na sekretariát ČLS JEP co možná nejdříve. 
Děkuji za spolupráci.

S úctou, 
Eva Ponocná

ředitelka Sekretariátu ČLS JEP
tel.224266215

KORESPONDENCE
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ČLS JEP
Eva Ponocná
ředitelka sekretariátu ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2

V Brně dne 4. 2. 2011

Vážená paní ředitelko,
členové výboru České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP i výboru Sekce ultrazvukové 
diagnostiky ČGPS ČLS JEP podrobně projednali žádost o založení nové odborné společnosti ČLS JEP, která 
by se zabývala ultrazvukovou diagnostikou v porodnictví a gynekologii.

Při této příležitosti oba výbory konstatovaly, že uvedené specializaci se dlouhodobě a systematicky věnuje 
Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, která patří mezi největší sekce společnosti a každoročně 
pořádá několikadenní vědeckou konferenci nabízející stovkám účastníků nejenom novinky z oboru, ale 
i vyhledávané a úspěšné edukační aktivity.

Protože se uvedená ultrazvuková subspecializace věnuje výhradně ženám a intrauterinní diagnostice 
vývoje plodu, je její ponechání pod Českou gynekologickou a porodnickou společností ČLS JEP logickým 
požadavkem kontinuity vzdělávání i jednotné klinické praxe v oboru. Za těhotnou ženu a její plod je 
zodpovědný pouze porodník. Lékaře ostatních specializací žádá pouze o konziliární služby, na jejichž 
základě se rozhoduje o rozsahu další léčebné péče v těhotenství. Vznikem nové společnosti by tak došlo 
ke tříštění nosného oboru primární péče s rizikem nárůstu objemu poskytované zdravotní péče jinými 
(novými) odbornostmi či subspecializacemi.

Ultrazvuková diagnostika v porodnictví vůbec není zaměřena všeoborově (jak se uvádí v žádosti), ale 
zcela naopak – přísně se věnuje odhalování patologií těhotenství a poruchám nitroděložního vývoje plodu. 
Do dalších odborností vůbec nezasahuje. Argument nedostupnosti porodnického ultrazvuku dětským 
kardiologům či radiologům pak je třeba označit za zcela okrajový až nesmyslný. Dětský kardiolog vstupuje 
do prenatální péče pouze na žádost porodníka v indikovaných případech intrauterinní diagnostiky 
vrozené vývojové vady srdce a velkých cév – běžný porodnický screening vůbec neprovádí. Jeho zájem 
o porodnický (nebo gynekologický!!) ultrazvuk tak není smysluplný.

Vážená paní ředitelko, členové obou výše uvedených výborů se domnívají, že návrh na vytvoření nové 
odborné společnosti je důsledkem nenaplněných osobních ambicí některých kolegů, kteří nebyli zcela 
úspěšní v posledních volbách nového výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP. Je třeba 
zdůraznit, že řádné volby proběhly přesně podle stanov odborné společnosti a o složení nového výboru 
rozhodly stovky členů odborné sekce. 

Sekce ultrazvukové diagnostiky je a bude i nadále nedílnou součástí České gynekologické a porodnické 
společnosti ČLS JEP – její místo je nezastupitelné a jakékoliv odtržení od základní specializace není ani 

KORESPONDENCE
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v souladu s trendy UEMS, ani se základní a mezinárodně sjednocenou specializací oboru gynekologie 
a porodnictví. Naopak, vytvoření nové společnosti by mohlo vést k postupné desintegraci prenatální 
a perinatální péče, která je díky svým výsledkům stále ještě vlajkovou lodí českého zdravotnictví. 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda ČGPS ČLS JEP
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., místopředseda ČGPS ČLS JEP
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., předseda revizní komise
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., zástupce ČGPS ČLS JEP v UEMS
Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., předseda Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Komentář:
SSG ČR se ztotožňuje se stanoviskem výboru ČGPS. Existence navrhované společnosti nemá jiné 
opodstatnění než osobní ambice některých kolegů. Z tohoto důvodu vstup našich členů do této organizace 
nedoporučujeme. Je politováníhodné, že předsednictvo ČLS JEP žádost o vznik společnosti i přes negativní 
stanovisko ČGPS schválilo.

