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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

EDITORIAL

Jarní sluníčko se mi vší silou snažilo otevřít víčka. Podařilo se mu to, až když ostří jeho paprsků otupil 
jeden zbloudilý bílý mráček, který mi v mém polosnění připomínal ledního medvěda. Našmátral jsem 
ovladač a nedalo mi, abych tak krásné ráno ještě nevylepšil a pustil si staré Rolling Stones. Vždycky při 
té muzice cítím trochu novou mízu. Lední medvěd na obloze se nehýbal, zesláblému slunci se nedařilo mě 
více probrat a víčka mi opět klesla. Stouni dohráli a naskočilo mi rádio. Při něm většinou spím, tentokrát 
jsem před ztrátou vědomí uslyšel, že chytili jakéhosi korupčníka a že se jeho kauza bude předávat 
a mezi slovy problikávaly reminiscence na mnohé kauzy z minulosti, které vyzněly do ztracena. Ještě 
jsem zaslechl Tomáše Kluse a jeho „za co, pane bože, za co?“ a byl jsem znovu v limbu. Jako valící se 
kameny se na mě řítily jednotlivé obrazy z dějin a budoucnosti gynekologie a porodnictví. Zavíraly se po 
malých i velké porodnice a prázdná místa po nich zaplnily ve velkých městech porodní domy, v ostatní 
části země porody doma, k nezvládnutelným komplikacím volaly porodní asistentky porodníky, kteří byli 
následně souzeni a trestáni za to, že neřešitelné komplikace nezvládli. Těhotná přestala být objektem 
lékaře gynekologa - porodníka a péči o ni si rozdělily v čele s jedním bývalým z nás porodní asistentky 
a lékaři ostatních oborů, jimž se podařilo rozšířit stávající screeningové programy o mnohé další, na 
jejichž úhradu se ušetřilo vyloučením gynekologů z procesu péče o těhotnou. Ministr „nejpravicovější 
strany“ v parlamentu se ani nesnažil zamaskovat averzi vůči ambulantní sféře a soukromé zdravotnictví 
se opět stalo neslušným pojmem.Na rozdíl od ostatního světa se nejlepší cestou reformy zdravotnictví 
stala redukce sítě ambulancí až k absolutní minimalizaci jejich počtu. Interval screeningu cervikálního 
karcinomu za hlučného mlaskání mnohých z nás byl prodloužen nejprve na 3 a poté na 5 let. Redukcí 
ambulantní sféry se podařilo dosáhnout toho, aby opět mohly být za hospitalizace prováděny již dříve 
ambulantní výkony, např. kyretáže, hysteroskopie, kličky, nakonec i inzerce nitroděložních tělisek. Řada 
gynekologů zkrachovala, někteří spáchali sebevraždu, jiní se začali živit jako taxikáři, noční hlídači, 
popeláři, nejzoufalejší z nich se dali na politiku. Z těch, kteří zůstali, jich řada v naději na lepší zítřky volila 
komunisty. Ti jim po volbách a vytvoření jednobarevné vlády znárodnili jejich zbylé ordinace a soukromé 
majetky a zachránili je tak před tím, aby následovali tragickou cestu svých dříve zmíněných kolegů. 
Vzbudil jsem se celý zpocený v okamžiku, kdy na mě ředitel OÚNZ křičel, že mám píchnuto o minutu 
později. Oknem jsem uviděl stále ještě stejný obláček tvaru ledního medvěda, který ale mezitím značně 
ztmavl mým snem. Ještě, že jsem si mohl pustit znovu přehrávač a Mick Jagger ukončil mé probouzecí 
trápení rezolutním: „zmiz z mého obláčku“.

Vážené kolegyně a kolegové. Přeji lepší sny.

 Jan Nový
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Celostátní konference profesního sdružení a odborné společnosti proběhla letos jako společná již 
pojedenácté a měla některé společné rysy s těmi předchozími, ale i celou řadu specifik. 

Podruhé byl prezidentem sjezdu přednosta olomoucké porodnicko-gynekologické kliniky prof. Pilka 
a podruhé byly nosným tématem konference kontroverze v gynekologii a porodnictví. Letošní výběr témat 
snad uspokojil všechny, kteří do Brna vyrazili nejen za společenskou stránkou akce, ale především za 
odbornými poznatky. 
Kromě již snad „klasických“ kontroverzí přišly na řadu i aktuální – nadstandardy, restrukturalizace 
lůžkové péče resp. centralizace některé péče, apod.
Rekordní byla účast, konference se zúčastnilo něco málo přes 900 lékařů a více jak sto porodních 
asistentek. Bohužel ubývá velkých sponzorů ať již jejich fůzemi nebo, což je horší, odchodem z našeho 
trhu nebo zastavením podpory gynekologického portfolia.
Ale zpět k odborné konferenci. Věřím, a zpětné reakce od lékařů i firem mi to potvrzují, že většina 
účastníků byla spokojena s odbornou i společenskou úrovní konference. S velkým zájmem se setkaly 
workshopy s právní problematikou i ultrazvukový, plný sál prakticky po celou dobu konference svědčil 
o dobře zvolených tématech. Rozepisovat 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.
Společenský večer v sobotu v hotelu Voroněž snad uspokojil všechny svojí oficiální, gastronomickou 
i hudební částí. 
Obvykle na tomto místě vyjadřuji pochybnost nad tím, zda je ještě kam dále posunout úroveň našich 
konferencí, jestli je kam dále posunovat úroveň odbornou a dále zvyšovat počty účastníků. Příští rok se 
o to pokusí prof. Cibula a agentura Guarant v Praze v hotelu Clarion. Přeji jemu i agentuře, ať se jim to 
podaří.
Tématem bude mezioborová spolupráce.
Přeji Vám pěkné a klidné prázdniny prožité s Vašimi blízkými a s Vámi se těším na setkání v Milovech 
14. - 16. 9. 2012, o tři týdny později ve Voroněži v Brně na konferenci Sekce ultrazvukové diagnostiky a na 
dalších akcích, které pro Vás pořádáme celostátně i regionálně.

       

Aleš Skřivánek

Celostátní konference
ČGpS ČLS jEp a SSG Čr, Bvv Brno 18. - 20. 5. 2012
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Vážené kolegyně a kolegové,
 neustále se setkávám s lidmi, kteří v rámci zlepšení své péče o pacienty postupují tak, že bychom mohli 
vbrzku přijít o benefity, které jako gynekologové máme díky dlouhodobému úsilí vedení SSG. 
Jezdím na většinu seminářů a konferencí SSG a vždy tam zazní jasná varování a doporučení co dělat 
event. nedělat. Vychází nejčastěji z úst Vladimíra Dvořáka, tedy člověka, který většinu těch benefitů 
domluvil. Ví tedy o co jde a myslím, že ho nelze podezírat z toho, že by se nesnažil svou praxi vést k větší 
bezpečnosti a profitu. Z toho mi jasně vyplývá, že je rozumné pokusit se ho napodobit a nebo si ho alespoň 
pozorně poslechnout. A to další, neméně důležité, je udržet společnými silami odborné výkony v našich 
ordinacích. Nenechat se nenápadně dostrkat do pozice, kdy by někdo mohl říci - vždyť oni ten ultrazvuk 
nebo kolposkopii nebo … ani nedělají …..ani neumí. 
Současná doba je doba krizí, nepokojů a nedostatku /byť někdy účelově zveličovaného či relativního/. 
Slabí se houfují a protestují. Dožadují se zlepšení, zatímco silní uskutečňují svůj program a i v nejhlubší 
krizi prosperují. V krizi dochází vždy k mocenským a majetkovým přesunům, a jen naivka si může myslet, 
že zbohatnutí a prosperita je věc štěstí či náhody. 
Dnes máme díky prozíravé politice výboru SSG stále super podmínky /bajkař by řekl velký kus dobrého 
sýra v zobáku/. Nemusí tomu tak být i nadále. Styčné hranice máme s velkými hráči, jsou to zdravotnické 
řetězce, laboratoře, nemocnice ale i soukromé porodní asistentky.
Příklad 1. Biochemická laboratoř, majitel čestný, chytrý vzdělaný člověk, který neustále zavádí nové 
metody, zdokonaluje servis. Ale - jedna z myšlenek, kterými se zabýval, bylo zřízení ultrazvukového 
pracoviště a zaměstnání gynekologa, který by doplnil UZ k jím dělanému biochemickému screeningu. 
A proč by pak nedělal i 21. týdny.
2. příklad: Jedna pražská genetika nabízí stejnou službu, opět jsem se setkal s kamarádem gynekologem, 
kterému tato komplexní služba vyhovuje a nadchla ho.
3. příklad je zaměřen spíše do našich vlastních řad - jde o rozdělení ultrazvukové sekce. Ten boj může 
odnést i větší gynekologická praxe velmi bolestně. Dle návrhu prof. Caldy a jeho nové společnosti by 
z těhotenských ultrazvuků ambulantním gynekologům zbyl jen ten „gynekologický“ v 6-8 týdnu a možná 
32. týden při povinnosti mít moderní drahý přístroj. Z UZ semináře v Lounech, kde přednášel pan profesor 
Calda, a ze semináře v Teplicích - přednášející pan doktor Břešťák, vyznělo zcela jasně, že pokud nebude 
mít gynekolog certifikaci k UZ vyšetřením vyšší úrovně nebude moci dělat více, než je výše popsáno. Zcela 
bezpečně je nutná systémová kontrola kvality, ale pozor abychom nesplakali nad výdělkem. Naštěstí prof. 
Calda a jeho společnost neurčují naší odbornosti kvalifikační kritéria pro vykazování kódů UZ vyšetření 
ani čehokoli jiného. Z tohoto hlediska je podpora UZ sekce ČGPS logickým krokem. Doufejme, že nová 
účelově vzniklá společnost prof. Caldy podporu gynekologů nezíská.
Mám ještě další příklady z praxe, ale to spíše až na našich fórech. S nápovědou je třeba šetřit. Dost 
nebezpečné je totiž to, že jde leckdy o aplikaci systémů fungujících v některé z „vyspělých“zemí. Byť 
s jiným typem zdravotnictví. 

