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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v posledních dnech jsme svědci kolosální blamáže podniku Věci veřejné. Střídavé podávání demise, 
opětovné odvolání a divadlo kolem soudního procesu svědčí o „seriosnosti“ tohoto ekonomického uskupení, 
které se snaží vypadat jako politická strana. Bohužel tato situace je jenom odrazem dalších událostí, které 
se v poslední době dějí na politické scéně. Poněkud do pozadí tak ustupují problémy ve zdravotnictví. 
To však naši situaci nezlepšuje. Jednání ministra zdravotnictví nám, privátním ambulantním lékařům, 
optimismus nepřidává. Již po nástupu do své funkce pan ministr svým prohlášením „a to Vy jako privátní 
lékaři nemáte placenou dovolenou” předvedl, jak je orientován v problematice privátní sféry. Jeho další 
výrok „polovinu práce praktického lékaře zastane jeho zdravotní sestra“ to jenom potvrdil. Vzhledem 
k týmu odborníků, kterým se obklopil, se tedy nelze divit jeho dalším krokům. „Ministra zdravotnictví 
považujeme za nekompetentního, naprosto ignoruje ambulantní sféru, neplní program politické strany, 
která jej do funkce nominovala” je jedno z prohlášeních zástupců Koalice, která zastřešuje sdružení 
praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost, soukromých gynekologů, ambulantních specialistů 
a stomatologů.

Jednání ministra Leoše Hegera však není jediným problémem. Všichni se musíme vyrovnat se zvýšenými 
především administrativními nároky, která nám připravil nový zákon č. 372/2011 Sb. O zdravotních 
službách. 

Nelze ani nepřipomenout diskusi kolem LBC. V žádném případě nejsme proti implementaci nových či 
alternativních metod do screeningu. Jakékoli zpoplatňování screeningových programů a narušování 
ekvity těch, kteří screeningem procházejí, je ale neakceptovatelné a ve světě ojedinělé. Je to o to tristnější, 
že jediným důvodem je risk laboratoře a gynekologa. Medicínský přínos metody oproti cytologii klasické 
je přinejmenším sporný. Věřím, že ti, kteří LBC za úhradu pacientkám nabízejí, si uvědomují, že tím 
výrazně přispívají k posunutí screeningového intervalu z jednoho na tři či pět let.

Jak dále, záleží především na nás. Ti, kteří volili Věci Veřejné, snad začínají procitat. Ovšem podobný 
scénář nás může potkat i v našem oboru. Doporučuji pečlivě zvážit podporu Společnosti pro ultrazvuk 
v porodnictví a gynekologii pana profesora Caldy , a to i pouhou účastí na jeho akcích. Pokud tato 
Společnost prokáže dostatečné množství sympatizujících lékařů, bude mít šanci na úspěch ve svých 
jednáních s fatálními důsledky pro možnost UZ vyšetření v našich ambulancích.

Přeji Všem hezké jaro, mnoho úspěchů v práci i osobním životě a všechny žádám: při volbě kohokoliv 
a čehokoliv nejen přemýšlejte, ale i počítejte.

   Jiří Dvořák 
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Tradiční jarní seminář s tradičním, partnerem proběhl letos poprvé v Mikulově, v nově zrekonstruovaném 
kongresovém hotelu Galant. Zájem byl velký a potvrzuje, že je dobré semináře, jakými jsou Milovy – 
pořádané již 14 let v plus minus stejnou dobu na stejném místě, doplnit čas od času o zcela novou destinaci. 
Nevyšlo nám příliš počasí, resp. nevyšlo těm, co plánovali volný čas po přednáškách využít k pohybu 
v malebném Mikulově a jeho nejbližším okolí. Skalní turisty a golfisty od jejich pokusů neodradil ani vítr, 
nízká teplota, občasný déšť a v neděli před polednem slabé sněžení.

Velký zájem byl o rozšířenou formu ultrazvukového doškolování s live demonstracemi. Po létech proběhl 
ucelený blok Základů ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví ve spolupráci se Sekcí 
UZ diagnostiky ČGPS. Komentáře na téma UZ diagnostika, jednotlivé dokumenty k této problematice 
a zejména problematice aktivit „trucorganizace“ založené Pavlem Caldou najdete na jiných místech tohoto 
Zpravodaje a na webu www.ssg.cz a www.gynultrazvuk.cz
Prakticky plný sál v sobotu svědčil o dobrém, výběru přednášek a přednášejících. Bylo dobře, že nebyly 
prezentovány jen produktové přednášky, a i ty byly připraveny zajímavě, ale zazněla i sdělení s vysokým 
edukačním přínosem.

Věřím, že sobotní společenský večer potěšil ty, kteří se jej zúčastnili a ocenili kombinaci živé hudby, tance, 
cateringu a lokálních moravských vín a možnosti kuloárově probrat to, na co do té doby nebyl čas.
Plný sál byl i v neděli dopoledne při debatě o aktuálních otázkách financování našich praxí. Výhledy 
nejsou příliš radostné, ze všech stran se na nás valí buzerace ať již formou nové legislativy v kombinaci 
narůstající administrativní zátěží přes nepříznivý vývoj bilance plátců – zdravotních pojišťoven.
Informace o jednáních, tak jak o nich byli zpraveni účastníci dopoledního setkání, jsou rozebrány na jiných 
místech Zpravodaje nebo aktuálně na webu SSG ČR. Aktuálně jsou doplňovány a doporučuji je k častým 
návštěvám. Rovněž doporučuji těm členům, kteří tak stále ještě neučinili, aby sdělili sekretariátu SSG ČR 
svoji emailovou adresu, osvědčila se nejrychlejší forma, jak Vás oslovit, tj. emailem. V poslední době toto 
bylo využíváno velmi často a aktuálně, krátké informace o tom jestli podepsat, nepodepsat dodatky apod. 
jistě ocenili ti, kteří je dostávají. A to, že se většinově doporučeními řídí, jistě přispělo i k efektivnímu na 
zdravotní pojišťovny..

Těším se na setkání s Vámi na dalších doškolovacích akcích a zejména na květnové celostátní konferenci 
v Brně.

Aleš Skřivánek

XLVI. Doškolovací seminář SSG ČR 
ve spolupráci s firmou Bayer Healthcare 30. 3.–1 .4. 2012, hotel Galant, Mikulov
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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

PŘEHLED
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

28. 2. 2012 Praha – ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará
Na jednání převzal předseda SSG ČR funkci mluvčího Koalice soukromých lékařů. Přítomní konstatovali, 
že ministr zdravotnictví soustavně ignoruje problémy ambulantní sféry včetně primární péče, která měla 
být dle vládního programového prohlášení podporována. Zdá se, že ministrovou prioritou je nárůst mezd 
některých lékařů v lůžkových zařízeních, i kdyby to mělo vést k ohrožení péče v jiných segmentech. Rada 
poskytovatelů, která se za předchůdců ministra Hegera pravidelně scházela, byla od Hegerova nástupu do 
funkce svolávána pouze účelově v době akce „Děkujeme, odcházíme“. Připomínky zástupců ambulantní 
sféry nevedly nikdy k jakékoli pozitivní reakci ze strany ministra. Předseda SSG ČR byl pověřen, aby 
požádal ministra o svolání Rady poskytovatelů a oslovil předsedy koaličních stran se žádostí o schůzku, 
na níž by se situace ve zdravotnictví projednávala.