KORESPONDENCE
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MUDr. Vladimír Dvořák
Předseda SSG

Elektronická pošta

Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Česká republika 

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

Vážený pane doktore,
Dovoluji si písemně doplnit stanovisko ČPZP k článku č. 5 cenových dodatků na rok 2011, který zní: 
„Při konečném vyúčtování zdravotní péče se může ČPZP řídit regulačními omezeními dle přílohy č. 4 k 
Vyhlášce č. 396/2010 Sb. Čl. B).“
Stanovisko: v případě, že by byly regulační omezení dle výše uvedeného realizované, bude ČPZP používat 
jako hranici pro použití regulací 105% průměrných úhrad na jednoho pojištěnce.

S pozdravem 

MUDr. Renata Knorová, MBA
Zdravotní ředitelka
České průmyslové zdravotní pojišťovny

V Praze dne 26.4.2011

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545
IČ: 47672234. Kód pojišťovny 205.
Sídlo: Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, infocentrum: +420 810 800 000, fax: +420 599 090 280, e-mail: posta@cpzp.
cz, www.cpzp.cz

KORESPONDENCE
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From: Karla.Heinzova@ZPMVCR.CZ 
To: ssgcr@ti.cz 
Cc: Jaromir.Gajdacek@ZPMVCR.CZ ; Jiri.Svatos@zpmvcr.cz 
Sent: Wednesday, April 06, 2011 9:29 AM
Subject: ZP MV ČR - regulační omezení za rok 2010 v segmentu gynekologie

Vážený pane předsedo, 
z pověření MUDr. Jiřího Svatoše - ředitele odboru zdravotnického ZP MV ČR, si Vám dovoluji oznámit 
postup ZP MV ČR při uplatňování regulačních omezení na léky + zdravotnické prostředky a vyžádanou 
péči za rok 2010. 

Výsledky hospodaření ZP MV ČR za rok 2010 prokázaly, že skutečné náklady ZP MV ČR za rok 2010 na 
léky předepsané na recepty (celkem) + zdravotnické prostředky vydané na poukazy (celkem) a náklady 
na vyžádanou péči nepřekročily hodnotu nákladů plánovaných nákladů ve zdravotně pojistnému plánu ZP 
MV ČR na rok 2010. 

Rovněž náklady na segment ambulantních gynekologů ve své skutečné výši nepřekročily náklady 
plánované pro tento segment ve zdravotně pojistném plánu ZP MV ČR na rok 2010. 

Z hlediska nákladů na léky a zdravotnické prostředky za rok 2010 nebyla naplněna podmínka nepřekročení 
8 % těchto nákladů za referenční období, kterým byl rok 2008. Tato skutečnost opravňuje ZP MV ČR 
k uplatnění regulačních omezení na léky a zdravotnické prostředky za rok 2010. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti týkající se vyrovnaného hospodaření v rámci segmentu ambulantní 
gynekologické péče i celkových nákladů na zdravotní péči hrazenou ze základního fondu zdravotního 
pojištění za rok 2010 Vám sděluji, že ZP MV ČR nebude v rámci podpory primární péče regulační 
omezení (léky, zdravotnické prostředky a vyžádaná péče) v rámci segmentu ambulantní gynekologické 
péče za rok 2010 uplatňovat. 

Vyúčtování předběžných úhrad, bonifikace prevence a přepočet balíčků v rámci péče o těhotné 
a ambulantních operačních výkonů proběhne v souladu s úhradovým dodatkem do 31.5.2011. 

Vážený pane předsedo, věřím, že výše uvedená informace přispěje k naší další dobré spolupráci. 

S pozdravem 

Ing. Karla Heinzová 
vedoucí oddělení úhrad zdravotní péče 
Odbor zdravotnický ZP MV ČR 
+ 420 272 095 233 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, držitel ISO 9001 
Ředitelství 
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
+ 420 272 095 111 
http://www.zpmvcr.cz 
http://www.ZdraviJakoVasen.cz 
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Sledování pacientek po ošetření cervikální léze – doporučený postup pro ČR

