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EDITORIAL

Vážené kolegyně a kolegové,

máme za sebou velmi důležité květnové volby do poslanecké sněmovny a volby do výboru SSG ČR, které 
proběhly na valném shromáždění řádných členů SSG v rámci celostátní konference ČGPS ČLS JEP v Kar-
lových Varech, konané na počátku června tohoto roku.

V květnových volbách si voliči volili, zda naše společnost bude kráčet dopředu a přibližovat se společen-
ství vyspělých demokratických států Evropy nebo zda uvěří pohádce o 13 důchodech, dopustí další zadlu-
žování státu a zhoršování celé situace pro nás pro všechny.

Ono je to s většími celky stejně jako s jednotlivci, čím jsou zadluženější, tím jsou chudší. Vždyť jenom na 
úrocích za své dluhy platí ČR ročně více jak 70 miliard korun nadnárodním finančním institucím. Jsou to
peníze, které v rozpočtu potom chybí. Jako občané platíme za každé špatné rozhodnutí svých politických 
přestavitelů.

Jsem rád, že ve volbách zvítězil zdravý rozum a doufám, že se současné koalici rozpočtové odpovědnosti 
podaří sestavit vládu, která bude co nejlépe hospodařit se svěřenými prostředky a bude pracovat pro 
blaho většiny slušných občanů.

Nejsem idealista, ale pevně věřím, že pozitivní směr bude zachován. Volby do výboru SSG ČR skončily 
jednomyslným zvolením dosavadního výboru v čele s předsedou MUDr. Vladimírem Dvořákem.
Málokdo z nás, členů SSG, si plně uvědomuje, kolik toho pro celé naše Sdružení soukromých gynekologů 
a pro blaho všech členů tento člověk se svým týmem udělal, kolik energie a svého drahocenného času 
věnoval tomu, abychom se jako soukromí gynekologové měli lépe.

Znamená to, že na další období bude zachována kontinuita našeho snažení a garance vysoké kvality.
A ještě jedna událost stojí za zmínku. V Karlových Varech měla ustavující sjezd nově vzniklá sekce 
v rámci ČGPS a to Sekce lékařů u lůžka. Čas ukáže, zdali tento krok povede ke zlepšení situace nemoc-
ničních lékařů a lepší spolupráci s privátním sektorem ve prospěch našich společných pacientek, nebo 
štěpení zájmů a prosazování jedné skupiny na úkor druhé.

Na závěr svého zamyšlení bych chtěl popřát všem krásné léto, pohodovou dovolenou a abychon se po 
prázdninách všichni pustili s elánem do další práce.