29. 2. 2012 Praha MZ ČR – jednání Expertního týmu MZ ČR k systému podpory prevence 
vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další jednání skupiny, která by měla vypracovat plán využití finančních prostředků ke zlepšení fungování 
screeningových programů. Jde zejména o podporu sběru a analýzy dat jednotlivých programů a obesílání 
jedinců, kteří se některého ze screeningů neúčastní.

29. 2. 2012 Praha Ústředí VZP – jednání o perspektivách úhrad péče odbornosti 603 
a regionálních rozdílech v péči o gravidní
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
VZP vypracovala statistiku, z níž vyplývá, že v některých krajích je většina gravidních referována na 
genetická vyšetření a podíl superkonziliárních ultrazvukových vyšetření a fetálních echokardiografií 
u těhotných se v některých zařízeních odbornosti 603 blíží sto procentům. Tato vyšetření nejsou dle 
doporučení ČGPS součástí péče o fyziologickou graviditu. VZP plánuje systém bonifikací a penalizací, 
aby se situace v regionech stala srovnatelnou a aby ČR nebyla zemí s abnormálně vysokým zastoupením 
těhotných, které absolvují genetické vyšetření včetně invazivních diagnostických procedur.

7. 3. 2012 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening nádoru děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Náš zástupce upozornil na skutečnost, že nejméně dvě zaměstnanecké pojišťovny nerespektují již 
dříve dohodnutý „risk koridor“ 60 dnů pro vykazování preventivní prohlídky u gynekologa a drží se 
striktně Seznamu výkonů, kde je hranice třicetidenní. Působí to problémy gynekologickým ambulancím 
i cytologickým laboratořím. Zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven přislíbila jednání se zástupci těchto 
pojišťoven a pokus o sjednání nápravy. Jednalo se i o vyšetření cervikovaginální cytologie metodou LBC, 
které někteří gynekologové nabízejí za úhradu při preventivních prohlídkách. Komise toto jednání označila 
opakovaně za neakceptovatelné. LBC by bylo možno zařadit do screeningu paralelně s cytologií klasickou 
po schválení všemi kompetentními subjekty. Podmínkou by byla úhrada shodná s úhradou screeningové 
cytologie a nulový doplatek pacientky. Tato situace je v některých západoevropských zemích. Další 
alternativou by byl např. přechod na LBC v kombinaci s HPV testem a screeningový interval 5 let.
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PŘEHLED
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

14. 3. 2012 Praha – jednání zástupců KSL s I. náměstkem PhDr. M. Ženíškem, Ph.D. 
a náměstkem ing. P. Noskem
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Jednání se konalo na výzvu MZ ČR, ale až po vydání kritického článku v LN o nekomunikaci MZ ČR se 
soukromými ambulantními lékaři. Zástupci KSL opět konstatovali, že MZ ČR se soukromými lékaři jedná 
jen v případě, když je potřebuje (naposledy při zajištění péče pro občany ČR při startu akce „ Děkujeme, 
odcházíme). Ministr zdravotnictví přijme kdykoliv zástupce nemocničních odborů, zástupce porodních 
asistentek, zástupce lůžkových zařízení, ale se soukromými lékaři se přes opakované výzvy již od akce 
DO nesetkal a neudělal si na ně čas. Dále zástupci KSL konstatovali, že MZ ČR provádí nesystémová 
opatření a neplní prohlášení vlády o podpoře primární péče. Jednotliví zástupci stran na MZ, tak ani 
neplní volební programy stran, za které byly strany voleny. Zástupci KSL konstatovali, že sice při příštích 
volbách soukromí lékaři patrně nebudou volit levici, ale mnozí nebudou volit ani pravici (pokud nezmění 
svůj přístup k soukromým lékařům) a k volbám se nedostaví. Oznámili zástupcům MZ ČR , že již vyzvali 
i předsedy pravicových stran k jednání s KSL. Dále zástupci KSL vyjádřili hlubokou nespokojenost 
s přidáváním peněz do segmentu nemocniční péče ( zde již došlo k navýšení platů lékařů o 10%, tím 
i o navýšení základu za ustavní pohotovostní činnost o 10% a nyní se uvažuje o dalším navýšení o 6,25 %.) 
Soukromým ambulancím nedošlo v posledních letech k žádnému navýšení,jejich úhrada je stále nominálně 
stabilní, ale reálně klesá. Není zohledněna inflace, navýšení DPH, nárůst plateb za plyn, elektřinu,nájmů 
…… Soukromí lékaři tak nemohou navýšit platy středně zdrav personálu ani svým dalším zaměstnancům. 
Na akreditovaných pracovištích soukr. lékařů v rámci postgraduálního studia došlo k poklesu úhrady za 
školence. MZ bylo upozorněno na generační problém u praktických lékařů, pediatrů ale i gynekologů 
a zubních lékařů. MZ ústy náměstka ing. Noska, slíbilo, že pokud dojde ke změně úhradové vyhlášky 
a opětovnému navýšení do lůžkových zařízení, netkne se tato ambulantní péče. Co se týče úhrad vidělo 
by nejraději MZ ČR stanovení dolního limitu úhrad, na jehož podkladě by se pak jednotlivé segmenty 
se zdravotními pojišťovnami dál dohadovaly na konečných úhradách. K tomu je však zjistit průměrnou 
nákladovost praxí a dohodnout podmínky pro takový to výpočet. Ing. Nosek byl proto pozván na příští 
jednání KSL ( 3.4.2012 ),kde budou tyto podmínky dohodnuty. Pan náměstek pozvání přijal.

26. 3. 2012 Praha Úřad vlády ČR – jednání s premiérem České republiky Petrem Nečasem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR oslovil jako mluvčí Koalice soukromých lékařů předsedy koaličních stran se žádostí 
o schůzku. Důvodem je činnost současného ministra zdravotnictví, který ambulantní sféru ignoruje 
a veškeré své úsilí vynakládá na zvyšování úhrad péče lůžkovým zařízením. Do těch již nyní směřuje 
v ČR největší procento z celkového objemu veřejných financí na zdravotnictví v rámci EU. Předseda SSG 
ČR a předsedové SAS, SPL a SPLDD shrnuli premiérovi důvod nespokojenosti s prací ministra Hegera 
a vyzvali jej k respektování programového prohlášení vlády a respektování celosvětových trendů. Premiér 
vyslechl argumenty, vyžádal si ještě další podklady a navrhnul další jednání.