Těším se na další setkání, přeji hezký den 

Petr Sudek
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PŘEHLED
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

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.

17. 4. 2012 Praha – jednání se skupinou České laboratoře
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
České laboratoře jsou sloučením několika subjektů, které provozují laboratoře na území celé České 
republiky, mají potřebná osvědčení o kvalitě a nejsou vlastněny nadnárodními řetězci. České laboratoře 
vnímají SSG ČR jako potenciálního partnera a navrhly spolupráci. Ta by mohla začít vytipováním 
laboratorních vyšetření, která skýtají nesporný medicínský benefit (na rozdíl od např. LBC), ale nejsou 
zatím hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Ta by mohla být nabízena pacientkám za úhradu. 
Ekonomicky by mohlo profitovat zařízení naší odbornosti i laboratoř. Zástupci SSG ČR požádali České 
laboratoře o zaslání návrhu, idea se nám zdá perspektivní. Za SSG ČR ale deklarovali, že i nadále budeme 
usilovat o úhradu komplementu přes naše zařízení (nákup péče) a že nevylučujeme spolupráci i s jinými 
subjekty.

17. 4. 2012 Praha – jednání s poslancem za VV MUDr. Jiřím Štětinou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
Jednání bylo reakcí strany Věci veřejné na dopis, který předseda SSG ČR jako mluvčí Koalice soukromých 
lékařů odeslal předsedům všech stran vládní koalice a v němž prezentoval nespokojenost ambulantní 
sféry s činností ministra zdravotnictví. Poslanec Štětina souhlasil s názory zástupců SSG ČR a označil jako 
nepřijatelné to, že záměry zásadních změn systému zdravotnictví ministr Heger nekonzultuje se zástupci 
poskytovatelů a odbornými společnostmi a dozvídáme se o nich až z médií. Přislíbil, že ministrovi naše 
námitky opět připomene. Jednání se konalo v den, kdy poslankyně Peak oznámila, že ve straně VV končí. 
Je proto obtížné predikovat, zda pan poslanec bude mít možnost intervenovat a zda jeho strana bude ještě 
členem vládní koalice. Rozhodně šlo ale o jednání z pozice poslance Štětiny velice vstřícné a pan poslanec 
je jako lékař v problematice dobře orientován. 

24. 4. 2012 Praha ústředí VZP – jednání o perspektivách úhrad odbornosti 603 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Vzhledem k současnému stavu veřejných financí ve zdravotnictví a známým postojům ministra 
zdravotnictví nelze očekávat reálný nárůst příjmů ambulantních zdravotnických zařízení. Patrně jedinou 
šancí redukce péče, která je indukována našimi ambulancemi a využití financí z úspory nákladů pro naše 
praxe. Proto budeme pokračovat na kalkulaci nákupů péče pro ambulantní zařízení odbornosti 603. Je 
ovšem jasné, že některé jiné odbornosti či segmenty budou mít silně negativní postoj k naší aktivitě. 
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PŘEHLED
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

24. 4. 2012 Praha – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Přikládáme zápis z jednání:

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů
24. 4. 2012

Přítomni: Dr. Dvořák, Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Černý, Dr. Tautermann, Dr. Šmatlák 

1. Další jednání s MZ ČR, plánovaná schůzka s náměstkem Noskem
•  Ing. Nosek dosud nedodal návrh na strukturu podkladů pro analýzu úhrad péče v jednotlivých 

segmentech, kterou přislíbil zaslat do 20. 4. jako podklad pro květnové jednání KSL. Dr. Dvořák Ing. 
Noskovi jeho slib připomene a současně jej upozorní na narůstající nespokojenost privátních lékařů 
s přístupem MZ ČR.

•  Zástupci Koalice (s výjimkou ČSK) se vrátili ke schůzce s premiérem ČR a schválili text dopisu Dr. 
Nečasovi, ve kterém na komentáři ke společnému memorandu KSL a MZ ČR dokladují neplnění 
uzavřených dohod ze strany ministra zdravotnictví.

•  Zástupci KSL se společně dohodli, že pokud vyjde premiér vstříc požadavkům LOKu, vydá Koalice 
veřejný protest proti stagnaci, respektive poklesu reálných příjmu privátních zdravotnických zařízení.

2. Jednání Rady poskytovatelů (RP) a následná TK ministra zdravotnictví
•  Podle shodného stanoviska KSL je Rada poskytovatelů orgán s natolik různorodými zájmy, že jen 

s obtížemi může být účinným poradním orgánem. Lze tedy pochopit důvody ministra zdravotnictví, 
které jej vedly k tomu, že se na jednání RP nezmínil o chystané tiskové konferenci k novým reformním 
krokům. Současně jsou setkání RP jednou z mála možností komunikace se zástupci MZ ČR, proto je 
třeba apelovat na ministra, aby KSL respektoval jako legitimního zástupce soukromých poskytovatelů, 
vážně se zabýval jejími podněty a připomínkami a o zásadních rozhodnutích ji informoval dříve, než 
zástupce sdělovacích prostředků. 

3. Kultivace Seznamu výkonů
•  Ke kultivaci Seznamu výkonů zatím nejsou nové informace. Dr. Jojko seznámil zástupce KSL se 

stanoviskem ČLS JEP, která podpoří kultivaci pouze v případě, že se ke změnám bude přistupovat 
komplexně. Podle dostupných informací se ministerská komise zatím zabývá pouze některými 
položkami (např. spotřebním materiálem) a jejich nesystémovými úpravami. Dr. Jojko vyzval zástupce 
KSL aby zvážili, zda se Koalice ke stanovisku ČLS JEP připojí.

4. Různé
•  Dr. Jojko informoval o výsledcích svého setkání s MUDr. Ferdinadem Polákem, náměstkem ministra 

zdravotnictví pro zdravotní péči, se kterým mimo jiné jednal o minimálních požadavcích na hodnocení 
kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a přednesl Dr. Polákovi následující návrhy:

 - zmizí povinnost školení mytí rukou a povinnost vyvěšování schémat,
 -  zůstane zachováno, že u umyvadel mají být hygienické prostředky a každé ZZ má mít desinfekční 

prostředky,
 -  pravidla manipulace s rizikovými léčivy budou platit jen pro ta zdravotnická zařízení, která tato léčiva 

používají. Pokud je ZZ nepoužívá, nebude povinno informovat ani o tom, že je nemá,
 - personální soupisy nebo budou platit jen pro větší ambulance (např. nad 10 zaměstnanců),
 - sporným bodem zůstala pravidla týkající se školení první pomoci.
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KSL s úpravami navrženými Dr. Jojkem souhlasí s tím, že hranice počtu zaměstnanců pro personální 
soupisy se posune na 20 a povinné školení první pomoci doporučuje z materiálu zcela vyřadit. 
• Zástupci KSL schválili text Stanoviska k Národnímu registru zdravotnických pracovníků.