1) Pacientku po ošetření prekancerózy sleduje a dispenzarizuje registrující gynekolog
2)  Kontrola pacientky po ošetření cervikální léze ( včetně kolposkopie a cytologie) má být 

provedena nejdříve tři měsíce po zákroku, ve většině případů je optimální interval 6 měsíců
3)  Kontrola po provedení zákroku na děložním hrdle u operatéra je vhodná, její neprovedení ale 

není postupem non lege artis
4)  V individuálních případech lze stanovit kontroly častější či sledování pacientky na pracovišti 

kolposkopické expertízy
5)  Registrující gynekolog může v případě jakýchkoli nejasností či pochyb odeslat pacientku ke 

kolposkopické expertíze
6)  U ošetřených dlaždicobuněčných HG lézí lze akceptovat půlroční intervaly cytologických 

kontrol po dobu dvou let
7) U případů CIN I lze akceptovat 2 kontroly OC po půl roce
8)  Případy AIS, které nebyly řešeny prostou hysterektomií, by měly mít cytologické kontroly 

1. rok á 4 měsíce, poté 4 roky á půl roku, minimálně 10 let od zákroku 1x za rok (nevíme, zda se 
nezmění screeningový interval)

9)  U případů konusů bez dysplastických změn, jimž předcházela výrazně abnormní cytologie 
(H SIL, ASC- H, AGC FN) vhodné minimálně 2 kontroly OC po půl roce

10)  Zejména u žen nad 35 let (hlavně u případů non in sano v endocervikální části konusu) může 
být přínosem HPV testace půl roku po zákroku

11)  Opakované excisní ošetření volíme u žen starších 50 let v případech, kdy dysplastický epitel 
dosahuje endocervikálního okraje konusu a u všech případů AIS non in sano

12)   U věkové skupiny 35 – 50 let, kde HG SIL dosahuje k endocervikálnímu okraji, je možno sledovat 
i opakovat excizi, u žen, které plánují graviditu, volíme konzervativní postup, u ostatních jsou 
možné obě alternativy

13) U žen mladších 35 let, kde HG SIL dosahuje k okrajům , se doporučuje konzervativní postup
14)  Pacientky s HG dlaždicobuněčnou cervikální lézí či AIS, kterým byla provedena hysterektomie, 

by měly mít odběr cytologie z poševní jizvy půl roku po operaci a poté v intervalech běžného 
screeningu

Jako minimální frekvenci kontrol, kdy lze ještě postup označit za lege artis, doporučujeme ( dle Europien 
guidelines for quality assurance in cervical cancer screening Second Edition) :
- HG léze ( CIN II, III, CGIN) : interval 6, 12, poté 1x/ rok. Nutno mít na paměti, že tyto ženy jsou ve 
zvýšeném riziku invazivního karcinomu deset let po ošetření.
- LG léze interval 6, 12, poté 1x/ rok

Materiál byl vypracován V. Dvořákem, připomínkován a schválen Sekcí kolposkopie a cervikální patologie 
ČGPS a poté schválen výborem ČGPS ČLS JEP. 
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Koalice soukromých lékařů
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616,  

e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 22. 2. 2011

Připomínky Koalice soukromých lékařů k návrhu zákona o zdravotních službách

•	 	legislativně	technická	úroveň	návrhu	je	nízká	(chybné	odkazy,	chybné	číslování	odstavců,	nestandardní	
struktura některých ustanovení, nedostatečná provázanost s jinými právními předpisy, nejasné pojmy, 
přílišná podrobnost některých ustanovení na jedné straně a nebývale široká zmocnění k vydání 
podzákonných předpisů na straně druhé)

•	 	návrh	v	mnoha	ohledech	zcela	pomíjí	výsledky	dosavadního	připomínkového	řízení	(včetně	připomínek	
řešených a vyřešených v letech 2008 a 2009)

•	 	z	návrhu	je	zřetelně	patrné,	že	jde	o	text,	který	byl	postupně	doplňován	v	různých	časových	obdobích	
bez náležité koordinace

•	 	návrh	se	odchyluje	od	původního	věcného	záměru	z	let	2007	–	2008	do	té	míry,	že	je	nutno	konstatovat,	
že návrh zjevně žádný věcný záměr nemá  

•	 důvodová	zpráva	v	mnoha	ohledech	neodpovídá	stávajícímu	stavu	textu
•	 důsledkem	výše	naznačených	problémů	jsou	interpretační	i	aplikační	obtíže
•	 	návrh	(byť	důvodová	zpráva	uvádí	něco	jiného)	bude	znamenat	enormní	nárůst	agendy	krajských	úřadů	

(zejména v prvních třech letech po účinnosti zákona v souvislosti se zánikem stávajících rozhodnutí 
o registraci, ale i později) a nebývalé zvýšení administrativní zátěže pro poskytovatele

•	 	návrh	 proti	 stávajícímu	 stavu	 dále	 prohlubuje	 omezení	 autonomie	 poskytovatelů	 jako	 podnikatelů	
i svobodný výkon medicínských povolání 

Z výše uvedených důvodů musíme bohužel konstatovat, že i pro nás je návrh zákona v předložené podobě 
neakceptovatelný.