        MUDr. Richard Postupa
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Celostátní konference profesního sdružení a odborné společnosti proběhla letos jako společná již pode-
váté a měla některé společné rysy s těmi předchozími, ale i celou řadu specifik.
Poprvé jsme společný kongres uspořádali v Karlových Varech, v minulosti zde proběhl jeden víkendový 
doškolovací seminář a minulosti ještě dávnější dvě konference odborné společnosti. Ačkoliv hotel Ther-
mal je díky nevyjasněným majetkovým vztahům spravován státem a nemůže tedy příliš investovat do 
svého rozvoje, organizačně jeho zaměstnanci zvládli vše dobře a na patřičné úrovni ve spolupráci s teamy 
organizačního výboru složeného z lidí z Podolí, brněnského sekretariátu a mých děvčat. Všem patří dík. 
Svojí účastí se jednalo o nejvíce navštívený domácí kongres v dějinách, přítomnost přes 840 lékařů půjde 
jen těžko překonat. Přes sto porodních asistentek bývá standardem, účast téměř šedesáti firem je dosti
vysoká. Bohužel ubývá velkých sponzorů ať již jejich fůzemi nebo, což je horší, odchodem z našeho trhu 
nebo zastavením podpory gynekologického portfolia.
Za specifikum považuji první jednání ustavené Sekce lékařů u lůžka po prvních volbách v této sekci.
Budoucnost ukáže, zda ambice zlepšit postavení nemocničních lékařů se podaří naplnit, nebo spíše půjde 
o frakci usilující o rozštěpení odborné společnosti.
Konference proběhla týden po parlamentních volbách a ty zejména nás privátní gynekology jistě většinou 
potěšily.
Ale zpět k odborné konferenci. Věřím a zpětné reakce od lékařů i firem mi to potvrzují, že většina účast-
níků byla spokojena s odbornou i společenskou úrovní konference. S velkým zájmem se setkaly work-
shopy před konferencí i v jejím průběhu, plný sál prakticky po celou dobu konference svědčil o dobře 
zvolených tématech. Horší účast na exkluzivním nedělním dopoledním bloku prof. Nikolaidese lze přičíst 
kombinaci únavy po maratonu pátečních a sobotních přednášek a sobotním galavečeru, bohužel jeho 
účast nebyla anoncována v dostatečném předstihu, do poslední chvíle jsme si jí nebyli zcela jistí. Rozepi-
sovat se o odborném programu nelze, každý si snad našel, co od něj očekával.
Na valném shromáždění SSG byli přítomní členové seznámeni s aktuálním děním na naší zdravotně 
politické scéně, se situací v Dohodovacím řízení o cenách na letošek, systémem bonifikací, apod. Na další
období byl zvolen výbor SSG, resp.potvrzen ve svém stávajícím složení i pro další období. Na výročním 
shromáždění členů ČGPS pak v sobotu bez problémů prošla nutná technická novela Stanov ČGPS, žádné 
avizované excesy nenastaly.
Společenský večer v sobotu snad uspokojil všechny svojí oficiální, gastronomickou i hudební částí. Plně
obsazený parket do jedné hodiny ranní potěšil jistě nejen mě, účinkující, ale skotačící kolegyně a kolegy.
Obvykle na tomto místě vyjadřuji pochybnost nad tím, zda je ještě kam dále posunout úroveň našich kon-
ferencí, ale jako obvykle se o to s organizátory příští konference pokusíme. 
Bude to 3.-5.6.2011 v Aldisu v Hradci Králové. Tématem, budou kontroverze v gynekologii a porodnictví, 
jejich první část, pokračování bude o rok později.
Přeji Vám pěkné a klidné prázdniny prožité s Vašimi blízkými a s Vámi se těším na setkání v Mílovech 
17-19.9. a na dalších akcích, které pro Vás pořádáme celostátně i regionálně.
 

Aleš Skřivánek

Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP
hotel Thermal, Karlovy Vary 4.–6. 6. 2010
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PŘEHLED nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

15.4.2010 Praha MZd-  zahajovací jednání Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, 
výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních 
omezeních pro rok 2011
Za SSG ČR přítomen J.Štěpán
Jednání se konalo na MZd 15.4.2010 a bylo úvodním jednáním, při kterém byly zvoleny orgány dohodo-
vacího řízení.Předsedající pojišťovnou pro toto období bude VZP, zastoupená ředitelem MUDr Horákem, 
který jednání řídil.Proběhla volba komisí a změny v koordinátorech. Za naši organizaci nadále zůstává 
koordinátorem MUDr.V.Dvořák. Mandátová komise bude dále vedena Mgr. Uhrem, kterému je třeba  
nahlásit personální změny a výkazy hlasů, doložené plnými mocemi do konce května. Analytická komise 
bude rovněž dále vedena MUDr. Ambrožovou.Schválen harmonogram jednání, závěrečným dnem bude 
21.9.2010.