V Praze dne 3. 5. 2012
Zapsala: Mgr. Zina Sladkovská

16. 5. 2012 Praha MZ ČR – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví P. Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Tématem jednání byla zejména perspektiva úhrad péče odbornosti 603. Náměstek ministra zdravotnictví 
podporuje snahu naší organizace realizovat úhradu komplementu i některých dalších vyšetření formou 
nákupu péče. Z případných úspor by mohl vzniknout finanční benefit pro náš segment. Pokud dojde 
v rámci kultivace Seznamu výkonů ke snížení kalkulované ceny některých přístrojů (CT, MR …), dojde 
patrně k navýšení ceny práce lékaře a režie. I to by vedlo k navýšení úhrad péče pro naši odbornost. 

16. 5. 2012 Praha MZ ČR – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví F. Polákem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předmětem jednání byla zdravotnická legislativa a její dopady na chod našich praxí. Některé plánované 
změny přinášejí dle našeho názoru jen nárůst administrativy bez jakéhokoli benefitu pro pacienty. Jednalo 
se i o plánovaném posílení kompetencí nelékařů, zejména porodních asistentek. Oba diskutující se dohodli 
na tom, že by k tomu mělo docházet v rámci zdravotnických zařízení, kde působí i lékař. Vznik zařízení, 
kde by pracovaly pouze porodní asistentky, by nepřinesl žádný zdravotní benefit ani úsporu finančních 
prostředků. 

16. 5. 2012 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního 
hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další z pravidelných jednání komise. Tématem byl například nový kód pro HPV testaci, kontroly laboratoří, 
kterým bude končit akreditace a nepřijatelnost vybírání finančních prostředků v souvislosti s L.B.C.

16. 5. 2012 Praha MZ ČR – jednání expertního týmu pro podporu screeningových programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se zejména o plánovaném zvaní cílových skupin na všechny tří celostátní plošné screeningové 
programy. Mediální kampaň na podporu těchto programů i adresné zvaní těch, kteří některé z vyšetření 
neabsolvovali, by měly začít v průběhu příštího roku. 

16. 5. 2012 Praha MZ ČR – jednání Pracovní skupiny pro problematiku porodnictví při MZ ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předsedou pracovní skupiny je poslanec za TOP 09 A. Roztočil. Ve skupině jsou zástupci ČGPS, neonatologie, 
praktických lékařů pro děti a dorost, zdravotních pojišťoven, porodních asistentek, dul, ženských 
organizací, kterým nevyhovuje současný systém péče o těhotné a novorozence, vládní zmocněnkyně pro 

PŘEHLED
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje
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lidská práva a MZ ČR. Zástupci odborných společností deklarovali, že prioritou je pro ně bezpečí rodičky 
a novorozence a jakéhokoli změny by neměly vést ke zhoršení současné situace. Zástupkyně nelékařských 
profesí a občanských organizací prosazovaly vznik sítě zdravotnických zařízení, v nichž by pracovaly 
porodní asistentky se smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Soukromé porodní asistentky by poté 
realizovaly část prenatální péče a chodily by k porodům do stávajících porodnic nebo porodních domů. 
Lékař by k porodu mohl přijít pouze na výzvu porodní asistentky. Charakter diskuse přiměl zástupce 
odborných společností k dohodě, že se příštího jednání pracovní skupiny nezúčastní. 

22. 5. 2012 Praha ústředí VZP – jednání o úhradách odbornosti 603 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
VZP analyzuje data o vyžádané péči naší odbornosti a také o tom, kolik gravidních odesílají jednotlivá 
zdravotnická zařízení na genetická vyšetření a ultrazvukové vyšetření jiným kolegům. Je zvažován model 
úhrad těchto vyšetření formolu nákupu péče zařízeními odbornosti 603. O této formě úhrady bude VZP 
jednat ze zaměstnaneckými pojišťovnami. 

22. 5. 2012 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů
22. 5. 2012 

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

5. Společná reakce Koalice na odpověď Karla Schwarzenberga
•  Dr. Dvořák zaslal dopis adresovaný premiéru Nečasovi na vědomí místopředsedovi vlády. K. Schvar-

zenberg poslal odpověď, ve které popírá tvrzení, týkající se jednostranného navyšování finančních 
prostředků lůžkovým zařízením, na úkor ambulantní privátní sféry. Zástupci soukromých lékařů 
s textem odpovědi nesouhlasí. 

• Dr. Dvořák zpracuje návrh odpovědi a pošle ji KSL k připomínkování.

6. Setkání s náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Ing. Noskem
•   V rámci diskuse o způsobu řešení úhrad zdravotní péče v roce 2013 seznámil Ing. Nosek členy s 

KSL návrhem MZ ČR na navýšení plateb za státní pojištěnce, který ministerstvo připravuje k před-
ložení na jednání vlády. Pokud nebude návrh MZ ČR přijat (později vláda návrh MZ ČR skutečně 
zamítla), lze i v příštím roce vzhledem k předpokládané inflaci a s ní spojeným nárůstem nákladů 
(až o 7%), očekávat nejen stagnaci, ale další pokles příjmů soukromých zdravotnických zařízení.

•  K výši úhrad zdravotní péče v roce 2013 očekává Ing. Nosek návrhy jednotlivých poskytovatelů 
a je připraven s nimi jednat, i když k zásadním změnám se staví skepticky. Nepředpokládá, že by v 
příštím roce bylo v systému více finančních prostředků, než v letošním roce. 

•  Pokud dojde k redukci lůžek, pokusí se upravit podmínky tak, aby systém úhrady v ambulancích, 
hlavně ambulantních specialistů, dovoloval ošetření většího počtu pacientů. Dr. Dvořák vidí per-
spektivu v možnosti nákupu zdravotní péče jednotlivými zdravotnickými zařízeními, protože 
toto řešení by pomohlo mimo jiné regulovat nadužívání zdravotní péče. Ing. Nosek s tímto názorem 
souhlasí. Dr. Neugebauer se zmínil o negativních zkušenostech dětských lékařů s nákupem péče, 
který v minulosti znamenal většinou krácení úhrad (např. očkování).

PŘEHLED
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje
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KoRESPoNDENCE

•  Dr. Neugebauer dále připomněl, že praktičtí lékaři pro děti a dorost nemají možnost vybírat regu-
lační poplatky a pokud dojde k jejich dalšímu navýšení, ztráta ZZ, které ošetřují děti a dorost, bude 
ještě větší. Navíc legislativní změny definující zletilého a nezletilého pojištěnce v balíčku reformních 
zákonů může přinést dětským lékařů další finanční ztráty. SPLDD ČR bude požadovat buď kompen-
zaci, nebo vrácení možnosti regulační poplatky vybírat. V současnosti tuto problematiku řeší i ve 
spolupráci s ostatními organizacemi zastupující lékaře pečující o děti (ČPS, sociální pediatrie, doros-
tové lékařství, neonatologie)

• Celkový objem peněz od zdravotních pojišťoven se v roce 2013 sníží. Všichni si uvědomují 
potřebu šetřit, ale pokud se budou v rámci úspor snižovat platby soukromých zdravotnických zaří-
zení, nemůže MZ ČR s podporou privátního sektoru počítat. Situace se zatím jeví jako bezvýchodná. 
Otázkou je, jak se dohodnout se ZP, aby výsledek jednání byl přijatelný pro obě strany? 

•  Ke kultivaci Seznamu výkonů bude nutná samostatná schůzka, pouze k této problematice. MZ 
ČR plánuje vydat seznam i nedokončený s tím, že projednané výkony budou ohodnoceny 1 Kč/bod, 
neprojednané budou mít hodnotu nižší. Podle informace Ing. Noska čeká MZ ČR na výrok ústavního 
soudu k ekonomicky náročnější variantě ošetření. Problém je s cenami přístrojové techniky.

•  Ing. Nosek předložil na jednání formuláře ke zjištění nákladovosti praxí, podle kterých provádí 
pravidelná šetření ÚZIS. Současně uložil svým pracovníkům, aby z databáze ÚZIS získali údaje za 
poslední 3 roky, které nechá prověřit analytiky ke zjištění, zda se potvrdí zvyšování nákladů privát-
ních praxí.

Po diskusi Ing. Nosek navrhl nechat nejprve prověřit data ÚZIS a pak se společně dohodnout na dalším 
postupu.
•  Dr. Chrz informoval o pravidelných statických šetřeních nákladovosti, které provádí ČSK. Přestože 

získaná data jsou zajímavá, zdravotní pojišťovny je z důvodu nedostatku finančních prostředků 
v systému neakceptují.