Za Koalici soukromých lékařů: 

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

MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR
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Koalice soukromých lékařů
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616,  

e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 8. 3. 2011

Vážený pane ministře,
obracím se na Vás jménem Koalice soukromých lékařů (KSL). V souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“, 
jste veřejně vyjádřil přesvědčení, že navýšení příjmů se musí týkat všech zdravotnických pracovníků, 
ne pouze lékařů lůžkových zdravotnických zařízení. V této době je však situace taková, že jste se dohodl 
s lékařskými odbory na navýšení příjmů lůžkovým zdravotnickým zařízením, a to jednak změnou 
úhradové vyhlášky, jednak zvýšením poplatku pacienta za den hospitalizace. V uplynulých dnech jste 
podepsal Memorandum s ČAS, které slibuje zdravotním sestrám navýšení mezd.

V této souvislosti čelí zástupci KSL otázkám svých členů, zda se předpokládá navýšení 
i sestrám pracujícím v nestátních ambulantních zdravotnických zařízeních (NZZ), případně jak bude 
memorandum v těchto zařízeních zohledněno. Oba tyto kroky jistě nelze považovat za systémové. 
V každém případě však preferují jednu skupinu zdravotnických pracovníků, 
a v rozporu se žádoucími trendy jednostranně navyšují příjmy lůžkových zdravotnických zařízení.

Vážený pane ministře, na poslední schůzce se zástupci KSL jste na naše otázky k výši úhrad za péči 
ambulantních lékařů resp. NZZ reagoval tím, že půjdete cestou úprav Seznamu výkonů. S tímto krokem, 
který na rozdíl od předchozích za systémový považujeme, pochopitelně souhlasíme a jsme připraveni se na 
úpravě Seznamu konstruktivně podílet.
Jeho přepracování si nelze představit bez zreálnění časů výkonů, ceny práce lékařů a ostatních 
zdravotnických pracovníků, ale bez zohlednění rostoucích režijních nákladů.

Jako mluvčí Koalice soukromých lékařů jsem byl pověřen se na Vás obrátit se žádostí 
o sdělení, kdo byl na MZ ČR pověřen odpovědností za úpravu Seznamu a o přizvání zástupců KSL k této 
práci.

Vzhledem k citlivosti tématu si Vás dovoluji požádat o brzkou odpověď.

V úctě

MUDr. Václav Šmatlák
mluvčí KSL
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SEZNAM ČLENŮ VýBORU SSG ČR 

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

Jméno, příjmení Adresa Telefonní 
číslo

E-mailová adresa

MUDr.  Vladimír Dvořák Orlí 10,  
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr.  Olga Hlaváčková Zeyerova 2442, 397 01 
Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

MUDr.  Yveta Jandová Na žižkově 748, 
460 06 Liberec 6 

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr.  Jan Líman Husova 1648, 415 02 
Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr.  Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr.  Jan Nový Raisova 21, 320 07 
Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr.  Aleš Skřivánek U Stadionu 8, 772 00 
Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum. cz

MUDr.  Alexandra Stará Slavíkova 15, 120 00 
Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

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

495 757 188 jstepan@email.cz

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

271 961 183  tesar@mbox.vol.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr.  Richard Postupa ČSA 6a,  
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr.  Lubomír Vokatý Spojařů 1252,  
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox. cz



VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat k setkání na společné konferenci

Sdružení soukromých gynekologů ČR 
a 

České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, 
která se uskuteční ve dnech

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

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

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

dobu jejího trvání.

Na setkání s Vámi v Hradci Králové se těší

Organizační výbor

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE
SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR 

a

ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ 
SPOLEČNOSTI ČLS JEP

Datum konání: 3.–5. 6. 2011

SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK
Datum konání: 4. 6. 2011

Místo konání: Kongresové centrum ALDIS
www.aldis.cz

Generální partner:
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Čtvrtek 2. 6. 2011 WORKSHOPY

Čas konání workshopů: 13.00 hod.