24. 4. 2010 Praha - Průhonice –  Konference ČLK
Za SSG ČR přítomen J. Nový
 Dopolední program byl tvořen vystoupením zástupců politických stran s předvolebním představením  
svých programů v oblasti zdravotnictví. Odpoledne bylo vystoupení zástupců jednotlivých segmentů 
poskytovatelů,  dr. Jojko kromě vlastní prezentace  přednesl  koaliční stanovisko. Za SSG ČR prezentaci 
přednesl  Jan Nový, představil SSG a přednesl stanoviska s návrhy spolupráce.  Poté následovala diskuse 
k jednotlivým segmentům a různým problémům, nejvíce asi k postgraduálnímu vzdělávání  a úhra-
dám a platům ve zdravotnictví. Stanoviska jednotlivých zúčastněných jsou známá a nevykazují žádné 
významné změny.

5. 5. 2010 Praha – jednání analytické komise
Za SSG ČR přítomen J. Nový
 Byly představeny odhady vývoje příjmů zdravotních pojišťoven -  2 materiály, které se ne zcela shodují.  
Za 1. čtvrtletí letošního roku došlo k enormnímu nárůstu úhrad za léky, zástupce PLD argumentoval 
množstvím nových doporučených postupů, pozn. na jejichž úhradu  asi nebudou peníze.  Celkový vývoj 
nelze dobře odhadnout,  není  ještě odhad ministerstva financí a hlavně není po volbách. SAS požádal,
aby byly poskytnuty údaje ze 3 segmentů – AS, PLD a gynekologie. Není jasné, k čemu mají být výstupy 
použity a jak prezentovány. Bude proto svolána nejspíše 3. 6. 2010 schůzka ZP a těchto segmentů. Seg-
ment komplementu žádá o jednání, ozvou se, náš zástupce přislíbil  účast – týká se poklesu bodového 
ohodnocení v jejich segmentu.

18. 5. 2010 Praha ČSK – Jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR domluvil schůzku zástupců Koalice s ředitelem VZP, hlavní témata:
- zohlednění náročnosti péče o osoby nehovořící česky
- možnost registrace pojišťovnami na zdravotnická zařízení
- dotazy na projekt, v němž VZP hodlá motivovat lékaře k preskripci nejlevnějších preparátů 
  z jednotlivých lékařských skupin. 
Projednávaly se rovněž perspektivy Dohodovacího řízení o úhradách péče pro rok rok 2010. Zdravotní 
pojišťovny deklarují již nyní špatnou finanční situaci a nulovou ochotu navýšit 2 úhrady oproti letošnímu
roku. Zrušení regulačních poplatků by znamenalo nemožnost zachování úhrad zdravotnickým zařízením 
v dosavadní výši. Zásadní význam bude mít výsledek květnových voleb do poslanecké sněmovny. Pří-
tomní rovněž analyzovali prohlášení Asociace českých a moravských nemocnic, kde jejich zástupci spolu 
s ČLK a LOK požadují nesystémové selektivní navýšení úhrady krajským lůžkovým zařízením. Zástupci 
Koalice s proklamacemi zástupců části lůžkových zařízení nesouhlasí, rozhodli se k situaci vydat tiskové 
prohlášení. 
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PŘEHLED nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

25. 5. 2010 Praha ústředí  – Jednání zástupců Koalice soukromých lékařů s ředitelem 
VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
Jednalo se o zohlednění péče o česky nehovořící pojištěnce VZP. Zástupci lékařů poukazovali na to, že 
péče o tyto osoby je značně časově i jinak náročná a to by mělo být zohledněno v úhradě.  VZP se k tomu 
staví dosti zdrženlivě a její ředitel poukazoval na možná úskalí jednotlivých řešení. Lékaři upozornili na 
fakt, že řada zařízení cizince odmítá již nyní a jiná budou patrně žádat přítomnost tlumočníka. Dalším 
tématem byla možnost registrace pojištěnce na zdravotnické zařízení, nikoli na lékaře. VZP projevila 
ochotu řešit situace v některých případech přidělením stejného IČP všem zaměstnancům daného zdra-
votnického zařízení. 
Diskutovalo se rovněž o možnostech nasmlouvávání samostatných praxí nelékařským profesím. Postoje 
KSL a VZP jsou v této otázce shodné – nevidíme pro to v naprosté většině případů ekonomické ani medi-
cínské důvody. Jednalo se i o perspektivách regulací za vyžádanou péči a preskripci.
 