•  Ing. Nosek bude mít data ÚZIS zpracovaná do poloviny června a přislíbil účast na červnovém jednání 
Koalice, kde bude možnost o nich společně diskutovat.

7. Různé 
•  O setkání se zástupci KSL projevil zájem prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír 

Chudoba. Po vzájemné dohodě byl pozván na 26. 6. 2012 na 18.00 hodin, před jednáním Koalice.

Další jednání Koalice:
26. 6. od 18.30 v Apolence (od 18.00 jednání s Dr. Chudobou)

V Praze dne 4. 6. 2012
Zapsala: Mgr. Zina Sladkovská

30. 5. 2012 Praha – jednání analytické komise DŘ o úhradách zdravotní péče
Za SSG ČR přítomen J. Nový
Novým předsedou byl zvolen Ing. Mrázek z VZP. Příjmy do veřejného zdravotního pojištění zůstávají 
přibližně stejné a předpoklad je i pro rok 2013. Při nepřítomnosti zástupců segmentů akutní lůžkové péče 
nebylo možno jednat o nastavení sledovatelných parametrů v nemocniční péči – z tohoto segmentu je 
kromě celkového čísla obtížné získat validní údaje, protože existuje řada variant úhrad mezi jednotlivými 
pojišťovnami a jednotlivými nemocnicemi. Je zcela jisté, že při stejných příjmech a zvyšujících se 
výdajích za léky a nemocniční péči bude již od letošního roku hospodaření ZP deficitní. S tím půjdou do 
dohodovacího řízení, budou muset ušetřit buď plošně nebo v některých segmentech
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AKTUÁLNÍ INFoRMACE ČLENŮM

Přehled akcí 2012, které SSG Čr orGanizuje nebo Se na orGanizaci Podílí.

47. 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
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Třetí revize ( 2012 )

Pracovní skupina: V. Unzeitig, A. Měchurová, M. Lubušký
Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP

Oponenti:  výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP 
 výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
 výbor Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP
 výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP 

Následující přehled vymezuje základní frekvenci kontrol a rozsah péče u žen s fyziologicky 
probíhajícím těhotenstvím. 
Při prvním vyšetření v těhotenské poradně rozhodne ošetřující lékař na základě získaných anamne-
stických údajů a aktuálního klinického nálezu o míře případného rizika a těhotnou zařadí do některé 
ze tří následujících skupin:

a)  Těhotné s malým rizikem jsou pacientky bez rizikových faktorů v anamnéze a výsledky všech 
klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity jsou normální. Takové těhotenství označu-
jeme jako fyziologické a dispenzární prenatální péče je poskytována:                            

• do 36. týdne gravidity včetně v intervalu 4 - 6 týdnů (optimálně 1x měsíčně),
• od 37. týdne gravidity do termínu porodu jedenkrát týdně.
Těhotná může být předána do ambulantní péče zdravotnického zařízení, které povede porod, po vzá-
jemné dohodě - nejpozději však v termínu porodu. Péče o potermínové těhotenství (blíže viz doporu-
čený postup Péče o potermínové těhotenství) v ambulanci registrujícího gynekologa je možná na 
základě jeho dohody se zdravotnickým zařízením ústavní péče, kde bude žena rodit.

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

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

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

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

ZÁSADY DISPENZÁRNÍ PÉČE 
VE FYZIoLoGICKÉM TĚHoTENSTVÍ 
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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodajeNepravidelná vyšetření:
Komplexní prenatální vyšetřenído 14. týdne (14+0):
Jeho nedílnou součástí je kromě pravidelně prováděných vyšetření i vystavení těhotenské průkazky 
s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče. 
Těhotné ženě by měl být nabídnut screening nejčastějších morfologických a chromozomálních (vroze-
ných vývojových) vad plodu a poskytnuta informace o metodách screeningu, poskytovatelích i formě 
úhrady. Preferován by měl být kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening v I. trimestru 
těhotenství, zatím však není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Invazivní metody prenatální diagnostiky na základě vyhodnocení výsledku screeningu indikuje a pro-
vádí pouze gynekolog.

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

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

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

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

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

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

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

• morfologii plodu (se zápisem „bez zjištěných morfologických abnormalit plodu“),
•  lokalizaci placenty (zasahuje-li placenta do dolníhoděložníhosegmentu, nutnozměřitvzdálenostdol-

níhopóluodvnitřníbranky, event. přesahvnitřníbranky),
• množství plodové vody.

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

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

ZÁSADY DISPENZÁRNÍ PÉČE 
VE FYZIoLoGICKÉM TĚHoTENSTVÍ 
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Laboratorní vyšetření (27+1 – 32+0):
•  stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu (sérolo-

gické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis se provádí pouze výběrově).

Ultrazvukové vyšetření (30+0 – 32+0):
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•  počet plodů, u vícečetného těhotenství viz doporučený postup Ultrazvuková vyšetření v průběhu 

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

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

•  lokalizaci placenty (zasahuje-li do dolníhoděložníhosegmentu, nutnozměřitvzdálenostdolníhopólu-
odvnitřníbranky, event. přesahvnitřníbranky),

• množství plodové vody.

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

Kardiotokografickýnon–stress test (od 38. týdne)
(blíže viz Interpretace fetálního kardiotokogramu dle FIGO)
•  do termínu porodu 1x týdně, po termínu porodu viz doporučený postup Péče o potermínové těho-

tenství.

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče o fyziologické těhotenství.

Komentář:
Z materiálu je např. zřejmé, že:
- prvotrimestrální screening má být hrazen těhotnou
-  superkonziliární ultrazvukové vyšetření či fetální echokardiografické vyšetření by mělo být hrazeno  

z veřejných prostředků v případě, že lékař, provádějící UZ vyšetření ve 20. – 22. týdnu gravidity 
má podezření na abnormní nález. V ostatních případech lze tato vyšetření nabídnout pacientce za 
úhradu

- snižuje se doporučený počet CTG vyšetření

ZÁSADY DISPENZÁRNÍ PÉČE 
VE FYZIoLoGICKÉM TĚHoTENSTVÍ 
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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

Úřad vlády České republiky
premiér Petr Nečas
nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

      V Brně dne 6. 3. 2012

Vážený pane premiére,

členové Koalice soukromých lékařů mne pověřili, abych Vás požádal o schůzku, na níž bychom hovořili 
o současné situaci zdravotnictví v České republice a přístupu ministra zdravotnictví k problematice 
ambulantní sféry. Se znepokojením sledujeme, že ministr Heger po dobu výkonu svojí funkce 
ambulantní sféru otevřeně ignoruje a ekonomicky jí škodí. Navýšení úhrad z veřejných prostředků 
směřuje tento rok pouze do lůžkových zařízení, do nichž míří v ČR již nyní největší procento veřejných 
financí v rámci EU. Rovněž spoluúčastí pacientů zvýšil ministr pouze příjmy lůžkových zařízení. 
Ambulantní zařízení, včetně primární péče, která měla být dle vládního prohlášení preferována, bude 
i letos v úhradách péče nominálně stagnovat, reálně úhrady poklesnou. Rada poskytovatelů, která se 
pravidelně scházela za předchůdců současného ministra, byla za ministra Hegera účelově svolána pouze 
v době akce „Děkujeme, odcházíme“. Na problémy ambulantního sektoru a ohrožení kvality dostupnosti 
péče, včetně péče primární, jsme ministra při jednáních opakovaně upozorňovali, vždy bez jakéhokoli 
reálného efektu. Pokud je skutečně ve zdravotnictví hlavním cílem současné vlády, která bývá 
označována jako pravostředová, navýšení platů některých odborářů, měla by to jasně deklarovat.

Vážený pane premiére, situaci považujeme za závažnou, napětí v našich členských základnách narůstá 
a jsme přesvědčeni o tom, že schůzka s Vámi by přispěla k tomu, aby se české zdravotnictví vyvíjelo 
v souladu s celosvětovým trendem. 

Děkuji za odpověď, jsem s pozdravem a těším se na setkání

       MUDr. Vladimír Dvořák
        mluvčí Koalice soukromých lékařů 
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SPOLEČNÉ MEMORANDUM
KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ

A
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

V návaznosti na Memorandum uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR 
a Lékařským odborovým klubem dne 17. 2. 2011 a Memorandem o úpravě poměrů 
ve zdravotnictví uzavřeným stejným ministerstvem a Českou asociací sester dne 8. 3. 2011, se níže 
podepsaní zástupci Koalice soukromých lékařů a Ministerstva zdravotnictví ČR dohodli na společném 
postupu při naplňování níže uvedených bodů.