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

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

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

Workshop 4:  Zrušeno

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

Workshop 6:  Zrušeno

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

 Koordinátor:  J. Špaček

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

16.00 hod.  Zasedání výboru a revizní komise ČGPS ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 
CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SSG ČR a ČGPS ČLS JEP

3.–5. 6. 2011

Pátek 3. 6. 2011

 9.00 hod. Zahájení konference

 9.15–11.00 hod.  KONTROVERZE ASISTOVANÉ REPRODUKCE

 9.15–10.00 hod.  Přenos jednoho embrya, pro a proti
 Koordinátor:  P. Ventruba
 Vyzvaní přednášející: J. Dostál, T. Mardešić

 10.00–11.00 hod.  Léčba neplodnosti v ambulanci gynekologa, její limity
  Koordinátor:  J. Dostál   
  Vyzvaní přednášející:  A. Skřivánek, P. Uher
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 11.00–12.00 hod.  KONTROVERZE – PERINATOLOGIE I

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

 

12.00–14.00 hod.  PŘESTÁVKA

 14.00–17.00 hod.  KONTROVERZE – GYNEKOLOGIE I

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

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

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

14.00-17.00 hod.    PARALELNÍ WORKSHOP: SPOLUPRÁCE LÉKAŘE 
A FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI

  1. z pohledu právníka
  JUDr. Jana Marečková, Mgr. Martin Shimmer /advokáti AK Marečková/
  2. z pohledu daňového poradce
  Ing. Lucie Rytířová /daňový poradce, Mazars s.r.o./

 17.15–18.00 hod. Zasedání redakční rady České Gynekologie

Sobota 4. 6. 2011

 9.00–12.00 hod.  KONTROVERZE – PERINATOLOGIE II

   Společný odborný program pro lékaře a porodní asistentky

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

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

možnosti systému
  Koordinátor: M. Ľubušký,   
  Panelová diskuze: J. Šantavý, L. Krofta, V. Unzeiting

12.00–14.00 hod.  PŘESTÁVKA
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13.00–14.00 hod.  SEKCE POSTERŮ
  Koordinátoři: J. Tošner, J. Dostál   

 

14.00–17.00 hod.  KONTROVERZE - GYNEKOLOGIE II

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

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

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

   Hrazení vakcinace z veřejného zdravotního pojištění, pro a proti

  Koordinátor:  J. Ondruš 

  Vyzvaní přednášející:  V. Dvořák, L. Rob

Sekce porodních asistentek

 9.00–12.00 hod.  KONTROVERZE – PERINATOLOGIE II
   Společný odborný program pro lékaře a porodní asistentky

 12.00–14.00 hod.  PŘESTÁVKA

 14.00–17.00 hod.  AKTIVNÍ SDĚLENÍ PORODNÍCH ASISTENTEK
   Koordinátoři:    V. Unzeitig, M. Procházka, A. Roztočil, T. Binder, 

O. Šimetka
 
20.00–1.00 hod.  GALA VEČER

Neděle 5. 6. 2011

 9.00–12.00 hod.  KONTROVERZE – PERINATOLOGIE III

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

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

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

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

  Koordinátor: J. Feyereisl

 

12.00 hod.   Závěr konference 
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

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

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

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

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

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

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

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

Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2011, Vámi požadované ubytování 
bude zrušeno.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: 

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

Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní 
adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci. 

Přihláška je univerzální tzn. pro lékaře i porodní asistentky.
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Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

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

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO:   

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 11. 5. 2011 na místě
člen ČGPS, SSG ČR a SGPS   2.500,– Kč   3.000,– Kč

nečlen ČGPS, SSG ČR a SGPS   3.000,– Kč   3.800,– Kč

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

porodní asistentky 
– vstup platí na 3 dny   2.000,– Kč   2.000,– Kč

Jednodenní vstup    3. 6. 2011     4. 6. 2011   5. 6. 2011  
– vstup pouze pro lékaře      1.300,– Kč      1.300,– Kč      1.300,– Kč

WORKSHOPY dne 2. 6. 2011         do 13. 5. 2011
Workshop 1   600,– Kč
Workshop 2   600,– Kč
Workshop 3   600,– Kč
Workshop 4 Zrušeno

(TÉMATA WORKSHOPŮ A ČAS KONÁNÍ, NALEZNETE V ANONCI, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ TÉTO PŘIHLÁŠKY!)