27. 3. 2012 Praha ústředí VZP – jednání se zástupkyní VZP o možných změnách ve 
zdravotnictví včetně úhrad péče odbornosti 603
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Představitelka VZP i předseda SSG ČR se shodli na tom, že nasmlouvání sítě samostatně pracujících 
porodních asistentek by nepřineslo žádný medicínský benefit a nepředstavovalo by úsporu finančních 
prostředků, ale naopak nárůst výdajů zdravotních pojišťoven. Diskutovalo se i o záměru srovnat jednotlivá 
ZZ odbornosti 603 dle toho, jak velké procento gravidních referují na genetická vyšetření a na ultrazvuková 
vyšetření do jiných ZZ. Perspektivně by ti, kteří výrazně průměr nepřekračují, mohli být bonifikováni 
a ti, kteří výrazně vyčnívají, regulováni. Před startem případných změn by byla naše členská základna 
informována, patrně by nejprve proběhl pilotní projekt.
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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

PŘEHLED
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

3. 4. 2012 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Jednání Koalice byl přítomen i náměstek ministra zdravotnictví Nosek. Zástupci profesních organizací 
náměstkovi opakovaně sdělili námitky k práci ministra zdravotnictví, který s představiteli poskytovatelů 
ambulantní péče prakticky nekomunikuje a ambulantní sféru dlouhodobě přehlíží. Sdělili i obavy 
jednotlivých subjektů Koalice o současné i budoucí financování jejich segmentů. Náměstek je 
v problematice orientován, pro většinu připomínek měl pochopení, nicméně jasný příslib zlepšení situace 
nepadnul. Byly domluveny rovněž další schůzky obou stran a společná práce na kalkulaci reálné režie 
našich praxí. Diskutovalo se rovněž o materiálu MZ ČR „Minimální požadavky pro zavedení interního 
systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb“. Část textu, věnovanou 
ambulantním zařízením, přítomní označili za absurdní a Koalice ji písemně odmítla jako celek. Materiál 
i reakci Koalice zveřejňujeme na našem webu.

4. 4. 2012 Praha MZ ČR – zasedání expertního týmu pro systém podpory prevence 
vybraných nádorových onemocnění v ČR – Screeningové programy
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se zejména o chystané mediální podpoře screeningových programů a zajištění adresného 
obesílání subjektů, které se některého ze screeningů v poslední době neúčastnily. Obesílání populace 
patrně nezačne dříve než v roce 2013.

10. 4. 2012 Praha MZ ČR– ČSK – jednání Rady poskytovatelů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Rada byla svolána po roce od posledního jednání. Jedním z důvodů byla patrně i kritika Koalice soukromých 
lékařů namířená na činnost současného ministra zdravotnictví. Koalice upozorňovala mj. na fakt, že Rada 
poskytovatelů nebyla svolávána a důvodem jejího svolání před rokem byla pouze akce „Děkujeme – 
odcházíme“. Značná část diskuse se týkala novinek v legislativě. Zástupce praktických dětských lékařů 
a SSG ČR kritizovali změny, které téměř znemožňují běžnou péči o osoby mladší 18 let. Náš zástupce 
opakovaně upozornil na platnou vyhlášku o zdravotní dokumentaci, která je v ambulancích zařízení 
prakticky nerealizovatelná. Doporučil rovněž, aby ministr přestal předkládat své kontroverzní návrhy na 
zásadní změny systému zdravotnictví v ČR bez předchozí diskuse s odbornými společnostmi a zástupci 
poskytovatelů. Na konkrétní dotaz, zda ministr hodlá vytvořit síť zdravotnických zařízení, v nichž by 
pracovali pouze nelékaři, odpověděl ministr kladně s tím, že značnou část práce gynekologů zastanou 
porodní asistentky. Rozsáhlá byla rovněž diskuse o plánované povinné e-preskripci. Většina přítomných 
měla proti tomuto záměru zásadní připomínky. Stručně byl předložen velmi obecný záměr na redukci 
počtu lůžek v lůžkových zařízeních.
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2012 – POSLEDNÍ VÝZVA K ZAPLACENÍ

Členský příspěvek ve výši 2.000,- Kč na letošní rok byl splatný do 31. 3. 2012.

Pro ty z Vás, kteří prozatím platbu neuhradili, zasíláme číslo účtu: 2053887329/0800, 
variabilní symbol = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99.

Další výtisk Zpravodaje, e-mailová komunikace a přístup na webové stránky budou určeny pou-
ze platícím členům SSG ČR.

PRÁVNÍ SERVIS
Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 
2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88, 
částku ve výši 1.000,-Kč na rok 2012, která zahrnuje:
- zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
- zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
- účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání….),
- v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.

Případné žádosti o právní pomoc zasílejte písemně prostřednictvím sekretariátu SSG ČR na e-mailovou adre-
su ssgcr@ti.cz nebo korespondenční adresu Orlí 10, 602 00 Brno. 

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

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

PŘEhLED AKCÍ 2012, KtERé SSG ČR ORGANIZUjE NEbO SE NA ORGANIZACI PODÍLÍ.

Celostátní konference ČGPS ČLS JEP 
a SSG ČR

Brno, BVV 18.–20.5.2012

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

6. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

Praha, Hotel Pyramida 7.–9.12.2012

DÁLE SSG ČR DOPORUČUjE

33. celostátní konference Sekce  
ultrazvukové diagnostiky  
ČGPS ČLS JEP

Brno, hotel Voroněž 6.–7.10.2012



 8 zpravodaj SSG Čr

nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

AKTUÁLNÍ INFORMACE ČLENŮM

Upozorňujeme na fakt, že více zdravotních pojišťoven včetně VZP má v dodatcích pasáž, v níž pojišťovny 
reagují na nabízení LBC za úhradu. Přikládám text z dodatku OZP. 
 
„Zdravotnické zařízení se zavazuje, že v souvislosti se screeningem děložního hrdla nebude požadovat od kli-
entky Zdravotní pojišťovny žádnou úhradu (a to vč. provedení screeningové cytologie metodou liquid based 
cytology). Pokud tak Zdravotnické zařízení učiní, ztrácí nárok na výše uvedené bonifikace a toto jednání bude 
považováno za porušení smluvních podmínek se všemi důsledky.”
 
Vzhledem k tomu, že nabízení LBC za úhradu odmítla příslušná komise MZ ČR, ČGPS ČLS JEP a její kolposko-
pická sekce, Společnost klinické cytologie i asociace screeningových laboratoří, nemá SSG ČR možnost toto 
jednání jakkoli obhajovat. Nabízení LBC za úhradu výbor SSG ČR členské základně rozhodně nedoporučuje. 
Upozorňujeme rovněž na to, že tato činnost výrazně přispívá k možnosti rozšíření screeningového intervalu 
na 3 či 5 let.
 