1. Základní koncepční kroky
V souladu s Programovým prohlášením vlády, ve kterém je uvedeno:

„Veřejné zdravotní pojištění bude zachováno a modernizováno. Budou navýšeny prostředky přísunem soukro-
mých zdrojů, zprůhledněno právní prostředí a podporována rovná soutěž poskytovatelů i plátců.“

a v souladu s Programovým prohlášením vlády se Ministerstvo zdravotnictví ČR hlásí k aktivní spolu-
práci s Koalicí soukromých lékařů, zastupující převážnou většinu ambulantních lékařů. Tato aktivní 
spolupráce bude vyjádřena především formou úzké spolupráce 
a konzultací nad připravovanými legislativními změnami, včetně formování základních reformních 
kroků. 

Od podepsání memoranda s námi pan ministr prakticky nekomunikoval, žádné konzultace neproběhly. 
Naopak jeho záměry na zásadní změny, týkající se m.j. primární péče, se dozvídáme až z médií.

2. Odměňování lékařů
V návaznosti na úpravu platových poměrů lékařů v nemocnicích a vyhlášeních ministra zdravotnictví 
o postupném narovnání úhrad všech zdravotníků se dohodli zástupci Koalice soukromých lékařů s 
ministrem zdravotnictví na společné práci nad úpravou tzv. Seznamu výkonů, který je vydáván formou 
vyhlášky, poslední znění je obsahem Vyhlášky č. 472/2009 Sb., a nad způsobem účtování zdravotní péče 
zubních lékařů. Podstatnou změnou by měla být taková úprava, která povede v horizontu několika let k 
naplnění deklarace o narovnání odměn ve zdravotnictví postupně ve všech jeho segmentech.

Probíhá kultivace seznamu výkonů. Až na schůzce 3.4. poprvé připustil ing. Nosek, že by rád s KSL 
probral průchodnost prozatimních výsledků té kultivace. Jinak jsou zatím záměry MZ v této věci zcela 
nejasné, ačkoli oficiální deklarace od vedení MZ zní tak, že seznam bude novelizován k 1.7.2012 s 
účinností od 1.1.2013. Mimo jiné to zcela blokuje naše možnosti přípravy na Dohodovací řízení o hodnotě 
bodu a výši úhrad na rok 2013.

3. Přesun péče z nemocnic do ambulancí
Zástupci Koalice soukromých lékařů a Ministerstva zdravotnictví ČR se dohodli na zahájení diskuse, 
která by měla vést k faktickému naplňování trendu moderní medicíny, tj. přesunu pacientů z lůžek do 
ambulancí. 

Žádná diskuse reálně nezačala.
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4. Legislativní změny
Zástupci Koalice soukromých lékařů a Ministerstva zdravotnictví ČR se dohodli na spolupráci nad 
předkládanými legislativními návrhy. Ministerstvo zdravotnictví ČR bude iniciovat schůzky se zástup-
ci Koalice soukromých lékařů, na kterých budou předkládány koncepční záměry, ze kterých budou 
následně vycházet jednotlivé právní normy. V rámci připomínkového řízení budou realizovány schůzky 
za účelem vypořádávání připomínek předkládaných zástupci jednotlivých organizací sdružujících se 
v Koalici soukromých lékařů.

Součástí diskusí bude i problematika jasného legislativního vymezení spoluúčasti pacientů na úhradě 
poskytované zdravotní péče. Za specifickou považuje Koalice soukromých lékařů problematiku stoma-
tologické péče, kdy připravované změny by měly reflektovat trendy nastoupené ve vyspělých státech 
světa. 

Do dneška nic. Až na základě opakovaných upozornění KSL se 10.4.2012 sešla Rada poskytovatelů. 
Dva dny poté ohlásil ministr další plánované změny systému zdravotnictví. Tyto na Radě poskytovatelů 
nebyly ani zmíněny.

5. Vzdělávání zdravotníků
Zástupci Koalice soukromých lékařů a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR se dohodli, že budou ve 
spolupráci s odbornými společnostmi pracovat na zlepšování systému vzdělávání lékařských i nelékař-
ských pracovníků. Dále se dohodli na úpravě systému rezidenčních míst zejména s důrazem na skuteč-
nost, aby dotace na rezidenta zachovaly stejné platové podmínky po celou dobu vzdělávání v minimální 
výši jako v současnosti??.

Zatím žádná aktivita pana ministra směrem k našim organizacím.

6. Projekty eHealth
Zástupci Koalice soukromých lékařů a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR se dohodli na zahájení 
spolupráce a otevření diskuse o obsahu a formách eHealth v ČR a potřebě jeho zakotvení v legislativním 
rámci.. 

Žádná diskuse neběží. Podle dostupných informací VZP nadále prosazuje systém IZIP a to ačkoli zkra-
chovalo jeho původní zavádění do života a i pilotní projekt v Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Tam jej 
údajně většina ZZ nezačala užívat, ačkoli mnohá dostala od VZP zadarmo modemy.
Místo diskuse o jiných formách e.healthu jsme z medií zachytili informaci, že MZ plánuje zavést např. 
e.preskripci jako povinnou pro všechna ZZ. její přesná forma nám zatím není známa.

V Praze dne 30. 8. 2011

KoRESPoNDENCE
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Rozložení nákladů na zdravotní péči dle jednotlivých segmentů v %
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Rozložení nákladů na zdravotní péči dle jednotlivých segmentů v %

stomatologie
5,07 %

praktický lékař
4,91 %

rehabilitace
0,62 %

komplement
3,90 %

domácí péče
0,54 %

ambul. spec.
8,38 %

ústavní péče
 50,14 %

lázně a ozdravovny
 1,7 %

doprava ZZS
1,41 %

léky a ZP
23,30 %

stomatologie
5,03 %

praktický lékař
4,78 %

rehabilitace
0,92 %

komplement
3,69 %

domácí péče
0,57 %

ambul. spec.
8,86 %

ústavní péče
 51,41 %

lázně a ozdravovny
1,69 %

doprava ZZS
1,50 %

léky a ZP
 21,56 %

stomatologie
4,80 %

praktický lékař
5,32%

rehabilitace
0,95 %

komplement
3,87 %

domácí péče
0,56 %

ambul. spec.
 9,35 %

ústavní péče
 51,99 %

lázně a ozdravovny
 1,52 %

doprava ZZS
1,52 %

léky a ZP
20,12 %

stomatologie
4,64 %

praktický lékař
5,69 %

rehabilitace
1,04 %

komplement
4,27 %

domácí péče
0,64 %

ambul. spec.
 9,10 %

ústavní péče
 51,33 %

lázně a ozdravovny
 1,55 %

doprava ZZS
1,45 %

léky a ZP
20,30 %

stomatologie
4,66 %

praktický lékař
5,90 %

rehabilitace
1,04 %

komplement
3,84 %

domácí péče
0,62 %

ambul. spec.
 9,55 %

ústavní péče
 52,50 %

lázně a ozdravovny
 1,52 %

doprava ZZS
1,49 %

léky a ZP
18,88 %

2006 2007

2008

2010

2009

KoRESPoNDENCE



zpravodaj SSG Čr   21

Seznam členů výboru SSG ČR

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

Jméno, příjmení Adresa Telefonní 
číslo

E-mailová adresa

MUDr.  Vladimír Dvořák Orlí 10,  
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr.  Olga Hlaváčková Zeyerova 2442,  
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

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

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr.  Jan Líman Husova 1648,  
415 02 Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr.  Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr.  Jan Nový Raisova 21,  
320 07 Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

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

585 234 444 skrivanek@g-centrum. cz

MUDr.  Alexandra Stará Slavíkova 15,  
120 00 Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

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

495 757 188 jstepan@email.cz

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

271 961 183  tesar@mbox.vol.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr.  Richard Postupa ČSA 6a,  
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr.  Lubomír Vokatý Spojařů 1252,  
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox. cz
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5.–7. října 2012
OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47 BRNO
www.voronez.cz

33. celostátní konference
SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY
České gynekologické 
a porodnické společnosti ČLS JEP

Pořadatelé:
Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP
ve spolupráci s 
International Society of Ultrasound in Obstetrics 
and Gynecology (ISUOG) 