GALA VEČER 
účastník kongresu       1.000,– Kč   ANO   NE
doprovod   1.200,– Kč   ANO   NE
vstup na místě  1.500,– Kč

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

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE  
SSG ČR a ČGPS ČLS JEP

3.–5. 6. 2011, Hradec Králové

Z Á V A Z N Á     P Ř I H L Á Š K A

9 9
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workshopregistrační
poplatek

CENA 
CELKEM           

spol. večer 
účastník konf.

doprovod na
spol. večer

celkem

Workshop 5   600,– Kč
Workshop 6 Zrušeno 
Workshop 7   600,– Kč



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

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ:
   2. 6. 2011    3. 6. 2011   4. 6. 2011    bez ubytování
               čtvrtek        pátek        sobota 
   

 A.   Hotel Černigov*** (hotel s vysokým standardem služeb, v centru HK,
www.hotelcernigovhradeckralove.com)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  1.500,– Kč                                 
         (1.250,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
  jednolůžkový pokoj   1.300,– Kč /noc/vč. snídaně

 B.  Penzion Axa***
 (příjemný penzion, vzdálený 3,5 km od místa konání akce, www.penzionaxa.cz)
  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  2.100,– Kč 
        (1.050,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
  jednolůžkový pokoj   1.600,– Kč /noc/vč. snídaně

SPONZORING ZE STRANY FIREM:
Registraci na kongres hradí firma:    ANO   NE
Registraci na workshop hradí firma:   ANO   NE
Gala večer lékaři hradí firma:   ANO   NE
Gala večer/doprovod hradí firma:   ANO    NE

Název firmy (sponzora):

Kontaktní osoba: 

Tel.:

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

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

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

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

8 8
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Variabilní symbol*   
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88 v rámci ochrany osobních dat)

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ:
   2. 6. 2011    3. 6. 2011   4. 6. 2011    bez ubytování
               čtvrtek        pátek        sobota 
   

 A.   Hotel Černigov*** (hotel s vysokým standardem služeb, v centru HK,
www.hotelcernigovhradeckralove.com)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  1.500,– Kč                                 
         (1.250,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
  jednolůžkový pokoj   1.300,– Kč /noc/vč. snídaně

 B.  Penzion Axa***
 (příjemný penzion, vzdálený 3,5 km od místa konání akce, www.penzionaxa.cz)
  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  2.100,– Kč 
        (1.050,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
  jednolůžkový pokoj   1.600,– Kč /noc/vč. snídaně

SPONZORING ZE STRANY FIREM:
Registraci na kongres hradí firma:    ANO   NE
Registraci na workshop hradí firma:   ANO   NE
Gala večer lékaři hradí firma:   ANO   NE
Gala večer/doprovod hradí firma:   ANO    NE

Název firmy (sponzora):

Kontaktní osoba: 

Tel.:

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

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

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

Platba ze zahraničí: IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX
Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 779 00  Olomouc
Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel.
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 C. Hotel Stadion** (hotel ve sportovním areálu, nedaleko KC Aldis)
  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s      790,– Kč
       (395,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)
  jednolůžkový pokoj   650,– Kč /noc/vč. snídaně
  třílůžkový pokoj – ubytován(a) s  1.200,– Kč 
        (400,– Kč/osoba/noc/vč. snídaně)

SPONZORING ZE STRANY FIREM:
Ubytování na kongres hradí firma:    ANO   NE 
Ubytování-doprovod hradí firma:                         ANO   NE  

Název firmy (sponzora):

Kontaktní osoba: 

Tel.:

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

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

POKYNY
  Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdílných 
daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků za společenský večer. 

  V důsledku toho je nutné, abyste platbu:
 •  za registrační poplatek a poplatek za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem  =  rodné číslo se 

záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99
 • za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88

  Pro případ, že bude v době doručení přihlášky Vámi požadovaný hotel či penzion obsazen, označte ve sloupci 
POŘADÍ alespoň 4 další ubytovací zařízení, ve kterých by bylo event. zajištěno náhradní ubytováni. 
O případné změně budete informováni.

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

 Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete informováni.
 Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2011, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

  Přihlášku v písemné podobě zasílejte na sekretariát G-AGENCY s.r.o, Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc, 
fax: 585 234 499

  Těm, kteří se odhlásí do 10. 4. 2011 bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30%, 
do 30. 4. 2011 o 50%. Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum  Razítko, podpis
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