26. 5. 2010 Praha MZ ČR  – Jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního 
hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Tématem bylo zejména cílené obesílání žen, které neabsolvovaly preventivní prohlídku u gynekologa. 
Ministerstvo zdravotnictví  tuto nutnou součást organizovaného screeningu podporuje a přislíbilo 
finančně přispět s využitím prostředků z fondů EU. Zdravotní pojišťovny údajně deklarovaly za těchto
podmínek ochotu obesílání realizovat. Tématem byla i situace v regionech, kde VZP není majoritní a kde 
údajně dochází k proplácení cytologických vyšetření neakreditovaným laboratořím. Většina zaměstna-
neckých ZP bude údajně při následných kontrolách neakreditovaným centrům neoprávněnou úhradu 
zpětně odebírat.

1. 6. 2010 Praha Ústředí VZP – předběžné jednání o úhradách péče v roce 2011
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Vzhledem k tomu, že SSG ČR má v našem nově vzniklém segmentu naprostou majoritu, považujeme za 
vhodné sejít se se zástupci největší ZP ještě před oficiálním Dohodovacím řízením. Proběhlo korektní jed-
nání o perspektivě úhrad letos i v roce příštím. Obě strany se snaží zavést balíčkovou formu úhrad péče 
o těhotné a agregovaný kód gynekologické prevence již pro rok 2011.

8. 6. 2010 Praha ZP MV – Jednání o úhradách péče v roce 2010 a 2011
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupci ZP MV konstatovali, že nárůst úhrady pro segment ambulantní gynekologie činil v roce 2009 
proti roku 2008 10%. Během června 2010 budou jednotlivým ZZ docházet zprávy o doúčtování péče a 
uplatnění bonifikací. Naprostá většina zařízení odbornosti 603 by měla obdržet finanční dorovnání. Rov-
něž obdržíme písemné informace o uplatnění regulací na preskripci a vyžádanou péči, proti kterým je 
možné se odvolat. Zdravotní pojišťovny očekávají v roce 2010 i 2011 stagnaci či dokonce mírný pokles 
svých příjmů, do Dohodovacího řízení půjdou patrně v nejlepším případě s požadavkem nulového navý-
šení úhrad poskytovatelům. Náš zástupce označil tuto variantu pro náš segment za obtížně přijatelnou. 
Deklaroval ochotu společně analyzovat současné možnosti a pokusit se najít přijatelné řešení. Za nepřija-
telný označil nárůst úhrady v některém ze segmentů při stagnaci či poklesu v našem.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

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 2010, která zahrnuje:
- zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
- zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
- účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání…),
- v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.

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

Dovolujeme si upozornit, že právní servis, garantovaný Mgr. Jakubem Uhrem, bude poskytován v pří-
padě, 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.

 
PŘEHLED AKCÍ SSG ČR PRO ROK 2010

XLI. doškolovací seminář Milovy, hotel Devět Skal 17. – 19. 9. 2010

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

Praha, hotel Pyramida 10. – 12.12.2010
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Článek, který poslal místopředseda SSG ČR MUDr. Jan Nový 
do časopisu Tempus Medicorum.