Prezident:  doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
Víceprezident: MUDr. Pavel Vlašín
Předseda vědecké rady: doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

Organizační  výbor:
Marek Ľubušký, Ladislav Krofta, Ivana Marková, Aleš Dlouhý, Jan Nový, Pavel Vlašín, 
Aleš Skřivánek 

Vědecká rada:
Miroslav Břešťák, Pavel Calda, David Čutka, Robert Dankovčík, Ishraq Dhaifalah,  
Aleš Dlouhý, Daniela Fischerová, Veronika Frisová, Romana Gerychová,  
Lukáš Hruban, Karel Hodík, Adam Hudec, Marian Kacerovský, Ladislav Krofta, 
Eduard Kulovaný, Marek Ľubušký, Petr Lošan, Radim Marek, Jaromír Mašata, 
Ivana Musilová, Jan Nový, Michal Pětroš, Aleš Skřivánek, Michaela Sukupová,  
Kamil Švabík, Pavel Vlašín, Radovan Vlk, Michal Zikán
Robert Dankovčík (SR), Dirk Timmerman (Belgie), Marcin Wiechec (Polsko)
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Odborný program
PÁTEK 5. 10. 2012

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. (Olomouc), 
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. (Praha), MUDr.  Pavel Vlašín (Brno)

12:50–13:00 hod. L. Krofta, M. Ľubušký, P. Vlašín
 Zahájení kurzu 
13:00–13:45 hod. M. Ľubušký
 Dopplerometrie–patofyziologie                    
13:45–14:30 hod. M. Ľubušký
 Dopplerometrie–fetální anémie 
14:30–15:15 hod. L. Krofta
 Dopplerometrie–IUGR 
15:15–15:45 hod. Diskuse 

15:45–16:00 hod. Coffee break

16:00–16:45 hod. L. Krofta
 Prenatální péče o vícečetná těhotenství 
16:45–17:15 hod. Diskuse 

17:15–18:15 hod. L. Krofta, M. Ľubušký, P. Vlašín
 Life scan 
18:15–18:45 hod. Diskuse                                           

SOBOTA 6. 10. 2012

ONKOGYNEKOLOGIE
Adnexální patologie
Patologie dělohy
Dirk Timmerman (Belgie) – ISUOG

REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 
Těhotenství nejasné lokalizace
VVV reprodukčních orgánů v UZ obraze
Abnormální krvácení (myomy, polypy, hydrosonografie)
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PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNA
Screeningové programy v těhotenství
Hodnocení podrobné morfologie plodu
Dopplerometrie v průběhu prenatální péče
Marcin Wiechec (Polsko) - ISUOG
Robert Dankovčík (SR)

NEDĚLE 7. 10. 2012

UROGYNEKOLOGIE

VARIA 

DOPORUČENÉ POSTUPY
Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství
Prenatální péče o vícečetná těhotenství
Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze
Hodnocení podrobné morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

ÚHRADOVÉ MECHANISMY 
Registrační listy zdravotních výkonů (UZ + prenatální diagnostika)
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PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNA
Screeningové programy v těhotenství
Hodnocení podrobné morfologie plodu
Dopplerometrie v průběhu prenatální péče
Marcin Wiechec (Polsko) - ISUOG
Robert Dankovčík (SR)

NEDĚLE 7. 10. 2012

UROGYNEKOLOGIE

VARIA 

DOPORUČENÉ POSTUPY
Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství
Prenatální péče o vícečetná těhotenství
Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze
Hodnocení podrobné morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

ÚHRADOVÉ MECHANISMY 
Registrační listy zdravotních výkonů (UZ + prenatální diagnostika)
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Vážení,
v průběhu konference bude předána
cena za nejlepší práci s ultrazvukovou tematikou, publikovanou 
v roce 2011.
Cena bude udělena ve dvou věkových kategoriích, do 35ti let a nad 35 let.
Vítěz každé věkové kategorie bude oceněn honorářem ve výši 15 000,– Kč.
Přihlášky prosím zasílejte elektronicky na e-mail sekce: info@gynultrazvuk.cz.
Vyhlášení soutěže o výše uvedenou nejlepší práci bude provedeno formou společného 
mailingu

Na setkání s Vámi v Brně se těší

marek Ľubušký – předseda sekce ultrazvukové diagnostiky ČGps Čls jep
ladislav krofta – místopředseda sekce ultrazvukové diagnostiky ČGps Čls jep

Všeobecné informace:
•  upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat 

ústním sdělením nebo formou posteru, tzv. vyžádaní i nevyžádaná přednášející
•  přihlášky k aktivní účasti zasílejte POUZE formou interaktivního formuláře, který je k dispozici na 

www.gynultrazvuk.cz a www.cgps.cz
•  doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

Ubytování:
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 31. 8 .2012, Vámi požadované ubytování bude automa-
ticky 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.gynultrazvuk.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.

Vědecký sekretariát:
MUDr. Ivana Marková Ph. D., e-mail: imickova@email.cz

Organizační zajištění konference: 
G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc, www.g-agency.eu.
Kamila Crhová, tel. +420 724 277 964, e-mail: crhova@g-agency.eu
Mgr. Lucie Marková, tel. +420 602 740 822,  
e-mail: markova@g-agency.eu

CENA SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY 
ČGPS ČLS JEP



5. 10. 2012 registrace certiFiKOVaNÝ KUrZ ČgPs ČLs JeP    

Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách
Prenatální péče o vícečetná těhotenství

registraČNÍ POPLateK   0 2.000,–Kč

6.–7. 10. 2012 registrace KONFereNce 
registraČNÍ POPLateK do 17. 8. 2012 do 14. 9. 2012 později, na místě

člen ČGPS, SGPS 0 2.500,– Kč 0 3.000,– Kč 0 3.500,– Kč
nečlen ČGPS, SGPS 0 3.000,– Kč 0 3.500,– Kč 0 3.700,– Kč
sestry z gyn. pracovišť                           0    800,– Kč 0 1.200,– Kč 0 1.500,– Kč

titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 10 v rámci ochrany osobních dat)

adresa pracoviště vč. PsČ:

tel.:      Fax:          e-mail:  

iČO:     DiČ:   

1 0
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5.–7. října 2012 Brno

33. celostátní konference
SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY
České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

ve spolupráci s 

International Society of Ultrasound 

in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) 



OBČerstVeNÍ 
Oběd pátek 5. 10. 2012  250,– Kč 0 ANO  0 NE
Oběd pro doprovod pátek 5. 10. 2012 250,– Kč  0 ANO  0 NE
Oběd sobota 6. 10. 2012  250,– Kč  0 ANO  0 NE
Oběd pro doprovod sobota 6. 10. 2012 250,– Kč 0 ANO  0 NE

gaLa VeČer  sOBOta 6. 10. 2012
účastník kongresu 600,– Kč  0 ANO 0 NE
doprovod              800,– Kč 0 ANO 0 NE
vstup na místě            1.000,– Kč 0 ANO 0 NE

sPONZOriNg Ze straNy Firem:
Registraci na kongres hradí firma:  0 ANO 0 NE
Registraci na workshop hradí firma:  0 ANO 0 NE
Oběd pro účastníka hradí firma:  0 ANO 0 NE

Celková platba, kterou hradí účastník      , byla odeslána dne    

 na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol 10 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 z bankovním transferem hradí odesílatel.

Název firmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:

ceNa ceLKem   

certifikovaný 
kurz

registrace 
konference

oběd
účastník

oběd
doprovod         

spol.večer        
účastník konf.

spol.večer
doprovod    

celkem
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VariaBiLNÍ symBOL*      
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 20 v rámci ochrany osobních dat)

UBytOVÁNÍ 
0 pátek 5. 10. 2012  0  sobota 6. 10. 2012  0 bez ubytování

a. Hotel Voroněž i.**** (místo konání akce, 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 přistýlkovu 4.800,– Kč (1.600,–/osoba)/noc/vč.snídaně 

ubytován(a) spolu s 

B. Holiday inn**** (vzdálený od místa konání akce 300 m, www.hibrno.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 přistýlkovu 4.800,– Kč (1.600,–/osoba)/noc/vč.snídaně 

ubytován(a) spolu s  

c. Hotel Voroněž ii.***(vzdálený od místa konání akce 100 m, www.voronez.cz)

0 jednolůžkový pokoj 2.600,– Kč /noc/vč.snídaně

0  dvoulůžkový pokoj 2.900,– Kč (1.450,–/osoba)/noc/vč.snídaně 
ubytován(a) spolu s  

0  dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 3.300,– Kč (1.100,–/osoba)/noc/vč.snídaně 
ubytován(a) spolu s   

D. Hotel Omega ***(vzdálený od místa konání akce 2 km, www.hotelomega.eu)

0 jednolůžkový pokoj    950,– Kč /noc/vč.snídaně

0  dvoulůžkový pokoj  1.450,– Kč (725,–/osoba)/noc/vč.snídaně 
ubytován(a) spolu s 

0  třílůžkový pokoj  1.920,– Kč (640,–/osoba)/noc/vč.snídaně 
ubytován(a) spolu s  

0  čtyřlůžkový pokoj 2.400,– Kč (600,–/osoba)/noc/vč.snídaně 
ubytován(a) spolu s  

přiháška 3/4

2 0

sPONZOriNg Ze straNy Firem:
Ubytování účastníka na konferenci hradí firma:  0 ANO 0 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 20 viz výše. 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 z bankovním transferem hradí odesílatel.