ZP MV ČR – regulační omezení za rok 2011

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 
2011. 

Výsledky hospodaření ZP MV ČR za rok 2011 prokázaly, že skutečné náklady ZP MV ČR za rok 2011 na léky 
předepsané na recepty (celkem) + zdravotnické prostředky vydané na poukazy (předepsané v ambulantních 
zdravotnických zařízeních) a náklady na vyžádanou péči nepřekročily hodnotu nákladů plánovaných nákla-
dů ve zdravotně pojistnému plánu ZP MV ČR na rok 2011. 

Náklady na segment ambulantních gynekologů ve své skutečné výši překročily náklady plánované pro tento 
segment ve zdravotně pojistném plánu ZP MV ČR na rok 2011 o 2,1 %, nicméně celkové náklady na zdravotní 
péči ve své skutečné výši plánovanou hodnotu nepřekročily. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti týkající se vyrovnaného hospodaření v rámci celkových nákladů na 
zdravotní péči hrazenou ze základního fondu zdravotního pojištění za rok 2011 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 2011 uplatňovat. 

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

S pozdravem 

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

Komentář: alespoň nějaká pozitivní informace
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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

Stanovisko Koalice soukromých lékařů 
(dále také jen KSL)

k materiálu – tzv. pracovní verzi „Minimálních požadavků pro zavedení interního systému hodnocení 
kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb“, jak byl z Ministerstva zdravotnictví (dále také jen 
MZ) rozeslán k připomínkám 3. 4. 2012
KSL na svém jednání 3. 4. 2012 projednala příslušný materiál a zaujala k němu toto stanovisko:

KSL:
- Odmítá materiál jako celek. Ve valné většině jde o soubor požadavků na v praxi nepoužitelná či zcela 
nepotřebná slohová cvičení a na činnosti, které nemají nic společného s kvalitou či bezpečím zdravotních 
služeb. Zdravotničtí pracovníci jsou v návrhu textu evidentně považováni za úplné hlupáky. Materiál nijak 
nerespektuje druh vzdělání pracovníků, kterých se týká a ani způsob práce v ambulancích. Je v praxi 
nepoužitelným kompilátem slov vhodným pouze a jen k zásadnímu přepracování.

- žádá tímto ministra zdravotnictví nebo jeho příslušného náměstka o schůzku, na níž bude projednán 
základní účel připravované vyhlášky či věstníku MZ. To považuje KSL za jedinou možnost k racionalizaci 
zatím zcela mylného postupu MZ v této věci.

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů a mluvčí KSL,
MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory,
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů,
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost,
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů.
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pasáž materiálů týkající se ambulantní sféry uveřejňujeme

2. Ambulantní zdravotnická zařízení 

2.1. Standard:  Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování 
zdravotní péče (RBC 5)

Dezinfekce rukou před kontaktem s pacientem a bezprostředně po něm je účinným prostředkem prevence 
přenosu infekcí. Jedná se o nejefektivnější cestu k celkovému snížení výskytu nozokomiálních infekcí 
a snížení nákladů na léčbu infekcí. 
Cílem standardu je zavést optimální postupy hygieny rukou při poskytování zdravotní péče.

Standard je splněn, jestliže poskytovatel
•	 Má	zajištěné	periodické	školení	všech	zaměstnanců	zdravotnického	zařízení	v	oblasti	hygieny	rukou.
•	 	Má	zajištěnou	vybavenost	každého	umyvadla	hygienickými	potřebami	a	schématem	správného	mytí	

rukou.
•	 Má	zajištěnou	vybavenost	pracovišť	dezinfekčními	přípravky.

2.2. Standard: Bezpečnost při používání rizikových léčivých přípravků (RBC2)
Cílem standardu je stanovit, individuálně pro každé oddělení, seznam rizikových léčivých přípravků 
včetně opiátů, zajistit bezpečné skladování těchto léčivých přípravků v souladu s doporučením výrobce 
léčiv a podmínky užívání rizikových léčivých přípravků samotnými pacienty, které jsou vneseny do 
zařízení samotnými pacienty.

Standard je splněn, jestliže poskytovatel
•	 Má	stanovený	seznam	rizikových	léčiv	dle	charakteru	oddělení.
•	 Má	zajištěné	bezpečné	uložení	rizikových	léčivých	přípravků	v	souladu	s	doporučením	výrobce.

2.3. Standard: Personální zabezpečení zdravotní péče
Cílem standardu je zpracovat popisy pracovních činností jednotlivých zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků v souladu s jejich způsobilostí k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo 
jiného odborného pracovníka.

Standard je splněn, jestliže poskytovatel
•	 	Má	 zpracovanou	 systemizaci	 pracovních	 míst	 v	 souladu	 s	 požadavky	 na	 personální	 zabezpečení	

zdravotní péče. 
•	 Má	stanovená	pravidla	pro	zapracování	pracovníků	při	jejich	zařazení	na	pracovní	místo.
•	 	Má	zpracovány	popisy	pracovních	činností	jednotlivých	zdravotnických	pracovníků	a	jiných	odborných	

pracovníků. v souladu s jejich způsobilostí k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného 
odborného pracovníka. 

    
2.4. Standard: Řešení neodkladných stavů
Cílem standardu je zajistit vybavenost pomůckami pro řešení neodkladných stavů a personál je plně 
proškolen v poskytování první pomoci a řešení neodkladných stavů. 
Dále si stanoví frekvenci kontrol funkčnosti, úplnosti vybavení, exspirace léčiv včetně způsobu 
dokumentace provedených kontrol tohoto vybavení.
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Standard je splněn, jestliže poskytovatel
•	 	Má	 zajištěné	 vybavení	 ambulance	 pomůckami	 pro	 neodkladné	 stavy	 včetně	 léčivých	 přípravků	 se	

zpracovaným plánem kontrol funkčnosti vybavení a exspirací léčiv
•	 Má	zavedenou	dokumentaci	o	provádění	pravidelných	kontrol.
•	 	Má	zpracovaný	plán	proškolení	veškerého	personálu	v	poskytování	první	pomoci	a	řešení	neodkladných	

stavů. 
•	 	Ambulantní	zdravotnické	zařízení	má	zaveden	systém	přivolání	odborné	pomoci-viditelné	označení	

linek pro tísňová volání (155,112,150,158)
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Od 1.4.2012 vstupuje v platnost nový zákon o zdravotních službách, jehož cílem má být mj. posílení práv 
pacientů. Pro rodiče s dětmi a jejich lékaře však přináší řadu komplikací, v jeho praktické realizaci nemalé 
potíže a značnou administrativní zátěž. Ve svém důsledku může narušit i vztah mezi lékařem a jeho 
pacientem, či jeho rodičem (zákonným zástupcem). Dalším důsledkem může být i redukce času, který 
bude mít poskytovatel na vlastní léčení (novou terminologií – poskytování zdravotních služeb). 
Praktická realizace zákona bude vyžadovat plnění rodičovských povinností i na úkor např. jejich pracovních 
povinností, neboť zákon říká, že zdravotní služby u nezletilých lze poskytovat pouze se souhlasem 
jednoho či dvou rodičů. Výjimkou je nezletilý nad 15 let, kterému, po písemném souhlasu rodiče, mohou 
registrující poskytovatelé, kam patří i gynekologie , zdravotní služby poskytovat bez doprovodu rodiče. 
Velké problémy mohou nastat u tzv. neúplných rodin, kde získat souhlas druhého rodiče bude v některých 
případech prakticky nerealizovatelné. 
Na některé otázky, související se zavedením tohoto zákona a s ním souvisejících právních předpisů, není 
jednoduché najít odpověď, navíc v řadě případů se názory právníků oslovených institucí liší. Zejména 
výklad Ministerstva zdravotnictví ČR v některých případech je zcela opačný (např. očkování a souhlas 
obou rodičů). 
Po pečlivém zvážení všech právních výkladů jsme pro členy SSG ČR připravili ve spolupráci s právníkem 
následující informaci. Tento materiál byl vytvořen tak, aby pomohl lékařům se orientovat v nové legislativě 
a jejich možných dopadech na poskytovatele. Měl by být návodem, jak mají postupovat po 1. 4. 2012 
ve svých ordinacích v souladu s legislativou, a má chránit členy SSG ČR před případnými negativními 
právními dopady. 
Je samozřejmě na zvážení každého poskytovatele, jak si zajistí doporučené postupy ve své praxi, ke 
kterým právním názorům se přikloní, a na základě kterých bude pracovat. V konečném stádiu nicméně 
nakonec vždy rozhoduje soud.
Pokud budou kladeny další a další otázky k problematice nových zdravotnických zákonů, doporučujeme 
jejich zasílání na adresu kanceláře SSG ČR , či jejich předání prostřednictvím volených zástupců SSG ČR do 
centra. Pokud budou kladeny otázky ze strany rodičů, na které nedokážeme najít odpověď, doporučujeme 
směřovat tyto dotazy na příslušné instituce či osoby, které se na tvorbě zákonů podílejí (MZ, poslanci, 
senátoři).

Kontakt na MZ: Odbor kontroly, Ing. Sylva Stodůlková, sylva.stodulkova@mzcr.cz, 
tel.: 224 972 541

Výbor SSG ČR +  Mgr. Jakub Uher, právník

Základní algoritmus činnosti: 

Neodkladný stav - řeším ihned, bez souhlasu rodičů

Mám-li u 15- letého souhlas rodiče - léčím bez dalšího souhlasu rodičů
 
u všech ostatních případů posuzuji:

zda poskytnutí zdravotní péče může podstatným způsobem ovlivnit zdraví pacienta
pokud ano - potřebuji souhlas obou rodičů, 
pokud ne – stačí souhlas jednoho rodiče

zda je dítě schopno posoudit navržený výkon (vždy od 14 let)
pokud ano  - potřebuji i souhlas dítěte
pokud ne  - obracím se na soud
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Očkování:

u povinného očkování 
nepotřebuji souhlas, v případě odmítnutí vyžádejte písemný nesouhlas

u veškerého nepovinného očkování 
doporučujeme souhlas obou rodičů event. i nezletilého (nad 14 let), protože se domníváme, že jde o péči, 
která může závažným způsobem ovlivnit zdraví, a to v písemné formě z důvodu průkaznosti 
 

Poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům - Mgr. Jakub Uher

I. Kdy jsou poskytovány zdravotní služby (péče) bez souhlasu
Pokládal jsem za vhodné uvést v první řadě případy, kdy je lékař oprávněn provádět určité výkony 
u nezletilého pacienta bez souhlasu kohokoli (rodiče, dítěte…).

Jedná se o: 
-  neodkladnou péči (účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život, 

nebo by mohly vést k náhlé smrti, nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní 
bolest, nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí)

-  léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností 
k vážnému poškození zdraví pacienta.

- péči nezbytnou k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví
- pokud je u něj podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání
- jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví (např. povinná očkování)

Přitom zjištění toho, zda se jedná neodkladnou péči, resp. péči zamezující vážnému poškození zdraví, 
bude vždy možné pouze po provedení vyšetření lékařem. Tedy v případě udávaných nějakých obtíží, třeba 
i při návštěvě samotného dítěte bez rodiče, lékař bez problémů může (a musí) provést vyšetření. Ovšem 
pokud neshledá stav odpovídající výše uvedenému, tak tímto vyšetřením končí a k další péči již potřebuje 
souhlas (viz níže).
Ovšem mám za to, že zejména dikce „zamezení vážného poškození zdraví“ může a bude v řadě případů 
přicházet v úvahu. V případě pochybností lze spíše doporučit péči poskytnout a riskovat poskytnutí péče 
bez souhlasu, než odmítnout péči poskytnout a riskovat postih za vzniklou škodu na zdraví.

II. Řešení situace u nezletilých pacientů starších 15ti let při poskytování péče registrujícími 
poskytovateli (PL, PLD, GYN, STO)
V zásadě jsou možná dvě řešení – první (vřele doporučuji) – zákonný zástupce pacienta (zákon nevyžaduje 
podpis obou rodičů) podepíše níže uvedený souhlas. Nezletilý pacient potom bez problémů dochází sám, 
sám je informován, sám uděluje souhlasy. Rodič má pak právo se informovat na zdravotní stav atd., 
má právo souhlas odvolat. Je zachována možnost, aby v případě, kdy lékař uzná za vhodné (závažnější 
diagnóza, odmítnutí dle lékaře potřebného zdravotního výkonu nezletilým pacientem apod.) sám aktivně 
kontaktoval rodiče a požádal jej o návštěvu a věc s ním prodiskutoval a řešil. Ovšem běžná péče bude bez 
problému probíhat bez součinnosti rodičů.

Druhé řešení je, že tento souhlas nebude rodičem podepsán a založen ve zdravotní dokumentaci – potom 
postupujeme shodně jako u pacientů mladších 15ti let – viz. níže – tj. poměrně komplikovaně.
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III. Řešení situace u nezletilých pacientů mladších 15ti let při poskytování péče 
Lékař zde musí učinit několik podstatných rozhodnutí, za která případně nese odpovědnost. 

Relevantní názor dítěte 
V řadě první musí posoudit, zda věková a intelektuální vyspělost nezletilého pacienta je taková, aby byl 
schopen se k danému výkonu vyjádřit a posoudit jeho účelnost apod. Pokud ne, tak je podstatný souhlas 
pouze zákonného zástupce. I v tomto případě má právo na informace nezletilý pacient, kterému se tyto 
mají poskytnout způsobem zohledňujícím jeho rozumovou vyspělost a aktuální schopnost informaci 
porozumět.

Pokud je nezletilý pacient, s ohledem na svůj věk, schopen plně vnímat situaci a vyjadřovat se k dané 
péči, pak směřuje poučení i vůči němu a v určitých případech je relevantní i jeho názor (souhlas, resp. 
nesouhlas). Vyjádří-li tento pacient svůj názor, zaznamená se do zdravotnické dokumentace. Podle mne 
bude třeba určitě u pacientů starších 14 let, což je mimochodem věková hranice, kterou pro obdobné 
situace nastavuje nový občanský zákoník.

Péče, která může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo 
kvalitu jeho života
Dále pak musí lékař posoudit, zda daná péče může podstatným způsobem negativně ovlivnit další 
zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života. Pokud lékař usoudí, že se o tento případ nejedná, stačí 
mu souhlas jednoho rodiče.
Pokud lékař usoudí, že se o tento případ jedná, pak potřebuje k poskytnutí péče souhlas obou rodičů. 
Pokud navíc lékař vyhodnotí situaci tak, že je v daném případě relevantní názor pacienta (viz výše), tak 
fakticky potřebuje i souhlas tohoto pacienta.
V případě nepovinného očkování doporučuji souhlas obou rodičů event. i nezletilého (nad 14 let), protože 
se domnívám, že jde o péči, která může závažným způsobem ovlivnit zdraví, a to v písemné formě z důvodu 
průkaznosti. 
Zákon totiž ukládá u této péče, pro případ, kdy buď nelze získat k poskytnutí zdravotních služeb souhlas 
obou rodičů (tedy buď není souhlas druhého k dispozici, nebo je jeho stanovisko nesouhlasné), nebo 
relevantní názor dítěte je v rozporu s názorem jeho zákonného zástupce (či obou), poskytovateli poměrně 
závažnou povinnost.
Poskytovatel je v těchto případech povinen oznámit předmětnou skutečnost soudu do 24 hodin, a to za 
účelem ustanovení opatrovníka. Soud pak opatrovníka ustanoví, a ten rozhodne – udělí souhlas či tento 
neudělí – dle mého názoru zde není stanoven termín pro rozhodnutí soudu. Mám za to, že je vhodné 
poskytnout rodině určitý časový prostor (nejde o neodkladnou péči), aby se zákonní zástupci (a případně 
i nezletilý) měli možnost vyjádřit. Návrh soudu bych doporučil podávat až v situaci, kdy je zřejmé, že jsou 
splněny podmínky pro podání tohoto návrhu (tj. je jasné, že je nesouhlas, nebo nebude možné souhlas 
získat). 
Návrh by měl obsahovat: každopádně údaje nezletilého pacienta, o jakou zdravotní službu se jedná 
a stanoviska jednotlivých osob. Doplňuji, že není povinností lékaře zákonné zástupce aktivně shánět, 
obesílat apod.

IV. Protože celá problematika je již delší dobu diskutována, dovolím si uvést několik 
častých dotazů.
Jakou váhu má názor jiného doprovodu nezletilého pacienta, než je rodič. Jaká má takováto osoba 
práva ?

Častý je případ babiček doprovázejících dítě k lékaři. Samozřejmě nemají postavení zákonného zástupce 
– tedy nemohou rozhodovat o udělení souhlasu či nesouhlasu. 
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Objevují se právní názory (jedná se i o publikovaný názor MZ ČR), že je možné k informovanému souhlasu 
udělit plnou moc (toto navrhuje ministerstvo jako řešení souhlasu druhého rodiče – tedy poučen a plně 
informován je pouze jeden rodič a ten uděluje souhlas, přičemž má od druhého rodiče plnou moc). Osobně 
mám o možnosti zmocnění další osoby zákonným zástupcem (nebo oběma zákonnými zástupci, nebo 
zmocnění jednoho zákonného zástupce druhým) značné pochybnosti, nicméně uvádím i tento právní 
názor, byť jej nesdílím.

Pokud vyjdeme z toho, že je možné plnou mocí řešit, pak by přicházela v úvahu udělit ze strany rodiče 
(rodičů) plnou moc jakékoli třetí osobě (v našem případě babička), a ta by potom na základě této plné moci 
vykonávala to, co by jinak byl oprávněn jen rodič. Tedy udělovala by informované souhlasy k výkonům 
namísto rodiče (rodičů). Další možností je, a ta jednoznačně ze zákona vyplývá, ze strany zákonného 
zástupce udělit souhlas, aby třetí osoba (babička) byla informována o zdravotním stavu nezletilého 
pacienta.

Tedy onu babičku je možno vidět ve třech úrovních: pouhý doprovod dítěte (nemá právo ani na informace), 
osobu s právem na informace (rodič s tímto písemně souhlasil), osobu s právem rozhodovat namísto rodiče 
– rodičů (udělena plná moc – s mojí výhradou uvedenou výše).

Jak je to s dětmi v dětských domovech a podobných zařízeních ? 
Pěstoun či jiná pečující osoba (osoba, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného 
orgánu svěřen), statutární orgánu, nebo jím pověřená osoba dětského domova pro děti do 3 let věku, 
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo zařízení sociálních služeb poskytujících 
pobytové služby, byla-li soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova, nebo zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, jde-li o děti svěřené do péče tohoto zařízení na základě rozhodnutí soudu, 
mají určitá práva jako rodiče.
Jedná se o právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky a udělovat souhlas s péčí namísto 
rodiče, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení a nelze bez zbytečného odkladu získat vyjádření zákonného 
zástupce; do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi se zaznamenají důvody, pro které nebyl 
souhlas zákonného zástupce získán.

Je lékař oprávněn zjišťovat totožnost osoby, kterou nezná (otec, babička apod.) ?
Ano, lékař toto právo má, a dle zákona jsou lékaři neznámé osoby povinny prokázat svou totožnost 
občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím 
poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá.

Zde doplňuji, že často ovšem toto zákonné oprávnění nevyřeší dostatečně potřebné – ano, dokážu 
z občanského průkazu identifikovat osobu, která má třeba souhlas s nahlížením do dokumentace, nebo 
plnou moc. Ovšem již nezjistím, v jakém vztahu je osoba k nezletilému pacientovi – zda je jeho otcem 
apod. 
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Údaje nezletilého pacienta 

Jméno a příjmení: narozen dne: 

Adresa trvalého pobytu:    

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let

Údaje zákonného zástupce (rodiče)

Jméno a příjmení: narozen dne:

Kontakt /telefon, e-mail/:

Jako zákonný zástupce výše uvedeného nezletilého pacienta staršího patnácti let, uděluji v souladu 
s ustanovením §35, odst.2, písmeno b), zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, souhlas k tomu, 
aby níže uvedený registrující poskytovatel poskytoval nezletilému pacientovi zdravotní služby v daném oboru 
bez dalšího zjišťování souhlasu zákonných zástupců. 
Udělením tohoto souhlasu není dotčeno právo zákonného zástupce (rodiče) na informace o zdravotním stavu 
nezletilého pacienta, na informace o poskytnuté zdravotní péči, ani jiná práva, která ze zákona má.

Tento souhlas je možné ze strany zákonného zástupce kdykoli v budoucnu odvolat.

Údaje registrujícího poskytovatele

Název (firma):

Adresa zdravotnického zařízení:

IČ:

Obor poskytovaných zdravotních služeb:praktický lékař pro děti a dorost

V Dne     

         

     

   podpis zákonného zástupce

Potvrzuji přijetí tohoto souhlasu a zakládám jej do zdravotní dokumentace nezletilého pacienta:

V Dne      
  

           podpis lékaře

LEGISLATIVA O D 1. 4. 2012

Autor: Mgr. Jakub Uher
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Údaje nezletilého pacienta 

Jméno a příjmení: narozen dne: 

Adresa trvalého pobytu:    

Oprávněná osoba:

Jméno a příjmení: narozen dne:

Kontakt /telefon, e-mail/:

Údaje zákonného zástupce (rodiče)

Jméno a příjmení: narozen dne:

Kontakt /telefon, e-mail/:

Jako zákonný zástupce výše uvedeného nezletilého pacienta, určuji v souladu se zákonem o zdravotních 
službách oprávněnou osobu, která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta od níže 
uvedeného poskytovatele zdravotních služeb.

Současně určuji, že tato osoba může – nemůže nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy 
či kopie této dokumentace.
Informace o zdravotním stavu pacienta mohou být sdělovány:
- osobně 
- telefonicky (pro případ telefonické komunikace je oprávněn lékař sdělit informace pouze, pokud mu bude 
sděleno zákonným zástupcem zvolené heslo, které je:

Současně určuji, že tato osoba má – nemá právo být přítomna při poskytování zdravotní péče pacientovi, 
pokud to charakter daného výkonu a právní předpisy umožňují.

Údaje registrujícího poskytovatele

Název (firma):

Adresa zdravotnického zařízení:

IČ:

Obor poskytovaných zdravotních služeb:praktický lékař pro děti a dorost

V Dne     

         

     

   podpis zákonného zástupce

Potvrzuji přijetí tohoto souhlasu a zakládám jej do zdravotní dokumentace nezletilého pacienta:

V Dne      
  

           podpis lékaře

Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách

LEGISLATIVA O D 1. 4. 2012

Autor: Mgr. Jakub Uher
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Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb

LEGISLATIVA O D 1. 4. 2012

Údaje nezletilého pacienta 

Jméno a příjmení: narozen dne: 

Adresa trvalého pobytu:    

zákonný zástupce 1.

Jméno a příjmení: narozen dne:

S poskytnutím  souhlasím – nesouhlasím 

 podpis zákonného zástupce 1

zákonný zástupce 2.

Jméno a příjmení: narozen dne:

S poskytnutím  souhlasím – nesouhlasím 

 podpis zákonného zástupce 2

nezletilý pacient  

Jméno a příjmení: narozen dne:

S poskytnutím  souhlasím – nesouhlasím 

 podpis nezletilého pacienta

Za poskytovatele

Jméno a příjmení:  

podpis lékaře

Údaje zákonného zástupce (rodiče)

Jméno a příjmení: narozen dne:

Kontakt /telefon, e-mail/:

Ze strany poskytovatele byla předána informace a k uvedené zdravotní službě, byla předána informace 
o jejím důvodu a účelu, povaze a předpokládaném přínosu, byla předána informace o možných důsledcích 
a rizicích, případných alternativách a byla dána možnost klást lékaři doplňující otázky. Níže uvedení svými 
podpisy potvrzují výše uvedené a vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas s poskytnutím této služby.

Pro poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav nebo kvalitu života 
pacienta zákon vyžaduje souhlas obou zákonných zástupců a pokud se jedná o nezletilého pacienta, který je s ohledem na svůj věk, 
zdravotní stav a charakter konkrétní zdravotní služby schopen vnímat (posoudit) situaci a vyjadřovat se, tak i souhlas nezletilého 
pacienta. Pokud není dán souhlas od všech osob, od kterých je v daném případě třeba, je poskytovatel povinen do 24 hodin toto 
oznámit soudu, který ustanoví opatrovníka. Pokud souhlas některého z rodičů nelze získat, pak namísto jeho vyjádření a podpisu 
uvést, že souhlas nelze získat.

Navrhovaná (vyžadovaná) zdravotní služba :

Autor: Mgr. Jakub Uher
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Údaje nezletilého pacienta 

Jméno a příjmení: narozen dne: 

Adresa trvalého pobytu:    

zákonný zástupce 1.

Jméno a příjmení: narozen dne:

S poskytnutím  souhlasím – nesouhlasím 

 podpis zákonného zástupce 1

zákonný zástupce 2.

Jméno a příjmení: narozen dne:

S poskytnutím  souhlasím – nesouhlasím 

 podpis zákonného zástupce 2

nezletilý pacient  

Jméno a příjmení: narozen dne:

S poskytnutím  souhlasím – nesouhlasím 

 podpis nezletilého pacienta

Za poskytovatele

Jméno a příjmení:  

podpis lékaře

Údaje zákonného zástupce (rodiče)

Jméno a příjmení: narozen dne:

Kontakt /telefon, e-mail/:

Ze strany poskytovatele byla předána informace a k uvedené zdravotní službě, byla předána informace o jejím 
důvodu a účelu, povaze a předpokládaném přínosu, byla předána informace o možných důsledcích a rizicích, 
případných alternativách. Byl dán s dostatečným předstihem k prostudování příbalový leták obsahující 
veškeré potřebné údaje a byla dána možnost klást lékaři doplňující otázky. Níže uvedení svými podpisy 
potvrzují výše uvedené a vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas s poskytnutím této služby. Nejsou známy žádné 
zdravotní obtíže, které by bránili provedení očkování.

Pro poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav nebo kvalitu života 
pacienta zákon vyžaduje souhlas obou zákonných zástupců a pokud se jedná o nezletilého pacienta, který je s ohledem na 
svůj věk, zdravotní stav a charakter konkrétní zdravotní služby schopen vnímat (posoudit) situaci a vyjadřovat se, tak i souhlas 
nezletilého pacienta. Pokud není dán souhlas od všech osob, od kterých je v daném případě třeba, je poskytovatel povinen do 24 
hodin toto oznámit soudu, který ustanoví opatrovníka. Pokud souhlas některého z rodičů nelze získat, pak namísto jeho vyjádření 
a podpisu uvést, že souhlas nelze získat. Pro případ, že jsou dány zdravotní obtíže – kontraindikace k očkování, tak lékař zapíše do 
dokumentace, že očkování pro tyto nebylo provedeno.

Navrhovaná (vyžadovaná) zdravotní služba (nepovinné očkování)

Očkování proti:

Očkovací látka :

Autor: Mgr. Jakub Uher
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Oznámení soudu dle ust.§35, odst.3, zákona č.372/2011 Sb.

Okresní soud v

Věc: Oznámení soudu dle ust. § 35, odst. 3, zákona č. 372/2011 Sb.

Tento vzor je nutno upravit dle konkrétní situace a tato musí být z návrhu zřejmá – tedy kdo byl poučen a informován (může být 
situace, že jeden rodič se vůbec nedostaví apod.), někdy není třeba souhlasu nezletilého – viz. text k relevantnímu názoru pacienta 
atd. 
Doporučuji, aby přílohou byl předchozí formulář – souhlas – nesouhlas, ze kterého již řada těchto skutečností vyplývá a dokladuje 
danou situaci.

Dne    jsem informoval a poučil o poskytnutí konkrétní zdravotní služby

zákonné zástupce nezletilého pacienta a rovněž nezletilého pacienta.

Pokud jsou známy údaje zákonných zástupců, uvést i tyto.

Dle mého názoru se jedná o zdravotní službu, která může podstatným způsobem negativně ovlivnit další 
zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy je dle ust. § 35, odst.2, písm.a) zákona vyžadován 
souhlas obou zákonných zástupců.

Dle mého názoru je v daném případě, s ohledem na charakter dané zdravotní služby, jakož i na věk 
a vyspělost nezletilého pacienta, kdy tento je schopen vnímat situaci a vyjadřovat se, třeba taktéž zjišťovat 
názor nezletilého pacienta.

Protože nelze získat souhlas obou rodičů, resp. názor nezletilého pacienta je v rozporu s názorem zákonného 
zástupce (ů), oznamuji tuto skutečnost soudu za účelem ustanovení opatrovníka.

Situace se konkrétně má tak, že:
Matka – souhlasí – nesouhlasí – nejsem schopen získat souhlas
Otec – souhlasí – nesouhlasí – nejsem schopen získat souhlas
Pacient - souhlasí – nesouhlasí

MUDr. jméno a příjmení      

IČ:

Název (firma):

Adresa zdravotnického zařízení:

Autor: Mgr. Jakub Uher

Údaje nezletilého pacienta 

Jméno a příjmení: narozen dne: 

Adresa trvalého pobytu:    

datum a podpis
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Seznam členů výboru SSG ČR

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

Jméno, příjmení Adresa Telefonní 
číslo

E-mailová adresa

MUDr.  Vladimír Dvořák Orlí 10,  
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr.  Olga Hlaváčková Zeyerova 2442,  
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

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

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr.  Jan Líman Husova 1648,  
415 02 Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr.  Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr.  Jan Nový Raisova 21,  
320 07 Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr.  Aleš Skřivánek Horní nám. 285/8, 
772 00 Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum. cz

MUDr.  Alexandra Stará Slavíkova 15,  
120 00 Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

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

495 757 188 jstepan@email.cz

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

271 961 183  tesar@mbox.vol.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr.  Richard Postupa ČSA 6a,  
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr.  Lubomír Vokatý Spojařů 1252,  
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox. cz



CELOSTÁTNÍ KONFERENCE
České gynekologické porodnické společnosti ČLS JEP

a
Sdružení soukromých gynekologů ČR

Termín konání: 18.–20. 5. 2012

Seminář porodních asistentek
 Termín konání: 19. 5. 2012

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

            Generální partner

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

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

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

Koordinátor: MUDr. Mgr. Jolana Těšínová

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

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

cévách (patofyziologie, iUgR, fetální anémie)

14.30–14.45 hod.  Přestávka

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

15.45–16.00 hod.  Přestávka

16.00–17.00 hod. Live scan

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

Koordinátoři:   Mgr. Jakub Uher, Ing. Jan Hlaváček

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

PŘEdBěŽnÝ OdBORnÝ PROgRam

Pátek  18. 5. 2012

9.00 hod.  Zahájení konference

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

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

Koordinátor:   J. Dostál (Olomouc)

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

12.00–14.00 hod.  Přestávka



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

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

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

Sobota  19. 5. 2012

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

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

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

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

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

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

12.00–14.00 hod.  PŘESTÁVKA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ll. anonce



vŠEOBEcné inFORmacE

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

|  volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2012.
|  Volná sdělení k aktivní účasti zasílejte POUZE formou on-line přihlášky k aktivní účasti. 
Interaktivní formulář naleznete na webových stránkách: www.ssg.cz, www.cgps.cz,  
www.g-agency.eu

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

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

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

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

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

nebude-li částka za ubytování uhrazena do 15. 4. 2012, vámi požadované ubytování 
bude automaticky zrušeno.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: 
Sekretariát g-agEncY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc, v on-line. podobě ji 
lze také vyplnit na www.cgps.cz, www.ssg.cz.
Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní 
adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci. 

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

Variabilní symbol* 

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

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO:     DIČ:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 9
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CElOSTáTní kOnFEREnCE  
ČgPS ČlS JEP a SSg ČR

18.–20. 5. 2012, BRnO

SEMInář PORODníCH ASISTEnTEk
 19. 5. 2012, BRnO

Z á V A Z n á     P ř I H l á š k A



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

SPOnZORIng ZE STRAnY FIREM:
Registraci na kongres hradí firma:  0  ANO 0  NE
Registraci na workshop hradí firma:  0  ANO 0  NE
Gala večer lékaři hradí firma:  0  ANO 0  NE
Gala večer doprovodu hradí firma:  0  ANO 0  NE
Oběd lékaři hradí firma: 0  ANO 0  NE
Oběd doprovodu hradí firma:  0  ANO 0  NE

Název firmy(sponzora): 

Kontaktní osoba:

Tel:

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

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

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

CEnA CElkEM         

registrační   
poplatek

workshop         spol.večer        
účastník konf.

spol.večer
doprovod         

oběd
lékař

oběd
doprovod         

celkem

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

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

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

Platba ze zahraničí: IBAn CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: gIBACZPX
Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 
779 00  Olomouc. Veškeré poplatky spojené s bankovním transferem hradí odesílatel.
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Variabilní symbol* 

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

nABíDkA UBYTOVání 
Rezervace počtu nocí

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

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

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

ubytován(a) spolu s
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SPOnZORIng ZE STRAnY FIREM:
Ubytování na kongres hradí firma:                        0  ANO 0  NE
Ubytování-doprovod   hradí firma:                        0  ANO 0  NE

Název firmy(sponzora): 

Kontaktní osoba:

Tel:

Platba za ubytování byla odeslána dne                                    na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. 

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

identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 14% DPH.

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



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

V důsledku toho je nutné, abyste platbu:
•  za registrační poplatek, poplatek za gala večer a oběd odeslali pod variabilním symbolem 

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

dvojčíslí číslicemi 88
•  Těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 31. 3. 2012 doporučujeme, aby se telefonicky 

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

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

automaticky zrušeno.

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

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

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

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