Sdružení soukromých gynekologů České republiky vzniklo v roce 1998 na základě Sekce ambulantních 
gynekologů  České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP s cílem oddělit  organizaci poskyto-
vatelů zdravotní péče od odborné společnosti  za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů. Ke 
dni 24.4.2010 má  SSG ČR 815 členů. Naprostou většinu členů tvoří majitelé zdravotnických zařízení, 
ale členy jsou i zaměstnanci.  Převážná část pracuje v režimu primární péče, část poskytuje specializo-
vané služby převážně v oblasti cervikální patologie,  urogynekologie, prenatální diagnostiky a asistované 
reprodukce a zajišťuje i operační  léčbu  v rámci jednodenní chirurgie i  lůžkové péče. Sdružení usiluje 
zejména o:vytváření podmínek pro výkon svobodného povolání soukromého gynekologa, stanovení zásad 
smluvních vztahů mezi nestátními zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, prosazování 
ekonomických zájmů soukromých gynekologů a řešení sporů, zvyšování odborné a etické úrovně soukro-
mých gynekologů, prosazování účasti zástupců soukromých gynekologů na všech stupních řízení zdra-
votnictví, při jednáních týkajících se koncepce a zajištění péče v oboru gynekologie v ČR.  Zastupuje své 
členy při dohodovacích a výběrových řízeních, smírčích řízeních mezi soukromými gynekology a zdra-
votními pojišťovnami a  dalších jednáních, které souvisejí s profesní činností soukromých gynekologů. 
Spolupodílí na přípravě a realizaci koncepce kontinuálního vzdělávání členů a postgraduálního vzdělá-
vání, včetně s tím souvisejícího výběru akreditovaných pracovišť a jejich financování a  na realizaci post-
graduálního vzdělávání gynekologů v ČR, na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů 
pro primární péči. Zastupuje své členy ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím na území České 
republiky i v cizině.   Sdružení při plnění úkolů též úzce spolupracuje zejména s odbornou společností 
a dalšími orgány České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále s Českou lékařskou komo-
rou, lékařskými fakultami, volenými orgány i orgány státní správy a ostatními zdravotnickými organi-
zacemi na území ČR i zahraničními partnerskými lékařskými organizacemi Je samozřejmé, že nejbližší 
spolupracující organizací je mateřská odborná společnost a Koalice soukromých lékařů, která sdružuje 
podobně zaměřená sdružení poskytovatelů zdravotní péče, dlouhodobě seriózní  vztah má SSG ČR se 
zdravotními pojišťovnami i Ministerstvem zdravotnictví. 

Současnou situaci ve zdravotnictví vnímáme nejen z pohledu lékaře, ale i plátce daní a zdravotního pojiš-
tění a v neposlední míře i pacienta. Pokud jím  již nejsme,  v budoucnu jím určitě  budeme. Chceme, aby 
zdravotní péče byla dostupná  co nejblíže  vlastnímu prostředí pacienta v  maximálním rozsahu  v ambu-
lantním režimu. Pokud přesáhne rozměr ambulantní léčby, aby byla dosažitelná vysoce specializovaná 
péče dle evidence-based medicine. Každá zdravotní péče v systému  má být spravedlivě  zaplacená, nej-
lépe dle skutečných cen, nikoliv podle bodů a různých koeficientů. Uvědomujeme si, že finanční možnosti 
každého systému jsou omezené a že je nezbytné  regulovat rozsah i množství poskytnuté péče. Jsme 
zásadně proti tomu, aby regulátorem systému byl pouze lékař, který je následně perzekuován za překro-
čené limity léčiv či vyžádané péče. Je nutné vypracování oficiálně přijatých standardů, které budou záro-
veň finančně kryty ( v našem oboru je tomu tak již v např. v systému screeningu cervikálního karcinomu 
a mamografického screeningu ),aby se nestalo, že lékař postupuje dle standardu a nedostane za výkon 
úhradu a nakonec ještě  peníze za překročení indukované péče zaplatí zdravotní pojišťovně. Je naprosto 
nezbytné zapojení pacienta do regulací, prvním takovým krokem jsou současné regulační poplatky, proti 
kterým jsme nikdy nevystupovali a naopak je podporovali.  Bohužel se staly politickým materiálem, s 
nímž se dají vyhrát nebo prohrát volby. Je pochopitelně mnoho jiných možností, jak pacienta zaintereso-
vat, např. formou bonifikací či naopak malusů, připojištění či spoluúčasti. Jsme přesvědčení, že jen tak 
lze zvládnout systém, v němž je sice málo peněz, ale bude jich tam málo vždy, ať už budou v jakémkoliv 
množství. Takto však bude možné finance racionálně v systému využít. Samozřejmě, že musí dojít k 
redukci počtu  zdravotnických zařízení a není myslitelné, aby byly hrazeny postupy a metody, které 
nejsou evidence-based.
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Současným slabým místem zdravotnictví, kromě chronicky nestabilního systému financování a z něho
vyplývajících potíží s příjmy  lékařů, je systém jejich postgraduálního doškolování. Jeho rychlá změna je 
nevyhnutelná.  Práci na tomto problému a na standardech vidíme jako hlavní téma spolupráce s Českou 
lékařskou komorou. Ta je bohužel velkou částí členské základny vnímána jako příliš polická, orientovaná 
na levicovou část politického spektra a odborářská. Častou výtkou je rovněž, že nositel jiného názoru, 
než zastává vedení  ĆLK, je vnímán jako nepřítel. Časopis ČLK Tempus je vnímán často jako agitační tis-
kovina prezidenta a  samochvála vyvolává v pamětnících reminiscence na naštěstí už dávnou minulost. 
I přes tyto výhrady podstatné části členské základny chápeme spolupráci s ĆLK  jako nutnou a chceme 
pracovat na společných tématech. Domníváme se, že společným cílem je, aby se lékaři mohli realizovat 
v oboru, který si vybrali, aby se mohli smysluplně vzdělávat, zvyšovat kvalifikaci, profesně růst a ruku
v ruce s tím šlo i finanční ohodnocení a posílení společenského postavení.  Aby tato perspektiva byla
reálná, je nutná stabilita zdravotního systému, stabilita vlastnických práv, stabilita příjmů a stabilita 
smluvních vztahů umožňující rozvoj pracoviště s event. rozšířením smluvního vztahu se zdravotními 
pojišťovnami.
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Stanovisko  
Koalice soukromých lékařů 

(dále také jen KSL)

ke společnému komuniké Asociace českých a moravských nemocnic  
a České lékařské komory 

těmito organizacemi vydanému dne 27.4.2010. 

Vedení KSL projednalo výše specifikované komuniké a přijala k němu toto usnesení:

A. KSL souhlasí:
1) s potřebou obnovení demokraticky vedeného dialogu ve zdravotnictví jako zá-kladního nástroje 
pro dosažení maximálního zefektivnění vynakládání finančních prostředků včetně  systémové
shody v potřebě počtu a zaměření  zdravotnických zařízení všeho typu s nastavením způsobu 
spolupráce mezi nimi. Tento dialog by měl probíhat mezi všemi zainteresovanými organizacemi a 
institucemi při re-spektování jejich veškerých zákonných práv i povinností vyplývajících hlavně ze 
zákonů 20/1966 Sb. a 48/1997 Sb. v platném znění.

2) s nutností změnit systém specializačního vzdělávání.

3) s potřebou zefektivnit systém regulace cen léků s důrazem na ochranu těch lékařů, kteří při 
jejich preskripci důsledně dodržují postupy lege artis.

4) s tím, že musí být zachován rovný přístup k financím všech zdravotnických zařízení bez rozdílu
typu vlastnictví nebo jejich  umístění v regionu.

B. KSL nekomentuje přílohu úhradové vyhlášky, která se týká lůžkových zdravotnických 
zařízení, zároveň ale upozorňuje, že bude proti jakémukoli návrhu, jehož důsledkem by byl přesun 
finančních prostředků od ambulancí do nemocnic.

C. KSL

1) upozorňuje na příliš hustou síť lůžkových zařízení v České republice. Toto samo  o sobě může 
být příčinou přinejmenším části finančních potíží českého zdravotnictví.

2) konstatuje, že procentuelní podíl finančních prostředků z celkových nákladů na zdravotní péči,
který je v ČR čerpán lůžkovými zdravotnickými zařízeními, je výrazně vyšší než v naprosté většině 
zemí s vyspělým zdravotnictvím.

3) je toho názoru, že krajská lůžková zařízení by měla apelovat na své zřizo-vatele, aby jim 
povolili vybírat od pacientů regulační poplatky. Takto získané finanční prostředky by pak mohla
užít ke zlepšení jejich finanční situace a péče o jejich pacienty.

D. KSL zásadně nesouhlasí s požadavkem zavést v ČR jednotný systém odměňování lékařů 
nebo i všech zdravotníků a to nejen proto, že v ČR je stále ještě výrazná nerovnost přístupu 
zdravotnických zařízení k finančním prostředkům podle typu jejich vlastnictví, takže u plně
soukromých zdravotnických zařízení by takovýto požadavek mohl být příčinou jejich bankrotu. 

E. KSL požaduje, aby jakékoli nároky na finanční navýšení ohodnocení práce zdra-votníků byly
uspokojovány  výhradně prostřednictvím zvyšování příslušných položek v Seznamu výkonů, neboť 
to je jednoznačně jediný způsob, kterým lze  zachovat nebo zlepšit postavení všech lékařů resp. 
všech zdravotníků bez likvidace vzájemné konkurenceschopnosti  zdravotnických zařízení na 
pracovním nebo ostatním trhu. 

Přijato jednomyslně dne 20. 5. 2010.
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SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Vážený pan
MUDr. Karel Štein
generální ředitel VoZP
Drahobejlova 1404/4
190 00  Praha 9 

       V Brně dne 21. 5. 2010

Vážený pane řediteli,

 reaguji na Váš dopis ze dne 17. 5. 2010. K návrhu úhrady některých zákroků formou balíčkových 
cen: VoZP je prakticky jedinou ZP, která pro letošní rok tuto formu úhrady odmítá. Argument, 
že u balíčkových úhrad nedochází k naplnění smluvních závazků jak v objemu, tak v kvalitě 
sjednané zdravotní péče, považujeme za absurdní. Při klasickém vykazování jednotlivými kódy hrozí 
tyto negativní jevy podstatně více. Systémově nám tento nevstřícný krok VoZP nevadí, zařízení, která 
mají balíčkové ceny pro zákroky nasmlouvány s ostatními ZP, budou v souladu s platnou legislativou 
zpoplatňovat klientkám VoZP pobyt na lůžku a důvod platby jim vysvětlí. 
 V odmítání úhrady péče o gravidní formou balíčku porušuje VoZP uzavřenou dohodu v rámci DŘ 
a postupuje v rozporu s citovanou úhradovou vyhláškou MZ ČR, rovněž jako jediná ZP. Na stránkách 
MZ ČR je k úhradové vyhlášce pro rok 2010 uvedeno pro náš segment: „výše úhrady bude při splnění 
podmínek stanovených ve smlouvě navýšena stejným způsobem jako v roce 2009, pokud se ZP a ZZ 
nedohodnou jinak“. Zdůvodnění odmítnutí balíčku zvýšeným počtem porodů nedonošených dětí  
a nárůstem komplikací je zcestné. Oba faktory byly při tvorbě balíčků brány v potaz. Zajímalo by nás, 
kde v odborném písemnictví objevila VoZP nárůst zmíněných faktorů v roce 2010 proti roku 2009 či 2009 
proti roku 2008. 
 Nepovažujeme za šťastné, že VoZP je jedinou ZP s celostátní působností, se kterou jsme se nedohodli 
na znění úhradového dodatku a která předkládá našim členům dodatek méně výhodný, než tomu bylo  
v roce 2009. Členská základna je o proběhách  jednáních i jejich výsledku informována.  Dalším 
jednáním se samozřejmě nebráníme, s ohledem na aktuální zkušenost budeme ale v případě VoZP  
k jejich výsledkům přistupovat velice zdrženlivě. 

 S pozdravem
        Vladimír Dvořák 
                        předseda SSG ČR
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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
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