POKyNy
 Vzhledem k tomu, že se agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné z důvodu roz-
dílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků za gala večer. 

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

=  rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 10.
| Za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 20.
|  Těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 31. 7. 2012 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 31. 8. 2012, Vámi požadované ubytování bude automaticky 

zrušeno.

Přihlášku v písemné podobě zasílejte na:
Sekretariát G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc, 
tel: +420 724 277 964, +420 602 740 822, fax: +420 585 234 499, www.g-agency.eu
e-mail: info@g-agency.eu, v on-line podobě ji lze také vyplnit na www.gynultrazvuk.cz, www.cgps.cz

|  storno účasti: Těm, kteří se odhlásí od 20.–31. 8. 2012 bude vrácena částka snížená o manipulační 
poplatek ve výši 30 % z ceny objednaných služeb, od 1.–20. 9. 2012 o 70 % z ceny objednaných služeb. 
Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

přiháška 4/4

Datum                 Podpis, razítko



47. doškolovací seminář
Sdružení Soukromých gynekologů Čr ve Spolupráci 

S firmou merck Sharp & dohme s.r.o  
a Sekcí ambulantních gynekologů ČgpS ČlS Jep

Datum konání:  14.–16. 9. 2012 
místo konání: oRea Hotel devět Skal, Milovy 

anonce 1/3anonce 1/2

14. 9. 2012 PÁTEk 

satelitní symposium společnosti abbott
Čas zahájení odborného programu: 17.30 hod.

chairman: mUdr. vladimír dvořák

prof. mudr. Jiří beran, cSc.
očkování pRoti cHřipce – efektivní nástRoj pRevence nemocnosti 
dostUpný v každé oRdinaci

mudr. igor karen
očkování pRoti cHřipce v ambUlantní pRaxi 

15. 9. 2012 sobota

odborný program:
Čas zahájení odborného programu: 9.00 hod.
  
chairman: doc. MUDr. vít Unzeitig, CSc.

doc. mudr. tonko mardešić, cSc.
vícečetné těHotenství po asistované RepRodUkci – HistoRické 
koMPlikaCE?
doc. mudr. vít unzeitig, cSc.
MýTy a oMyly na Poli anTikonCEPCE (zPrÁva z ESC 2012)
mudr. vladimír dvořák
jsoU nějaké novinky v očkování pRoti Hpv?
mudr. miroslav havlín
volba mezi kontRaceptivy s obsaHem 20 a 30  µg EThinylESTraDiolU
mudr. aleš Skřivánek
poHled gynekologa na pRoblematikU osteopoRózy v Roce 2012
mudr. Svatava žalmanová
inHalační analgezie v ambUlantní gynekologii
 

16. 9. 2012 neděle
  
9.00 hod. jednání členů ssg čR – sitUace ve financování gynekologickýcH 

oRdinací – výsledky poslednícH jednání ssg čR 

na setkání se těší za SSg Čr

 mudr. vladimír dvořák – předseda

všeobecné infoRmace:
Začátek přednášek   14. 9. 2012 17.30 hod.
  15. 9. 2012 9.00 hod.
registrace: 14. 9. 2012  17.00–20.00 hod.
 15. 9. 2012  8.00 hod.
 16. 9. 2012  8.45 hod.
ubytování: oRea Hotel devět skal, milovy 

Společenský večer: 15. 9. 2012, Hotel devět skal

RegistRační poplatek + ceny viz závazná přiHláška
|  po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování  
v okolních  penzionech.

|  nebude-li částka za ubytování uhrazena do 13. 8. 2012, vámi požadované ubytování bude 
automaticky zrušeno.

UpozoRnění!
přihlášku k účasti zasílejte na adresu:  
sekretariát g-agency s.r.o., horní náměstí 285/8, 772 00 olomouc,  
tel.: +420 602 740 822, +420 724 277 964, fax: +420 585 234 499, e-mail: info@g-agency.eu.

platbu za konferenční poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet společnosti 

g-agency s.r.o. u české spořitelny olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní 
symbol viz závazná přihláška! nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze 
identifikovat. 
informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.
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16. 9. 2012 neděle
  
9.00 hod. jednání členů ssg čR – sitUace ve financování gynekologickýcH 

oRdinací – výsledky poslednícH jednání ssg čR 

na setkání se těší za SSg Čr

 mudr. vladimír dvořák – předseda

všeobecné infoRmace:
Začátek přednášek   14. 9. 2012 17.30 hod.
  15. 9. 2012 9.00 hod.
registrace: 14. 9. 2012  17.00–20.00 hod.
 15. 9. 2012  8.00 hod.
 16. 9. 2012  8.45 hod.
ubytování: oRea Hotel devět skal, milovy 

Společenský večer: 15. 9. 2012, Hotel devět skal

RegistRační poplatek + ceny viz závazná přiHláška
|  po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování  
v okolních  penzionech.

|  nebude-li částka za ubytování uhrazena do 13. 8. 2012, vámi požadované ubytování bude 
automaticky zrušeno.

UpozoRnění!
přihlášku k účasti zasílejte na adresu:  
sekretariát g-agency s.r.o., horní náměstí 285/8, 772 00 olomouc,  
tel.: +420 602 740 822, +420 724 277 964, fax: +420 585 234 499, e-mail: info@g-agency.eu.

platbu za konferenční poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet společnosti 

g-agency s.r.o. u české spořitelny olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní 
symbol viz závazná přihláška! nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze 
identifikovat. 
informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.
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Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 55 v rámci ochrany osobních dat

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO: DIČ:  

RegistRační poplatek do 14. 8. 2012  do 4. 9. 2012 na místě
člen ssg čR  0     800,– Kč 0  1 000,– Kč 0  1 400,– Kč
nečlen ssg čR 0  1 100,– Kč 0  1 400,– Kč 0  2 000,– Kč

Cenové hladiny reg. poplatků se vztahují k datu platby, nikoliv k datu zaslání přihlášky.

společenský večeR 
účastník semináře 200,– kč  0  ano   0  ne
doprovod 800,– kč  0  ano   0  ne

název firmy – sponzora:

kontaktní osoba: 

tel.:   

Registraci na seminář hradí firma:   0  ano   0  ne

platba za registrační poplatek a společenský večer celkem                         byla odeslána bankovním 

převodem dne                         na účet společnosti g-agenCY s.r.o. číslo 1808339319/0800  

u české spořitelny a.s. olomouc. Uvedené ceny jsou včetně 20% DpH!

5 5

+ + =

registrační 
poplatek 

spol. večer 
– doprovod

spol. večer 
– lékař

celkem

47. DOšKOlOVAcí SEmInář
sDRUžení soUkRomýCH gYnekologů čR ve spolUpRáCi 

s fiRmoU meRCk sHaRp & DoHme s.r.o  
a sekCí ambUlantníCH gYnekologů čgps čls Jep

záVAzná PřIhlášKA
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variabilní symbol*   
* rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 66 v rámci ochrany osobních dat

Ubytování v oRea Hotelu Devět skal, milovy
0   14. 9. 2012 0  15. 9. 2012 0  bez ubytování
        pátek                 sobota 
   
0    1-lůžkový pokoj 1 230,– kč noc/vč. snídaně
0    2-lůžkový pokoj 1 720,– kč  noc/vč. snídaně (na osobu 860,– kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0    2-lůžkový pokoj s přistýlkou 2 340,– kč  noc/vč. snídaně (na osobu 780,-kč/noc)
      ubytován(a) spolu s

vyšší standard pokoje (pokoje po rekonstrukci)
0    1-lůžkový pokoj 1 740,– kč noc/vč. snídaně
0    2-lůžkový pokoj 2 040,– kč noc/vč. snídaně (na osobu 1020,– kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0   3-lůžkový pokoj                             2 580,– kč noc/vč. snídaně (na osobu 860,– kč/noc)
      ubytován(a) spolu s

Ubytování účastníka hradí firma – sponzor    0  ano  0  ne

Ubytování hradí firma:

kontaktní osoba: 

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 13. 8. 2012, Vámi požadované ubytování bude 
automaticky zrušeno.

platba za ubytování byla odeslána dne                          na účet společnosti g-agenCY s.r.o. číslo 
1808339319/0800, u české spořitelny a.s. olomouc. Uvedené ceny jsou včetně 14 % DpH! 

Storno účasti:
těm, kteří se odhlásí do 13. 8. 2012, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve výši 
30 %,  manipulační poplatek ve výši 50% bude z objednaných služeb bude odečten těm, kteří se 
odhlásí v období  14. 8. 2012–6. 9. 2012, později již není možné uhrazené ubytování  a poplatky 
navrátit! nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat! 

Datum              podpis, razítko

6 6
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Generální partner:

Hlavní partner:

6. konference
Sekce kolposkopie a cervikální patologie  ČGPS ČLS JEP

ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie  
ČGPS ČLS JEP a SSG ČR

PRaha 7.–9. 12. 2012

Místo konání: 
OREA Hotel Pyramida**** 

Bělohorská 24, Praha 6, www.hotelpyramida.cz

Prezident konference:  MUDr. Vladimír Dvořák
Předseda vědecké rady:  MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. 

Členové vědecké rady:
doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., as. MUDr. Anna Havránková, prof. MUDr. Lukáš Rob, 
MUDr. Tomáš Malík, doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., MUDr. Leopold Rotter,   
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., MUDr. Aleš Skřivánek

Zahraniční členové vědecké rady:  
prof. Dr. Med. Georg Herbeck, M.I.A.C. (Německo), Walter Prendiville (Irsko),  
prof. Dr. Adolf Stafl, Ph.D. (USA), Silvio Tatti (Argentina)

Organizační výbor:
Kamila Crhová, Miloslava Dümlerová, MUDr. Vladimír Dvořák, Anna Hajská,  
MUDr. Tomáš Malík, Mgr. Lucie  Marková, MUDr. Aleš Skřivánek
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XXXII. Kaňkův pražský onkologický den 
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou  

3. LF UK a FN Královské Vinohrady a pod záštitou primátora 
Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. 

Nové metody diagnostiky a terapie gynekologických 
ZN a miniinvazivní techniky

Koordinátor Kaňkova dne:  doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
Sekretář Kaňkova dne:  as. MUDr. Anna Havránková 

• Časná detekce tumorů ovaria
• Vstup biologické terapie do managementu léčby ovariálního karcinomu
• Melanom vulvy –diferenciální diagnostika a jeho terapie
• Moderní metody v onkogynekologii
• Vliv časné diagnostiky Ca mammae na typ operačního výkonu
• Minimalizace rozsahu mamologického operačního výkonu v éře screeningu
• Nehmatné mammární léze a jejich včasná diagnostika
• UZ řízené miniinvazivní diagnostické výkony u nejednoznačných formací v prsu
• Přínos UZ v dg. a dispensarizaci gyn. ZN
• Hysteroskopie v dg. endometriálních atypií a ZN
• Postavení laparoskopie v managementu Ca ovaria
• Patologie trofoblastu (mola, choriokarcinom) a gravidita
• Onkologická léčba a gravidita

WORKShOP ve spolupráci s firmou Roche s.r.o.
HPV testace v gynekologických ordinacích – co od ní čekat, indikace a praktické využití
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Novinky a aktualizaci odborného programu sledujte průběžně na webových stránkách 
www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.g-agency.eu



VŠEOBECNÉ INFORMACE
|  Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat 

ústním sdělením nebo formou posteru!

|  Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit nejpozději do 15. 10. 2012.

|  Volná sdělení zašlete elektronicky přes interaktivní formulář. Naleznete jej na webu  
www.kolposkopie.cz, www.ssg.cz, www.cgps.cz.

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

|  Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, ČGPS ČLS JEP  Brno 
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  3. 11. 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, 
tel:  602 740 822, 724 277 964, e-mail: info@g-agency.eu, 
v el. podobě ji lze také vyplnit na www.kolposkopie.eu, 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.  
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, společenský večer a za oběd odeslali pod variabilním symbolem = rodné 
číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77

|  za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 
80

Platby  zasílejte   převodem   na   účet  společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, 
č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na přihlášce. Nezasílejte platbu 
složenkami, plátce nelze identifikovat.  Bankovní údaje pro zahraniční transakci naleznete v přihlášce.
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8. 12. 2012 SOBOTA a 9. 12. 2012 NEDĚLE
 
Volná sdělení do dopoledního a odpoledního bloku v sobotu a dopoledního bloku v neděli  
či postery lze přihlásit nejpozději do 15. 10. 2012.
A to elektronicky přes interaktivní formulář, který naleznete na webu www.kolposkopie.cz, 
www.ssg.cz, www.cgps.cz.

Témata:
• Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba
• Prevence a screening v onkogynekologii
• Onemocnění asociovaná s HPV
• Kolposkopie
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6. konference
Sekce kolposkopie a cervikální patologie  ČGpS ČlS JEp

             ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGpS 
ČlS JEp a SSG ČR

Z á V a Z N á     p ř i h l á š k a

Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77 v rámci ochrany osobních dat)

adresa pracoviště vč. pSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

iČO:     DiČ:   

REGiSTRaČNí pOplaTEk do 10. 11. 2012 do 20. 11. 2012 na místě
člen ČGPS, SSG ČR a SGPS 0  1.300,– kč 0  1.600,– kč 0  2.000,– kč
nečlen ČGPS, SSG ČR a SGPS 0  1.600,– kč 0  1.900,– kč 0  2.300,– kč

Cenové hladiny reg. poplatků se vztahují k datu platby, nikoliv k datu zaslání přihlášky.

OBĚD
Oběd pátek 7. 12. 2012 235,– Kč 0  ANO 0  NE
Oběd pro doprovod pátek 7. 12. 2012 235,– Kč 0  ANO 0  NE
Oběd sobota 8. 12. 2012 235,– Kč 0  ANO 0  NE
Oběd pro doprovod sobota  8. 12. 2012 235,– Kč 0  ANO 0  NE

SpOlEČENSký VEČER 
účastník konference   800,– Kč  0  ANO 0  NE
doprovod   1.000,– Kč  0  ANO 0  NE
vstup na místě 1.300,– Kč

Registraci na konferenci hradí firma – sponzor:   0  ANO 0  NE
Oběd pro lékaře hradí firma – sponzor:  0  ANO 0  NE

Účast hradí firma:

Název firmy:  Kontaktní osoba: 

Tel.:

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Platba za registrační poplatek a společenský 
večer celkem                  byla odeslána bankovním převodem dne                         na účet společnosti 
G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800 u České spořitelny a.s. Olomouc. 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 z bankovním transferem hradí odesílatel.



Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80 v rámci ochrany osobních dat)

UByTOVáNí hOTEl – OREa hOTEl pyRaMiDa****
0  6. 12. 2012 0  7. 12. 2012 0  8. 12. 2012   0  bez ubytování
čtvrtek pátek sobota 
   
STaNDaRD
0  1-lůžkový pokoj 2.300,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc

0  2-lůžkový pokoj 2.500,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.250,– Kč/noc)

     ubytován(a) spolu s 

0  3-lůžkový pokoj 3.150,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.050,– Kč/noc)

     ubytován(a) spolu s

BUSiNESS
0  1-lůžkový 2.800,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc

0   2-lůžkový 3.100,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (1 osoba na pokoji 1.550,– Kč) 

ubytován(a) spolu s

0   3-lůžkový 4.260,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (1 osoba na pokoji 1.420,– Kč)  

ubytován(a) spolu s

Ubytování lékaře hradí firma – sponzor    0  ANO  0  NE
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Cena za ubytování celkem                         byla odeslána bankovním  převodem dne                    na 
účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 
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 z bankovním transferem hradí odesílatel.

Ubytování hradí firma:

Název firmy:  Kontaktní osoba: 

Tel.:


