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EDITORIAL

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé,

věřím, že většina z Vás mi dá asi za pravdu, že jsme současným Ministerstvem 
zdravotnictví jako odbornost i jako ambulantní specialisté jako celek vnímáni výrazně 
jinak, než tomu bylo v minulosti, zejména za ministra Ratha.

Roste význam profesních sdružení a tento význam při sjednávání úhrad ještě nadá-
le poroste a bude s největší pravděpodobností zakotven i v připravované legislati-
vě.  Nejen ministerstvem, ale i zdravotními pojišťovnami jsme vnímáni jako solidní 
partneři. Již dnes nás pojišťovny počítají v segmentu ambulantních specialistů jako 
odbornost 603 odděleně od ostatních odborností, což přináší možnost úhrady odlišné 
od zbytku segmentu. V případě nedohody, k jaké došlo nyní v dohodovacím řízení o 
úhradách na rok 2008 ve všech segmentech, nám to dává dobrou startovací pozici 
k vyjednání jiné formy úhrady, než jakou vydá MZd  v „úhradové vyhlášce“. Na této 
vyhlášce ministerstvo nyní pracuje stejně jako na prováděcí vyhlášce k zavedení 
regulačních opatření, známějších jako zdravotní podmnožina „Topolánkova batohu“.

Úhradová vyhláška by měla umožnit dohodnutí tzv. jiné formy úhrady, v našem pří-
padě je ze strany pojišťoven dán příslib bonifikací za prevence, které by mohly výraz-
ně zvýšit příjmy našich ambulancí, nejvíce za 15 let od vzniku veřejného zdravotního 
pojištění. Jedná se o tom, že možnost výběru ze dvou způsobů plateb bude nabídnu-
ta jen řádným členům SSG ČR, kteří nám dali plné moci k zastupování. Se zájmem 
přihlížíme, jak se bývalý odborář a nynější prezident ČLK Kubek snaží přesvědčit 
všechny o tom, že je nejlepším zástupcem a zastáncem privátních lékařů právě on 
a ČLK o.s. Úsměvné je to zejména v konfrontaci se vzpomínkou na únor 2006, kdy 
s tehdejším ministrem Rathem označovali demonstrace, poukazující na nebezpečné 
kroky ministerstva a snahy o znárodňování ve zdravotnictví, za „stávku milionářů“. 
Nyní, kdy se hraje o přežití nebo nepřežití povinného členství v profesních komorách, 
hledá spojence na všech stranách. S podivem ovšem je, že část privátních lékařů 
jeho demagogii a masážím cestou Tempus Medicorum uvěřila a ČLK o.s. plné moci k 
zastupování dala. Potěšující je, že gynekologů mezi nimi byla jen hrstka.

Do vydání zmiňovaných vyhlášek nám nezbývá než vyčkat, pravděpodobně spatří 
světlo světa v průběhu listopadu. Věřím, že pro nás dopadnou příznivě, o dalších 
jednáních vás budeme samozřejmě informovat aktuálně na webu SSG. Pro ty z vás, 
kteří na webové stránky Sdružení zatím nechodí, doporučuji s tím začít. Informace na 
jejich uzavřené části, kam mají přístup jen členové, jsou nejaktuálnější.

Definitivní know-how, jak na vyhlášky reagovat, jak se chovat v nové situaci po 1. 
lednu 2008 budeme diskutovat v samostatném ekonomickém bloku v sobotu v poled-
ne na závěr prosincové konference, kterou SSG ČR spolupořádá se Sekcí kolposko-
pie a cervikální patologie a Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS v hotelu Pyramida 
v Praze 14. a 15. prosince.

Na setkání s Vámi se za výbor SSG ČR těší.

	 Aleš	Skřivánek
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XXXII. doškolovací seminář SSG ČR ve spolupráci s firmou Organon
Milovy 12. - 14. 10. 2007

Letos již po desáté jsme se sešli v Milovech počátkem října na doškolovacím semináři. 
Před deseti lety zde tradice doškolovacích seminářů vznikla, a to, že letošní Milovy byly již 
32. seminářem v pořadí, dokazuje, že o podobné akce zájem neupadá. Naopak, všechny 
nás příjemně překvapil rekordní zájem o účast, kdy jsme asi 70 kolegů museli pro nedo-
statečnou ubytovací kapacitu odřeknout. Situaci komplikovala i rekonstrukce části ubyto-
vacích zařízení v okolí. Pro organizátory je to poučení pro příští rok, aby se na podobnou 
situaci připravili.

Rekordní účast je dána jistě více faktory, ukázalo se, že zájem o informace o novém 
produktu, resp. jeho uvedení na trh na některé z našich akcí, jsou lákadlem, zejména, 
když jde o produkty dva. Letos to byly informace o další vakcíně proti infekci HPV - Cerva-
rixu, které zazněly na odborném semináři pořádaném ve spolupráci se společností Glaxo-
SmithKline již v pátek. 

V sobotu to pak byly dva bloky, z nichž první připravil hlavní sponzor setkání - firma 
Organon, která zde poskytla teoretické ale i praktické poznatky s nově uváděnou hormo-
nální antikoncepcí Nuvaring. 

S velkým zájmem se setkaly prakticky všechny přednášky, ať již od  našich tradičních 
přednášejících doc. Unzeitiga, který „nuvaringový blok“  zároveň moderoval, ale i ostat-
ní neméně zajímavá sdělení kolegyň  Rešlové, Hlaváčkové, Novotné a Petrovičové. Na 
našich setkáních se rovněž opakovaně snažíme o rozšiřování oblastí, o kterých si mys-
líme, že je smysluplné, aby se o ně gynekologové zajímali. V minulosti to byla zejména 
osteoporóza, za niž bojujeme i nadále, letos jsme připravili blok, týkající se přístupu k 
ženám s nadváhou a obezitou v gynekologické ordinaci. Přednesena a diskutována byla 
sdělení zabývající se pohledem gynekologa (T.Malík) i obezitologa (Šrámková) na pro-
blém ženské obezity a jejími souvislostmi a komplikacemi a také jednoduchá kuchařka, 
jak přistupovat k těmto ženám (Skřivánek).

 Ačkoliv se maraton přednášek zdál velmi náročný, v tomto modelu „komprese“ lekcí do 
jednoho bloku máme v úmyslu nadále pokračovat, protože se tak umožní využití odpo-
ledních hodin k rekreaci, kuloárovým debatám apod. Sobotní odpoledne již potřetí doplnil 
Ultrazvukový kurz, který vedli kolegové Krofta a Horniak a setkal se s velkým zájmem, 
někteří kolegové mi sdělili, že přijeli zejména kvůli němu.

Rovněž bychom rádi pokračovali v pořádání kratších seminářů v pátek v podvečer a 
doporučuji i pro příště si rezervovat čas a včas objednat ubytování již od pátku  na doško-
lovacích seminářích, které pro Vás připravujeme na příští rok.

Společenské večery vzhledem k odbornému programu v pátek proběhly rovněž dva, v 
pátek jej doplnila skupina Hamleti Aleše Hámy, která hrála do pozdních nočních hodin a v 
kuloárech zůstala ještě déle, tradičně kvalitní sobotní společenský večer překvapivě dopl-
nila cimbálovka, doplněná diskotékou. V průběhu večera proběhlo vyhlášení výsledků, 
pro Organon typických, kreativních soutěží. Místní catering, doplněn o přívlastková bílá 
vína pana Valihracha z jižní Moravy a kvalitní barikovaná červená vína z Argentiny snad 
uspokojil všechny účastníky obou večerů.

Při nedělní debatě o aktuálních otázkách financování  našich praxí zazněly informace o 
nedohodě o úhradách na 2008, o příslibech a rámcovém obsahu několika vyhlášek, které 
jsou v současné době připravovány Ministerstvem zdravotnictví. Krátce vystoupil zástup-
ce firmy HiLCD, který poděkoval přítomným lékařům, kteří se do projektu LCD obrazovek 
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v čekárnách gynekologických ambulancí zapojili a informoval o některých dalších krocích 
této společnosti, plném rozjezdu projektu v nejbližších týdnech. 

Výstupy z jednotlivých jednání, tak jak o nich byli účastníci dopoledního setkání infor-
mováni, jsou podrobněji rozebrány na jiných místech Zpravodaje nebo aktuálně na webu 
SSG ČR. Aktuálně jsou doplňovány a výborem je připravován i návod, jak se v novém 
prostředí v roce 2008 chovat. Tento chystáme na samostatný ekonomický seminář na 
závěr odborné konference pořádané naším Sdružením se Sekcí kolposkopie a cervikální 
patologie a Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS na 14. - 15. prosince t.r. do hotelu 
Pyramida v Praze.

Radost z krásného počasí a doškolovacího semináře, který se vydařil po odborné i spo-
lečenské stránce nám zkalila zpráva, kterou jsme dostali v pondělí. V neděli odpoledne, 
14. října, při návratu ze semináře měly tragickou autonehodu na dálnici D1 dvě naše dlou-
holeté členky a kolegyně, paní doktorky Jana Kryzánková a Marta Poustková z Kladna. 
Obě nehodu bohužel nepřežily.

Aleš	Skřivánek
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11. 6. 2007 Praha MZ ČR - jednání s náměstkyní ministra M. Hellerovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR se informoval na stádium příprav organizovaného screeningu karci-
nomu děložního hrdla v ČR. Náměstkyně oznámila, že překážkou ve vydání nového věst-
níku je legislativní odbor MZ ČR, který v textu vidí problematické pasáže. Náš zástupce 
konstatoval, že zcela shodné odstavce jsou ve věstníku pro screening nádorů prsu, který 
již vyšel. Rovněž konstatoval, že přes ujišťování MZ ČR o maximální snaze, výsledky 
konání ministerstva jsou v této oblasti zatím nulové. Předseda SSG ČR náměstkyni poté 
sdělil, že pokud v brzké době neuvidíme žádný pokrok v dané problematice, nezbude jiné 
řešení, než věc opakovaně medializovat.

11. 6. 2007 Praha - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Šlo o krátkou informativní schůzku před jednáním s ministrem zdravotnictví. Přítomní 
konstatovali, že plánovaná reforma je principiálně správná, nicméně obsahuje některé 
pasáže, které je nutno dále diskutovat. S některými navrhovanými body členové KSL 
vyslovili nesouhlas.

12. 6. 2007 Praha Centromed,  Přípravné kolo dohodovacího řízení o úhradách pro 
rok 2008 - jednání poskytovatelů
Za SSG ČR přítomna A. Stará

12. 6. 2007 se v Praze  konalo přípravné kolo poskytovatelů o úhradách pro rok 2008  
před jednáním s pojišťovnami.V úvodu místo jednání se však řešil problém počtu plných 
mocí,  který navrhl zástupce lékařské komory Dr. Herman.  Vzhledem ke konečnému 
termínu zaslání plných mocí, který je až 30. 6., byl tento  problém odsunut na jiný termín. 
V závěru se poskytovatelé shodli, že půjdou do jednání s požadavkem  nezastropované 
péče, s platností nového sazebníku a navýšení   regulačního limitu na 125 % a s minimální  
hodnotou bodu  1.05 Kč. Ing. Král upozornil, že pojišťovny přijdou asi s požadavkem reál-
ného bodu dle odborností, Dr. Stará upozornila, že spíše budou chtít jednat jednotlivě s 
každým zdravotnickým zařízením, kterému vypočtou jeho hodnotu reálného bodu. Tímto 
by výrazně ušetřily, ale i de facto zrušily princip dohodovací řízení. Toto upozornění poklá-
dal  Dr. Herman  za bezpředmětné a odmítl o něm vůbec jednat.

19. 6. 2007 Praha Centromed - první kolo dohodovacího řízení o cenách na rok 2008 
mezi poskytovateli péče a zástupci pojišťoven
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Poskytovatelé předložili svůj návrh. Zástupci pojišťoven však předložili návrh, kde by 
se uzavírala dohoda  vždy jen s daným zdravotnickým zařízením a hodnota bodu by byla 
ve výši jeho reálné hodnoty bodu, kterou toto zařízení dosáhlo v srovnatelném období 
roku minulého. VZP však předložila návrh, který zase pro změnu předpověděl ing. Král. 
Hodnota bodu se má týkat reálné hodnoty bodu pro danou odbornost 603 (tedy gyneko-
logii). Tato reálná hodnota bodu činí u VZP  0.88 Kč. VZP na gynekology pohlíží jako na 
samostatný segment.

Pro ostatní ambulantní specialisty byla reálná hodnota bodu obvykle vyšší. Praktičtí 
lékaři vstupují do jednání s požadavkem 55 Kč za kapitaci a 1 - 1.02 za mimo kapitační 
výkony.
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2�. 6. 2007 Praha - jednání prezidenta  ČLK  MUDr. Kubka se zástupci profesních 
organizací na půdě Sdružení praktických lékařů
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

25. 6. 2007 se uskutečnilo jednání prezidenta  ČLK  MUDr. Kubka se zástupci profesních 
organizací na půdě Sdružení praktických lékařů.  Praktickým jediným bodem programu 
bylo prodiskutování návrhu reformy zdravotnictví. Prezident  ČLK si v průběhu jednání 
opakovaně stěžoval na malý zájem ministra zdravotnictví o přímé jednání s představiteli 
ČLK. Také si několikrát posteskl, že to by se za ministra Ratha nestalo.  Byly postupně 
prodiskutovány nejdůležitější body návrhu reformy.  Ve shodě byl náhled na jmenování 
ředitele VZP cestou rozhodnutí vlády. Obě strany se shodly na nutnosti zatažení pacienta 
do systému. Prezident ČLK ale odmítá jakékoliv poplatky a odmítá plánovanou reformu 
jako celek.  Poplatky pacientů by neměly ovlivnit úhrady od zdravotních pojišťoven, jsou 
naopak příjmem navíc zdravotnickému zařízení. Koalice reformu vnímá jako krok správ-
ným směrem, připomínkuje pouze některé její pasáže.  V závěrečné diskusi se probraly 
i některá jiná témata, za SSG náš zástupce prezidentovi ČLK vytkl političnost časopisu 
Tempus a ostře protestoval proti agresivitě vymáhání plných mocí pro ČLK o.s. touto ces-
tou. Pan prezident to nekomentoval. Obě strany se rozešly bez dosažení dohody. Prezi-
dent ČLK nesouhlasil s vytvořením zápisu z diskuse, kde by byly postoje obou stran jasně 
formulovány.

26. 6. 2007 Praha - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Hlavním tématem byla schůzka s ministrem zdravotnictví ČR, která se konala týž den. 
Na základě návrhu V. Dvořáka a Z. Jojka byl sestaven seznam 5 hlavních bodů, které měly 
být s ministrem diskutovány. Na jednání byli rovněž pozváni zástupci privátních lékařů 
v představenstvu ČLK, za SSG ČR to byl K. Klanica. Diskutovala se situace v předsta-
venstvu a zpolitizování ČLK, na níž se významně podílí prezident Kubek. Tento navíc v 
některých svých prohlášeních zjevně lže (viz Stanovisko členů představenstva ČLK ze 
dne 26. 6. 2007).

26. 6. 2007 Praha MZ ČR - jednání Koalice soukromých lékařů s ministrem zdra-
votnictví ČR 

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Téměř 3 hodinová vyčerpávající diskuse s ministrem a jeho náměstkem M. Šnajdrem. 
V průběhu debaty byly podrobně analyzovány a diskutovány již uvedené body. Za Koa-
lici diskusi řídil z pozice mluvčího předseda SSG ČR. Zástupci ministerstva uznali vět-
šinu připomínek za odůvodněné a přislíbili na ně reflektovat. V některých bodech byla 
dosažena jen částečná shoda. Z jednání vyplynulo m.j. i to, že se role profesních sdružení 
poskytovatelů v brzké době výrazně posílí. V dohodovacích řízeních o úhradách budou 
jednat s pojišťovnami buď zplnomocněná sdružení nebo samotní jednotliví poskytovatelé. 
Úspěch jednotlivců je vysoce nepravděpodobný. ČLK či odbory, kteří deklarují, že zastu-
pují všechny soukromé lékaře i zaměstnance, kredit seriozního partnera k diskusi u ZP ani 
u organizací, zastupujících soukromé lékaře, nemají.

�. 7. 2007 Krajský úřad Ústeckého kraje - jednání komise pro výběrové řízení v obo-
ru gynekologie a porodnictví
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Dne 4.7. 2007 se náš zástupce zúčastnil jednání na Krajském úřadu  Ústeckého kraje, 
kam  byl delegován jako zástupce SSG ČR do komise pro výběrové řízení v oboru gyneko-
logie a porodnictví. Zástupkyně Krajského úřadu, paní Eva Juráňová, projevila přání, aby 
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Cítíte rozdíl!

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

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



se SSG ČR aktivně účastnilo všech výběrových řízení v oboru gynekologie a porodnictví. 
Při jednání vyplynulo, že SSG ČR má na Krajském úřadě Ústeckého kraje vysoký kredit 
a na názor delegáta bude při výběrových řízeních brán ohled. Stejný názor vyslovili po 
jednání i zástupci zdravotních pojišťoven.

17. 7. 2007 Praha Lékařský dům - jednání Správní rady Českého národního fóra 
proti osteoporóze
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Projednávala se dosavadní činnost Fóra, plány do budoucna a problémy ve financování 
organizace. Náš zástupce konstatoval, že stále chybí doporučení odborné společnosti 
- SMOS, které by jasně stanovilo, koho odeslat na denzitometrii hrazenou z veřejného 
zdravotního pojištění.

17. 7. 2007 Praha Centromed - Dohodovací řízení o úhradách péče pro rok 2008 v 
segmentu ambulantních specialistů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Zástupci poskytovatelů se snažili o prosazení odměňování podle nového Sazebníku. 
Zdravotní pojišťovny tuto možnost připouštěly za podmínky poklesu cen bodu, hodnota 
by byla pro různé obory různá.  V této situaci by mohly některé odbornosti výrazně ztratit, 
navíc by nepochybně docházelo mezi jednotlivými obory ke střetům. Předseda SSG ČR 
navrhl přechod z půlročních regulací k ročním - eliminovaly by se chyby malých čísel, 
odpadla by ekonomická motivace zvát pacienty 2x do roka. Ti, kteří by se chovali stej-
ně jako doposud, by byli zcela stejně honorováni, ti, kterým se rozrůstá klientela, by si 
polepšili. Nesporným přínosem by to bylo pro pacienty. Většina zástupců poskytovatelů 
nesouhlasila. Důvodem byla zejména neznalost základů aritmetiky ...

Pro naši odbornost bylo velmi pozitivní konstatování zástupců pojišťoven, že financování 
naší péče bude vyhodnocováno odděleně a je možná i zvláštní dohoda o úhradách péče. 
Ke shodě poskytovatelů a pojišťoven zatím nedošlo, jednání budou pokračovat.

2�. 7. 2007 Praha ČSK - Jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Jednalo se o průběhu dohodovacích řízení o úhradách péče v roce 2008, ve většině seg-
mentů hrozí nedohoda. Tématem byly i možnosti zamezení růstu úhrad segmentu lůžkové 
péče a postupného navyšování v ambulantní sféře. Současné vedení MZ ČR je tomuto 
trendu nakloněno. Limit úhrady pro segment nemocnic by bylo vhodné zakomponovat do 
zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven. Prezentovala se rovněž firma, která 
nabízí přípravu na ISO certifikaci zdravotnickým zařízením, členové SSG ČR již mají u 
tohoto subjektu cenové zvýhodnění. Toto bylo nabídnuto i ostatním členům KSL. Na výzvu 
KSL ke spolupráci reagovala pozitivně  většina krajských zdravotních radů, jednání s nimi 
se rozběhnou během září tohoto roku.

1. 8. 2007 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - výběrové řízení v oboru gyneko-
logie a porodnictví
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Dne 1. 8. 2007  se náš zástupce zúčastnil jako člen komise výběrového řízení v oboru 
gynekologie a porodnictví na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. Při jednání měl 
jako zástupce SSG ČR plnohodnotný hlas. I tato skutečnost  dokazuje důležitost existen-
ce a aktivního členství v SSG. Podporu mohou očekávat jenom řádní a platící členové.
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16. 8. 2007 Praha ÚP VZP - jednání s ředitelem odboru úhrad zdravotní péče Dr. P. 
Pokorným
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, J. Nový

Tématem byla úhrada péče pro ambulantní gynekologii a porodnictví na rok 2008. VZP 
deklarovala ochotu oddělit naši odbornost od ostatních specializací a jednat o úhradě, 
která by se lišila od velmi nehomogenní skupiny ambulantních specialistů. Jako výchozí 
body deklarovali naši zástupci:

- zohlednění nového Seznamu výkonů

- odmítnutí úvah o poklesu hodnoty bodu pod současnou hodnotu 1,05 Kč (v tom jsme 
v rozporu se stanoviskem ČLK o.s., SAS a dalších, kteří tuto variantu považují za mož-
nou)

- regulace na preskripci, vyžádanou péči i objemová úhrada na RČ na rok, nikoli pololetí 
jako doposud (budou-li použity)

- bonifikace za prevenci.

Zástupce VZP projevil ochotu domluvit se, konkrétní návrh ze strany VZP by měl být 
dodán koncem srpna 2007. Jedná se o zásadní zlom v dosavadních našich snahách. Nej-
větší ZP v ČR deklarovala úmysl oddělit jednání o našich úhradách od jiných subjektů!

21. 8. 2007 Praha Centromed - Dohodovací řízení o úhradách péče pro rok 2008 v 
segmentu ambulantních specialistů - jednání poskytovatelů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Byl sestaven návrh, který akceptoval nový Sazebník a vycházel z bodů, které jednotlivé 
ZZ vykázala, nikoli pouze z uhrazených výkonů. Přijetí materiálu by bylo pro většinu ZZ 
přínosem, proto naši zástupci neměli zásadní připomínky k textu. Předseda SSG pouze 
konstatoval, že pro pojišťovny bude návrh stěží přijatelný a v případě nedohody hrozí 
ponechání současného stavu či navýšení o symbolické 1-2 %. Historie ukazuje, že na 
nedohodu vždy doplatili poskytovatelé. Zástupci SSG ČR opakovaně veřejně deklarovali 
záměr jednat o úhradách ambulantních gynekologů separátně s tím, že ostatní specializa-
ce nebudou případnou dohodou nijak poškozeny. Zástupce ČLK o.s. tentokrát nepronesl 
ani slovo, natož aby předložil návrh.

�. 9. 2007 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem MZ ČR M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Náměstek ministra potvrdil našemu zástupci, že do října má vyjít Věstník, který bude 
upravovat podmínky screeningu ca. děložního hrdla v ČR a bude obsahovat všechny při-
pomínky naší strany. Rovněž úhrada cytologických preparátů se má od začátku příštího 
roku sjednotit a zjednodušit. Předseda SSG ČR seznámil náměstka s návrhem úhra-
dy péče pro odbornost 603 pro rok 2008, který předkládáme zdravotním pojišťovnám. 
Náměstek Šnajdr označil návrh jako vyrovnaný a realistický.

�. 9. 2007 Praha Centromed - Dohodovací řízení o úhradách péče pro rok 2007 pro 
segment ambulantních specialistů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Poskytovatelé předložili 2 návrhy, které počítaly s nižší hodnotou bodu a prakticky neza-
stropovaným systémem úhrady na RČ. Pro představitele ZP byly návrhy v dané podobě 
nepřijatelné. ZP předložily návrhy, které počítaly s hodnotou bodu 0,92 Kč a de facto neza-
stropeným systémem  (VZP) nebo 0,93 Kč a snižováním úhrady objemu péče, která by 
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byla nad hodnotou, která bude na RČ vyplacena letos. Návrhy byly nepřijatelné prakticky 
pro všechny poskytovatele. Vzhledem k tomu, že nedohoda byla zřejmá a že od MZ (jako 
již dlouhá léta) nelze očekávat zvýhodnění poskytovatelů v případě nedohody, sešel se 
předseda SSG ČR v průběhu jednání se zástupci všech ZP a navrhl dohodu pouze s naší 
organizací. 

Základní principy:

1) Hodnota bodu 1,05 Kč.
2) Navýšení úhrady na RČ.
3) Regulace na objem péče, preskripci i vyžádanou péči na rok (nikoli pololetí jako dopo-

sud).
4) Bonifikace za prevenci a registrace nových pacientek.
5) Vyřazení MG screeeningu a screening u ca. děl. hrdla u vyžádané péče.
6) Při úspoře prostředků v segmentu ambulantních specialistů (lze očekávat poměrně 

výraznou úsporu, ne ale v odbornosti 603) proporcionální navýšení úhrady i naší 
odbornosti.

SSG ČR vyvine snahu, aby pokud výsledná dohoda bude výrazně výhodnější, než alter-
nativy, platil tento systém jen pro ty, od nichž má plnou moc. Přítomní zástupci ZP označili 
návrh za nejspíše akceptovatelný. Celkově jednání skončilo nedohodou, přítomní vyjádřili 
ochotu znovu se sejít.

11. 9. 2007 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Jednotlivé organizace se navzájem informovaly o jednáních o úhradách péče v roce 
2006 ve svých segmentech. Zatím nedošlo nikde k dosažení dohody. Zástupce praktic-
kých lékařů sdělil ostatním podrobnosti o jejich požadavcích na navýšení úhrad a pláno-
vaném protestu 19. září. Předseda SSG a prezident ČSK konstatovali, že zvýšení kapitace 
na 55,- Kč by bylo 50 % nárůstem pro tyto ZZ, což by bylo pro pojišťovny i ostatní segmenty 
obtížně akceptovatelné. Náš zástupce kromě toho konstatoval, že součástí primární péče 
jsou i ambulantní gynekologové a stomatologové. Stomatologům přitom bylo nabídnuto 
navýšení pouze o 3 %. Zástupci praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost poté dekla-
rovali, že za reálné považují navýšení kapitace na 42-43,- Kč, proti tomuto by patrně nikdo 
z členů Koalice neměl připomínek. Zástupci SSG ČR seznámili přítomné se záměrem rea-
lizovat zvláštní úhradu pro ambulantní gynekology. Ostatní přítomní deklarovali podporu. 
Projednalo se také setkání zástupců Koalice s představiteli pražského magistrátu 13. 9. 
2007. Za jednoho ze tří zástupců Koalice byl vybrán předseda SSG ČR. Diskutována byla 
také spolupráce Koalice s Unií zaměstnavatelských svazů. Na jednání předal V. Dvořák 
funkci mluvčího Koalice na dalšího půl roku J. Pekárkovi.

1�. 9. 2007 Praha,  Magistrát hlavního města Prahy - jednání zástupců Koalice sou-
kromých lékařů se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Za pražský magistrát se účastnila ředitelka odboru sociální péče a zdravotnictví, vedou-
cí oddělení zdravotnictví a jeden z radních. Zástupci Koalice představili svá sdružení a 
princip jejich spolupráce a nabídli zástupcům Prahy konzultace při řešení problematiky 
ambulantní zdravotní péče. Nabídka byla kladně přijata a zúčastnění se dohodli na budou-
cí spolupráci.
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1�. 9. 2007 Praha MZ ČR - jednání Rady poskytovatelů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Bezprostředním impulsem ke svolání jednání byl anoncovaný protest praktických léka-
řů za navýšení úhrad péče pro rok 2008. Zástupci ministerstva (ministr a dva náměstci) 
seznámili přítomné s připravovanými kroky reformy zdravotnictví, připomínky k zásadám 
reformy nebyly. Diskutovaly se technické detaily regulačních poplatků a jejich vykazování. 
MZ ČR by mělo během října vydat přesnou metodiku. Poté se jednalo o úhradách jed-
notlivým segmentům, ve většině z nich se rýsuje nedohoda. Od MZ ČR nelze očekávat v 
případě nedohody výrazný nárůst úhrad poskytovatelům - cílem je finanční stabilita zdra-
votních pojišťoven. Zástupce SSG ČR seznámil přítomné se záměrem individuální dohody 
naší organizace se ZP pro naše členy. Návrh nebyl nikým rozporován.

18. 9. 2007 Praha MZ ČR - jednání o úhradě screeningové cytologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Návrh ČGPS, SSG ČR a kolposkopické sekce, který po létech jednání akceptovala i 
VZP, činil pro rok 2008 201,- Kč na rodné číslo a rok. V této částce by byly zahrnuty i 
případné opakované odběry. Úhrada gynekologům - cytologům by výrazně vzrostla. Proti 
návrhu vystoupila kromě zástupkyně patologů zcela nepochopitelně Dr. Beková, která 
tvrdila, že cytologická společnost je zásadně proti. MZ ČR předložilo naprosto nekompe-
tentní návrh, který by neodstranil současný stav, kdy každá laboratoř je honorována jinak, 
navíc by umožňoval dále účelové chování laboratoří - doporučování častých kontrolních 
odběrů z nemedicínských důvodů. Dr. Dvořák a Dr. Ondruš opakovaně vysvětlili výhradu 
agregované platby a odmítli návrh MZ ČR i scestné argumenty, které předkládaly zástup-
kyně patologů a cytologů.

18. 9. 2007 Praha Centromed - Dohodovací řízení o úhradách péče v segmentu 
ambulatních specialistů pro rok 2008
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Tříhodinové jednání, kde se postoje poskytovatelů a zdravotních pojišťoven nesblížily. 
Výsledkem byla nedohoda. Zástupce SSG ČR se během jednání sešel se zástupci ZP a 
domluvili se na možné dohodě individuální.

19.9.2007 Praha,  ČLK - jednání o sjednocení ultrazvukových kódů
Za SSG ČR přítomen V. Nový

Na jednání byl předložen stejný návrh jako na červnovém, tentokrát byla ale účast za 
jednotlivé odbornosti podstatně větší, než na jednání červnovém.

Prof. Válek pověřený komorou k vedení tohoto projektu znovu obhajoval předložený 
materiál, který již jednou SUD i ČGPS odmítla. Důvodem je  prý to, že v kalkulačních 
listech výkonů jsou uvedeny vyšší ceny přístrojů, než za které se nyní prodávají, takže je 
pojišťovny nebudou chtít proplácet. Předložil jsem 2 otázky  a řadu připomínek:

Proč vytvářet nějaký systém  nad rámec zákonných norem?

Jak je tato problematika takto restriktivně ošetřena v okolních zemích EU?

Na tuto otázku odpověděl prof. Válek, že např. za UZ vyšetření břicha mají v SRN cca 
8-14x vyšší platbu a stáří přístroje neudávají.

Jen stručně k námitkám:

1. 4 kategorie odpovídají, ale definovány by měly být technicky.
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2. Cena - nejlépe by bylo ji nedefinovat, protože nevyjadřuje dobře kvalitu, ale pokud 
musí být, pak  cenová hranice mezi 1. a 2.  určitě ne 500 tis., možná 800 tis., ale 1 mil. 
vyhovuje

3. Je nutno kromě vybavení přístrojů po stránce definovat základní technické parametry: 
kritérium nutných frekvencí, minimálního rozlišení, hloubkového dosahu a dynamiky.

4. Monitory - velikost možná u kat. 1,  aby bylo něco vidět, ale i to může být smazáno     
přídatným monitorem, u ostatních kategorií ne.

5. Životnost přístroje 5 let a sond 1 rok - nepřijatelné, např. u sond požadována kratší doba 
než je záruční, koliduje i s odpisovou třídou pro daně, co s plně funkčními přístroji tř. 
1 a 2 po 5 letech, upgrade u 3 a 4 - co měnit u plně funkčních přístrojů? Sondami po 
roce?

6. Bylo by přínosem kontrolovat kvalitu přístrojů ve smyslu technickém, ale jedině orgá-
nem nezávislým a na základě pevně stanovených pravidel.

Nakonec byli všichni účastníci požádáni, aby v době co nejkratší (bylo požadováno 14 
dní, ale řada zástupců požadovala cca 6 týdnů pro potřebu schválení na výborech společ-
ností) byly podány komplexní připomínky k ultrazvukovým kódům.

21.9. 2007 Praha, MZ ČR - závěrečné jednání dohodovacího řízení o úhradách zdra-
votní péče od 1.1. 2008
Za SSG ČR přítomen V. Nový

Za ministerstvo přivítal účastníky - zástupce všech segmentů a všech pojišťoven ředi-
tel odboru Kaplan a deklaroval, že MZ není účastníkem jednání a nebude do něj nijak 
zasahovat a po krátké přítomnosti se omluvil. Jednání vedl za segment nemocniční péče 
ředitel Sohlich. Mluvčí jednotlivých segmentů oznamovali výsledky jednání s pojišťovnami 
- u všech byla postupně deklarována nedohoda, pouze za segment PL bylo oznámeno, že 
k současné hodině a minutě je nedohoda, ale dostanou-li přestávku, možná, že po odstra-
nění některých formálních sporných bodů k dohodě dojde. Bylo hlasováno o přestávce 
pro jednání mezi segmentem a poskytovateli, hlasováním nebyla odsouhlasena. Pak ale 
nastala potřeba přestávky, která byla v různých segmentech využita různě - v našem 
segmentu se volil mluvčí a poradci, náš zástupce podpořil dr. Jojka proti Kubkovi a za nás 
do poradců dr. Starou. Po přestávce vystoupil dr. Neugebauer a oznámil, že se segment 
PL dohodl a požádal o schválení v ostatních segmentech. Na  Jojkovu otázku, kolik bude 
dělat navýšení, odpověděl, že asi 14 %. Jojko pak namítl, že chápe důvody, proč mají 
mít PL větší nárůst, ale je-li počítáno v segmentu AS jen se 3%, pak musí nesouhlasit. 
Na dotaz, zda je to oficiální nesouhlas segmentu, odpověděl dr. Tautermann, že ano. 
Přestávkové jednání ještě napadl dr. Kubek, neboť ČLK o.s. a LOK se nezúčastnili, prý 
nebyli pozvání, mluvčí segmentu to odmítl s tím, že pozvaný zástupce se řádně omluvil. 
Výsledkem jednání byla tak nedohoda ve všech segmentech.

2.10.2007 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ pro screening nádorů prsu na MZ ČR
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Zástupce SSG ČR se zúčastnil jednání Komise pro screening nádorů prsu na MZ ČR. V 
bodu 1 byl schválen návrh, aby byl akceptován kód „mamografický screening“ screeningo-
vými RTG pracovištěmi  i u pacientek odesílaných z mamologických chirurgických pracovišť. 
To platí jenom pro chirurgická pracoviště, která se touto problematikou dlouhodobě zabýva-
jí. Neplatí to pro nově vznikající. V dalším jednání byla schválena nová screeningová centra, 
některá z nich jednoznačně nesplňovala kritéria příslušného věstníku MZ ČR a rozhodně z 
našeho pohledu nebyla v daných regionech nezbytná. Situace v Komisi působí dojmem, že 
její členové rezignovali na původně nekompromisní postoj k udělování jakýchkoli výjimek.
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Zkrácená Informace k předepisování přípravku je nedílnou součástí tohoto materiálu.
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Složení: drospirenonum 3,00 mg a ethinylest-
radiolum 0,02 mg v 1 potahované tabletě 

Indikace: Orální kontracepce.

Kontraindikace: Trombóza (venózní nebo arte-
riální) současná nebo v anamnéze či vrozená
nebo získaná predispozice k ní. Cévní mozková
příhoda (současná i v anamnéze). Diabetes
mellitus s postižením cév, závažná hypertenze
nebo dyslipoproteinémie. Pankreatitis spojená
s hypertriglyceridémií i v anamnéze. Jaterní
tumory či těžké jaterní onemocnění i v anamné-
ze. Malignity pohlavních orgánů nebo prsů nebo
podezření na ně. Migréna s fokálními neurolo-
gickými symptomy v anamnéze. Vaginální krvá-
cení s nediagnostikovanou příčinou.Těhotenství
nebo podezření na ně.

Dávkování a způsob podávání: Užívání se
zahajuje první den menstruačního krvácení 21
po sobě následujících dnů, každý den jedna
tableta, přibližně ve stejnou dobu. Užívání
z nového balení začíná po sedmidenním inter-
valu bez užívání tablet, během kterého dojde ke
krvácení z vysazení.

Upozornění/Varování: Užívání jakéhokoliv
kombinovaného orálního kontraceptiva přináší
zvýšené riziko VTE ve srovnání se situací, kdy
tato kontraceptiva užívána nejsou. Zvýšené rizi-
ko je nejvyšší během prvního roku, kdy žena
začne užívat první kombinované orální kontra-
ceptivum. Riziko venózních tromboembolických
komplikací zvyšuje: zvyšující se věk, pozitivní
rodinná anamnéza VTE, imobilizace, velký chi-
rurgický výkon, vážnější úraz, obezita. 

Nežádoucí účinky: Případné nežádoucí účinky
jsou např. bolesti hlavy, migréna, změny libida,
nauzea, zvracení, různé kožní projevy, napětí
a bolest prsou, dysmenorea, metroragie – viz
úplná informace o přípravku.

Interakce: Léky metabolizované jaterním miko-
rozomálním systémem (např. hydantoináty, bar-
bituráty, primidon, karbamazepin a rifampicin,
pravděpodobně i oxkarbazepin, topiramat, fel-
bamat, ritonavir, griseofulvin a rostlinné příprav-
ky obsahující třezalku tečkovanou) a některá
antibiotika (např. ampiciliny, tetracykliny) mohou
negativně ovlivnit účinnost přípravku Yasminelle
– viz úplná informace o přípravku.

Balení: 1x21 a 3x21 – potahované tablety.
Uchovávání: Nevyžaduje žádné zvláštní pod-
mínky uchovávání

Registrační číslo: 17/192/06-C 
Datum registrace: 7. 6. 2006
Datum poslední revize: 7. 6. 2006

Držitel rozhodnutí o registraci:
Schering AG, D-13342, Berlín, SRN

Další informace získáte v odborných
materiálech firmy nebo na adrese:
Bayer Schering Pharma
Schering s.r.o., Šafaříkova 17, Praha 2
tel.: 271 730 661, fax: 271 730 657
www.bayerscheringpharma.cz
e-mail: info@bayerscheringpharma.cz

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není
hrazen z prostředků veřejného zdravotního
pojištění.

Informace k předepisování přípravku Yasminelle®:
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2. 10. 2007 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Zástupce SAS a praktických lékařů sdělili svá stanoviska k průběhu a zejména závěru 
dohodovacího řízení o úhradách péče pro rok 2008. Zástupce ambulantních specialistů 
poté, když neobdržel od zástupců zdravotních pojišťoven záruku, že nárůst úhrad prak-
tikům nepovede k ohrožení nárůstu plateb specialistům, dosaženou dohodu praktických 
lékařů odmítl. Místopředseda SPL deklaroval, že po této události se postoj značné části 
jejich členské základny k ambulantním specialistům výrazně zhoršil. Diskutována byla i 
navrhovaná legislativa, např. zákony o profesních komorách a zdravotnických službách. 
Debata k regulačním poplatkům byla odsunuta - přítomní se dohodli, že vyčkají na meto-
diku, kterou by MZ ČR mělo vydat v průběhu října. Návrh nového Seznamu výkonů by měl 
být připomínkován rovněž během října 2007.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Výbor SSG ČR upozorňuje, že v případě dohody naší organizace se zdravotními 
pojišťovnami na způsobu úhrady jiném, než budou mít ostatní ambulantní specialisté, 
vyvine maximální úsilí, aby tato dohoda platila jen pro řádné členy, kteří zaplatili členský 
příspěvek pro tento rok a kteří udělili SSG ČR plnou moc. Je vysoce pravděpodobné, že 
se tento záměr podaří realizovat. Plánovaná dohoda se dosud jeví jako velice výhodná. 
Výbor proto doporučuje těm, kteří chtějí být naší organizací zastupováni, aby si realizaci 
platby a udělení plné moci zkontrolovali. Informujte o tomto prohlášení i další soukromé 
gynekology.

OPAKOVANÁ SDĚLENÍ

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

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

- vystavit žádanku bez zbytečného prodlení

- odesílat ženy výhradně do screeningových center, ne do různých poraden či mamogra-
fických nescreeningových pracovišť

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

Vyšetření v rámci pilotního projektu  nebudou zahrnuta do vyžádané péče, všechna 
screeningová pracoviště budou o projektu informována a připravena na něj.
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ZVANÍ PACIENTEK NA SCREENINGOVOU MAMOGRAFII 
- OZNÁMENÍ VZP

Vážený pane předsedo, 

Správní rada VZP ČR schválila projekt cíleného zvaní žen, které poslední 3 roky nepod-
stoupily vyšetření na mamografu. Tyto pojištěnky dostanou od VZP zvací dopis, aby se 
dostavily ke svému registrujícímu praktickému lékaři či registrujícímu gynekologovi a ten 
jim vyplní žádanku na screeningové vyšetření. Tato vyžádaná péče nebude spadat tak 
jako dosud do regulací.

Prosíme Vás, abyste o tom informoval členy Vaší společnosti. 

S pozdravem a s díky za spolupráci MUDr. J. Kárníková 

OPAKOVANÁ SDĚLENÍ

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

dosud nezaslali a chtějí být SSG ČR zastupováni, nechť odešlou vyplněný formulář plné 
moci. Je možné jej najít na www.ssg.cz, případně zašleme poštou.  Notářské ověření již 
není nutné.

E-MAILOVÁ KOMUNIKACE
Dovolujeme si opakovaně požádat členy SSG ČR, aby sdělili na sekretariát Sdružení své 

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

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Opakovaně upozorňujeme, že Valné shromáždění SSG ČR odsouhlasilo v Brně dne 26. 

5. 2006 zvýšení členského příspěvku od roku 2007 na 2.000,- Kč/rok. Číslo účtu k pou-
kázání členského příspěvku: 2053887329/0800, variabilní symbol - VS: 99 (rok narození 
nahradit 99) + doplnit zbývajícími číslicemi rodného čísla.

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

se zúčastnit golfových akcí, které SSG ČR plánuje organizovat, nechť to nahlásí e-mailem 
či písemně na sekretariát SSG ČR.
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PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2007

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce

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

Praha, Hotel 
Pyramida

14. - 15. 12. 2007

DŮLEŽITÉ:
15. 12. 2007 V POLEDNÍCH HODINÁCH NAVÁŽE NA KONFERENCI SEMINÁŘ PRO ŘÁDNÉ 

ČLENY SSG ČR, KDE BUDE VÝBOR DETAILNĚ ROZEBÍRAT ÚHRADY PÉČE V ROCE 2008 
A DÁVAT DOPORUČENÍ, JAK SE V NOVĚ NASTAVENÉM SYSTÉMU CHOVAT.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2008

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce

XXXIII. doškolovací seminář Brno, hotel 
International

18. - 20. 1. 2008

XXXIV. doškolovací seminář Plzeň, Parkhotel 4. - 6. 4. 2008

Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG 
ČR

Hradec Králové, 
Kongresové 
centrum ALDIS

6. - 8. 6. 2008

XXXV. doškolovací seminář Milovy
hotel Devět skal

3. - 5. 10. 2008

2. konference Sekce cervikální patologie a 
kolposkopie ČGPS

Praha, Hotel 
Pyramida

12. - 13. 12. 2008

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2008 Roadshow

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce

Roadshow - Jarní mezioborový seminář Olomouc, hotel 
Flóra

13. 3. 2008

Roadshow - Jarní mezioborový seminář Plzeň, Parkhotel 3. 4. 2008

Roadshow - Jarní mezioborový seminář Ústí nad Labem 
BW hotel 
Vladimír

10. 4. 2008

Roadshow - Jarní mezioborový seminář Hradec Králové 
Hotel U královny 
Elišky

17. 4. 2008

Roadshow - Jarní mezioborový seminář České Budějovice 
Hotel Gomel

24. 4. 2008
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Stanovisko členů představenstva ČLK 

k prohlášení prezidenta ČLK

Představenstvo  ČLK  o reformě zdravotnictví, kterou připravil tým ministra zdravotnictví  
Tomáše  Julínka, nehlasovalo. Nemohlo proto dojít k žádnému, natož jednomyslnému 
odmítnutí této reformy, jak je uváděno ve zprávě ČTK z 26. 6. 2007.

Představenstvo ČLK tuto  reformu v některých jejích částech diskutovalo.

Tyto věcné připomínky prošly hlasováním představenstva ČLK jednomyslně.

MUDr.	Lubor	Kinšt,,	MUDr.	Karel	Klanica,,	MUDr.	David	Krbušek,	MUDr.	Věra	Rybová,
členové	představenstva	ČLK

Upozornění
V současné době rozesílá ČLK doporučení prezidenta Kubka k úpravě nabízených typo-

vých smluv s pojišťovnami. Návrh nabádá  ke škrtání ve smlouvě či označování hvězdič-
kou a doplnění znění. (Konverze ze smluvního vtahu z 8 let na vztah trvalý).

Upozorňujeme, že podle paragrafu 14 Občanského zákoníku, není možno brát jakékoliv 
změny  ve smyslu škrtání či doplňování  jako doplnění smlouvy a není možno takovouto 
smlouvu pokládat za uzavřenou. Takovéto doplňky jsou pak brány jako nový návrh smlou-
vy. Vyhláška MZ ČR, kterou se vydávají Rámcové smlouvy a od nich se odvíjející typové 
smlouvy však obsahuje 8-letý smluvní vztah.

Proto nedoporučujeme členům provádět jakékoliv změny ve smlouvách. 

Upozornění
pro zdravotnická zařízení, která mají smlouvu s Hutnickou zdravotní pojišťovnou

 V těchto dnech probíhají jednání o nových smlouvách mezi zástupci zdravotnických 
zařízení a zdravotními pojišťovnami ve smyslu Vyhlášky 618/06 Sb. Hutnická zdravotní 
pojišťovna začala postupovat specificky v tom smyslu, že netvoří smlouvy nové, ale jen 
upravuje smlouvy původní, platné od roku 2002 (dle Vyhlášky MZ 457/00 Sb.) do nové 
podoby.V mnoha ohledech to nevadí, kde ale cítíme velký problém, je  doba trvání smlou-
vy. Vedení Hutnické pojišťovny totiž vůbec nechce měnit původní ustanovení, což, protože 
již se píše rok 2007, znamená, že prosazuje stav jen automatické jednoroční prolongace, 
pokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví nejpozději měsíc před jejím koncem.

Naším cílem je, samozřejmě, naplnit ustanovení Vyhlášky MZ 618/06 Sb, tj. zajistit, aby 
každý dostal nabídku 8 let, event. s automatickou prolongací až po těchto 8 letech.

Jednání stále ještě běží, nemůžeme předjímat jeho konec. Nicméně vyzýváme všechna 
zdravotnická zařízení k opatrnosti v případě, že dostanou jakýkoli návrh další smlouvy. 
Vyhláška MZ 618/06 Sb. hovoří jasně: „smlouva se uzavírá na dobu 8 let, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak“. Každý z Vás tedy musí z vyhlášky povinně dostat nabídku na 
trvání smlouvy 8 let, jiné alternativy jsou možné až tehdy, pokud ji odmítnete a pokud se 
na nich s pojišťovnou dohodnete. Ve vlastním zájmu tedy nepodepisujte žádnou smlouvu, 
která by neobsahovala minimální dobu svého trvání kratší, než 8 let. Zbytečně byste se 
dostali do nejistoty.

Bude-li se jednání vyvíjet v budoucnu jiným, než výše popsaným dosavadním směrem, 
budeme Vás o tom ihned informovat. SSG	ČR	+	SAS
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Datum konání: 
14. - 15. 12. 2007
(příjezd možný již 13. 12. 2007, odjezd možný 16. 12. 2007)

ODBORNÝ PROGRAM - 14. 12. 2007 Pátek
09.00 -10.00 ZAHÁJENÍ

DOPOLEDNÍ BLOK :  9.00 - 12.30

V. Dvořák , J. Ondruš, T. Malík
09.10 - 10.10    G. Herbeck:  Kolposkopický obraz high-grade lézí a invazivního karcinomu
10.10 - 10.30    A. Stafl:  HPV vakcinace - klady a možné problémy
10.30 - 11.00    W. Prendiville:  Kolposkopický obraz glandulárních lézí

11.00 - 11.15   COFFEE BREAK

11.15 - 12.00  V. Dvořák, J. Ondruš:  Management  cervikálních  lézí, doporučené postupy 
a kontroverze

  
12.30   Schůze výboru Sekce cervikální patologie a kolposkopie ČGPS ČLS JEP

12.30 - 14.00  PŘESTÁVKA

ODPOLEDNÍ BLOK:  14.00 - 16.30 
Z. Rokyta, A. Skřivánek, V. Prokopec
14.00 - 14.20  T. Malík :  Abnormální cytologie a kolposkopie v graviditě 
14.20 - 14.40  M. Pluta: Management of positive margins
14.40 - 14.50 R. Turyna , F. Hron , V. Hejda: Digitální zpracování obrazu v kolposkopii včet-

ně prezentace vybraných kazuistik (7letá praxe z ÚPMD)
14.50 - 15.00 Hron F., Turyna R.: Digitální zpracování obrazu v kolposkopii. Přehled součas-

ných metod. Kontroverze.
 15.00 - 16.30 Symposium  společnosti GlaxoSmithKline s.r.o. -  Cervarix - inovativní vakcína 

pro 21. století
19.30   SPOLEČENSKÝ VEČER

15. 12. 2007  SOBOTA
Chairman: G. Herbeck, P. Freitag, M. Pluta
9.00 - 10.00  J. Ondruš  Spolupráce gynekologa a laboratoře - překážky a nedostatky 

vzájemné komunikace
10.00 - 10.15 M. Halaška jr. : Existuje vztah mezi užíváním hormonální kontracepce a 

vzniku nádorových onemocnění?
10.15 - 10.30  COFFEE BREAK
10.30 - 12.00 Symposium společnosti Merck Sharp & Dohme IDEA Inc. - Rok zkušeností s 

vakcínou proti HPV
12.00 - 13.30  Ekonomický seminář  SSG ČR

Definitivní verze odměňování gynekologických ordinací pro rok 2008 - detailní rozbor vyhlášek, návod , jak postu-
povat. Pouze pro řádné členy SSG ČR.

13.30   ZÁVĚR

POZOR P IPRAVUJEME! 

JARNÍ ROADSHOW   2008 

Vážení kolegové, 

po dobré zkušenosti a kladné odezv  z letošního cyklu jarních a podzimních 
doškolovacích seminá  jsme se rozhodli v tomto trendu pokra ovat.

V pr b hu m síce b ezna a dubna  prob hne Roadshow seminá , které p ipravilo 
SSG R ve spolupráci se spole nostmi Abbott Laboratories, s.r.o., Merck Sharp & Dohme 
IDEA, Inc.  a Organon s.r.o. na aktuální témata ambulantní gynekologie. 

  Všichni lenové SSG R budou ješt  osloveni mimo ádnou pozvánkou. P edb žn  si 
prosím zarezervujte anoncované termíny v regionech, které se Vás týkají. 

Termíny seminá :

13. 3. 2008 od 17.30 hod.: Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 34 

3. 4. 2008 od 17.30 hod.  : Plze , Parkhotel Plze ,  U borského parku 31 

10. 4. 2008 od 17.30 hod.: Ústí nad Labem, BW Hotel Vladimir, Masarykova 3128/36 

17. 4. 2008 od 17.30 hod.: Hradec Králové, hotel U královny Elišky, Malé nám stí 117 

24.4. 2008 od 17.30 hod. : eské Bud jovice, Hotel Gomel, Pražská 14 

Na setkání s Vámi se t ší  

Hlavní sponzoři:

1. konference
Sekce cervikální patologie a kolposkopie ČGPS ČLS JEP

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

Místo konání: OREA HOTEL PYRAMIDA****, B lohorská 24, 169 01  Praha 6,
                       www.hotelpyramida.cz  
Za átek: cca 09.00 hodin
Registrace:      13. 12. 2007 od 17.00 - 20.00 hodin
             14. 12. 2007 od 7.30 – 14.00 hodin  
                        15.12. 2007 od 7.30 – 11.00 hodin 
Ubytování: OREA HOTEL PYRAMIDA**** 

REGISTRA NÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ P IHLÁŠKA
Bude-li v dob  doru ení Vaší p ihlášky vy erpána ubytovací kapacita, budete písemn
i telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuáln .

Nebude-li ástka za ubytování uhrazena do 10. 9. 2007, Vámi požadované ubytování 
bude zrušeno. 

Spole enský ve er: 14. 12. 2007, OREA HOTEL PYRAMIDA****, Praha pro ú astníky
seminá e sou ástí registra ního poplatku, doprovod 800,-K
V íme, že uvedená témata vzbudí Vaši pozornost a že naši i zahrani ní p ední odborníci jsou 
zárukou kvality. 

P ihlášku k aktivní ú asti zasílejte do 15. 10. 2007 na adresu: sekretariát GPS LS JEP,
Orlí 18, 602 00 Brno, tel./fax: 542 221 661/2, e-mail: ssgcr@ti.cz, cgps@nextra.cz 

P ihlášku k ú asti zasílejte na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00
Olomouc, tel:724277964, fax:58 523 4499, e-mail: g-agency@volny.cz

Platbu  za   konferen ní   poplatek   a ubytování   zasílejte   p evodem   na   ú et  spole nosti
G-AGENCY, s.r.o. u eské spo itelny Olomouc, . ú. 1808339319/0800, variabilní symbol 
viz závazná p ihláška! 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.
Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy. 

Na setkání se t ší  

za Sekci cervikální patologie a kolposkopie GPS LS JEP :                                                       
MUDr. Ji í Ondruš, M.I.A.C. - p edseda
MUDr. Vladimír Dvo ák - místop edseda
MUDr.Tomáš Malík – v decký sekretá

Odborní konzultanti konference:    
Prof. Dr. Med. Georg Herbeck, M.I.A.C. (Nürnberg) 
Prof. Dr. Walter Prendiville, Ph.D. (Dublin) 
Prof. Dr. Adolf Štafl, Ph.D. (Milwaukee) 

MUDr.Aleš Sk ivánek - pov en organizací 
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1. konference 
                           Sekce cervikální patologie a kolposkopie GPS LS JEP 
             ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie GPS LS JEP a SSG R

Z Á V A Z N Á     P  I H L Á Š K A 

Titul, p íjmení, jméno: .................................................................……………………………. 
Variabilní symbol*   7     7   
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 77 v rámci ochrany osobních dat) 

Adresa ordinace v . PS : .............................................……………………………………….
       
Tel.: ……................................ Fax: …................................... E-mail: ……………………….. 

I O: .......................................  DI : ..................................... 

Registra ní poplatek     do 15. 10. 2007         do 20. 11. 2007 na míst
len Sekce nebo SSG R     800,-K    1100,-K     1400,-K

ne len Sekce nebo SSG R     1100,-K    1400,-K               1800,-K
Spole enský ve er
ú astník seminá e – sou ást reg. poplatku       ANO      NE 
doprovod 800,-K           ANO      NE 
UVEDENÉ CENY JSOU V ETN  DPH! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. 

Platba za registra ní poplatek a spole enský ve er celkem byla odeslána bankovním  p evodem
dne ...........……. na ú et spole nosti G-AGENCY s.r.o. íslo 1808339319/0800 u S a.s. Olomouc. 
__________________________________________________________________________________________ 

Variabilní symbol*   8     0   
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 80  rámci ochrany osobních dat) 

Ubytování hotel -OREA HOTEL PYRAMIDA****
  13. 12. 2007   14. 12. 2007   15. 12. 2007     bez ubytování 

tvrtek             pátek             sobota 
   

 1-l žkový pokoj                                  2.800  ,-K  v . snídan /pokoj/noc 
 2-l žkový pokoj           3.400 ,-K  v . snídan /pokoj/noc (na osobu 1 700 ,-K /noc)

     ubytován(a) spolu s ............................................................................................. 

Bude-li v dob  doru ení Vaší p ihlášky vy erpána ubytovací kapacita, budete písemn i telefonicky 
informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuáln .
Nebude-li ástka za ubytování uhrazena do 10. 9. 2007, Vámi požadované ubytování bude zrušeno. 

Cena za ubytování celkem  byla odeslána bankovním  p evodem dne ........................na ú et
spole nosti G-AGENCY s.r.o. íslo 1808339319/0800, u eské spo itelny a.s. Olomouc.  
T m, kte í se odhlásí do 30. 8. 2007, bude vrácena ástka snížená o manipula ní poplatek 30%. 
Pozd ji již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit! 
UVEDENÉ CENY JSOU V ETN  DPH! 

Datum         Podpis, razítko 
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!!! U P O Z O R N  N Í !!! 

IV. Ultrazvukový kurz 

Vážení kolegové, 

rádi bychom Vás pozvali v rámci XXXIII. doškolovacího seminá e SSG R v Hotelu 
INTERNATIONAL v Brn   na  v po adí již IV. ultrazvukový kurz, týkající se doškolování v 
 ultrazvukových vyšet ovacích metodách. 

Datum konání: 19.1.2008 
Místo konání: Hotel INTERNATIONAL Brno 
Za átek p ednášek:15.00 – 16.30 hod 

Odborný program:  
MUDr. Ivo Horniak -           „ Doppler pokro ilý“   
MUDr. Miroslav B eš ák – „ UZ v I. trimestru“ 
MUDr. Miroslav B eš ák -  „Doppler p i vyšet ení plodu“

POZOR ZM NA!
V p ípad  zájmu o ú ast, prosím zašlete p ihlášku na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o.,
U Stadionu 8, 772 00  Olomouc, tel: 724 277 964, fax: 585234499,email:g-agency@volny.cz

___________________________________________________________________________

Z Á V A Z N Á    P  I H L Á Š K A 

Titul, p íjmení, jméno:……………………………………………………………… 

Adresa ordinace v . PS :…………………………………………………………..

Tel:…………………….Fax:……………………..E-mail:………………………… 

Mám zájem zú astnit se 4. kurzu UZ diagnostiky

Za ú ast na kurzu obdrží každý ú astník potvrzení s daným po tem kredit .
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POZOR PŘIPRAVUJEME!
JARNÍ ROADSHOW 2008

Vážení kolegové,

po dobré zkušenosti a kladné odezvě z letošního cyklu jarních a podzimních doškolova-
cích seminářů jsme se rozhodli v tomto trendu pokračovat.

V průběhu měsíce března a dubna  proběhne Roadshow seminářů, které připravilo SSG 
ČR ve spolupráci se společnostmi Abbott Laboratories, s.r.o., Merck Sharp & Dohme 
IDEA, Inc. a Organon s.r.o. na aktuální témata ambulantní gynekologie.

Všichni členové SSG ČR budou ještě osloveni mimořádnou pozvánkou. Předběžně si 
prosím zarezervujte anoncované termíny v regionech, které se Vás týkají.

Termíny seminářů:
13. 3. 2008 od 17.30 hod.: Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 34

3. 4. 2008 od 17.30 hod.: Plzeň, Parkhotel Plzeň,  U borského parku 31
10. 4. 2008 od 17.30 hod.: Ústí nad Labem, BW Hotel Vladimir, Masarykova 3128/36
17. 4. 2008 od 17.30 hod.: Hradec Králové, hotel U královny Elišky, Malé náměstí 117

24.4. 2008 od 17.30 hod.: České Budějovice, Hotel Gomel, Pražská 14
Na setkání s Vámi se těší 

POZOR P IPRAVUJEME! 

JARNÍ ROADSHOW   2008 

Vážení kolegové, 

po dobré zkušenosti a kladné odezv  z letošního cyklu jarních a podzimních 
doškolovacích seminá  jsme se rozhodli v tomto trendu pokra ovat.

V pr b hu m síce b ezna a dubna  prob hne Roadshow seminá , které p ipravilo 
SSG R ve spolupráci se spole nostmi Abbott Laboratories, s.r.o., Merck Sharp & Dohme 
IDEA, Inc.  a Organon s.r.o. na aktuální témata ambulantní gynekologie. 

  Všichni lenové SSG R budou ješt  osloveni mimo ádnou pozvánkou. P edb žn  si 
prosím zarezervujte anoncované termíny v regionech, které se Vás týkají. 

Termíny seminá :

13. 3. 2008 od 17.30 hod.: Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 34 

3. 4. 2008 od 17.30 hod.  : Plze , Parkhotel Plze ,  U borského parku 31 

10. 4. 2008 od 17.30 hod.: Ústí nad Labem, BW Hotel Vladimir, Masarykova 3128/36 

17. 4. 2008 od 17.30 hod.: Hradec Králové, hotel U královny Elišky, Malé nám stí 117 

24.4. 2008 od 17.30 hod. : eské Bud jovice, Hotel Gomel, Pražská 14 

Na setkání s Vámi se t ší  

POZOR P IPRAVUJEME! 

JARNÍ ROADSHOW   2008 

Vážení kolegové, 

po dobré zkušenosti a kladné odezv  z letošního cyklu jarních a podzimních 
doškolovacích seminá  jsme se rozhodli v tomto trendu pokra ovat.

V pr b hu m síce b ezna a dubna  prob hne Roadshow seminá , které p ipravilo 
SSG R ve spolupráci se spole nostmi Abbott Laboratories, s.r.o., Merck Sharp & Dohme 
IDEA, Inc.  a Organon s.r.o. na aktuální témata ambulantní gynekologie. 

  Všichni lenové SSG R budou ješt  osloveni mimo ádnou pozvánkou. P edb žn  si 
prosím zarezervujte anoncované termíny v regionech, které se Vás týkají. 

Termíny seminá :

13. 3. 2008 od 17.30 hod.: Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 34 

3. 4. 2008 od 17.30 hod.  : Plze , Parkhotel Plze ,  U borského parku 31 

10. 4. 2008 od 17.30 hod.: Ústí nad Labem, BW Hotel Vladimir, Masarykova 3128/36 

17. 4. 2008 od 17.30 hod.: Hradec Králové, hotel U královny Elišky, Malé nám stí 117 

24.4. 2008 od 17.30 hod. : eské Bud jovice, Hotel Gomel, Pražská 14 

Na setkání s Vámi se t ší  

POZOR P IPRAVUJEME! 

JARNÍ ROADSHOW   2008 

Vážení kolegové, 

po dobré zkušenosti a kladné odezv  z letošního cyklu jarních a podzimních 
doškolovacích seminá  jsme se rozhodli v tomto trendu pokra ovat.

V pr b hu m síce b ezna a dubna  prob hne Roadshow seminá , které p ipravilo 
SSG R ve spolupráci se spole nostmi Abbott Laboratories, s.r.o., Merck Sharp & Dohme 
IDEA, Inc.  a Organon s.r.o. na aktuální témata ambulantní gynekologie. 

  Všichni lenové SSG R budou ješt  osloveni mimo ádnou pozvánkou. P edb žn  si 
prosím zarezervujte anoncované termíny v regionech, které se Vás týkají. 

Termíny seminá :

13. 3. 2008 od 17.30 hod.: Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 34 

3. 4. 2008 od 17.30 hod.  : Plze , Parkhotel Plze ,  U borského parku 31 

10. 4. 2008 od 17.30 hod.: Ústí nad Labem, BW Hotel Vladimir, Masarykova 3128/36 

17. 4. 2008 od 17.30 hod.: Hradec Králové, hotel U královny Elišky, Malé nám stí 117 

24.4. 2008 od 17.30 hod. : eské Bud jovice, Hotel Gomel, Pražská 14 

Na setkání s Vámi se t ší  

POZOR P IPRAVUJEME! 

JARNÍ ROADSHOW   2008 

Vážení kolegové, 

po dobré zkušenosti a kladné odezv  z letošního cyklu jarních a podzimních 
doškolovacích seminá  jsme se rozhodli v tomto trendu pokra ovat.

V pr b hu m síce b ezna a dubna  prob hne Roadshow seminá , které p ipravilo 
SSG R ve spolupráci se spole nostmi Abbott Laboratories, s.r.o., Merck Sharp & Dohme 
IDEA, Inc.  a Organon s.r.o. na aktuální témata ambulantní gynekologie. 

  Všichni lenové SSG R budou ješt  osloveni mimo ádnou pozvánkou. P edb žn  si 
prosím zarezervujte anoncované termíny v regionech, které se Vás týkají. 

Termíny seminá :

13. 3. 2008 od 17.30 hod.: Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 34 

3. 4. 2008 od 17.30 hod.  : Plze , Parkhotel Plze ,  U borského parku 31 

10. 4. 2008 od 17.30 hod.: Ústí nad Labem, BW Hotel Vladimir, Masarykova 3128/36 

17. 4. 2008 od 17.30 hod.: Hradec Králové, hotel U královny Elišky, Malé nám stí 117 

24.4. 2008 od 17.30 hod. : eské Bud jovice, Hotel Gomel, Pražská 14 

Na setkání s Vámi se t ší  
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Zkrácená informace o přípravku:
HARMONET®. Složení: Ethinylestradiolum 0,020 mg 
a gestodenum 0,075 mg v jedné obalené tabletě. Indikace: 
Prevence otěhotnění. Kontraindikace: Trombóza hlu-
bokých žil (nyní nebo v minulosti); tromboembolie (nyní 
nebo v minulosti); onemocnění cerebrovaskulárních 
nebo koronárních arterií; trombogenní valvulopatie; 
trombogenní poruchy srdeční frekvence; dědičná nebo 
získaná trombofilie; bolest hlavy s fokálními neurologic-
kými symptomy, jako aura; jaterní adenom nebo karci-
nom nebo akutní jaterní onemocnění, dokud se jaterní 
funkce nevrátí do normálu; diabetes s cévními změnami; 
nezvládnutelná hypertenze; diagnostikovaný nebo sus-
pektní karcinom prsu, nebo jiný diagnostikovaný nebo 
suspektní estrogen-dependentní nádor; vaginální krvá-
cení neznámé etiologie; diagnostikované nebo suspektní 
těhotenství; přecitlivělost na některou z komponent pří-
pravku HARMONET®. Upozornění/varování: Ženy, které 
užívají Harmonet, nesmí kouřit. Zvýšené riziko venózních 
a arteriálních trombotických a tromboembolických pří-
hod, očních lézí, hypertenze, karcinom reprodukčních 
orgánů; novotvary jater;  migréna; porucha metabolismu 
tuků a cukrů. Viz úplná informace o léku. Nežádoucí 
účinky: Většinou mírné, na začátku užívání. Např. zánět 
pochvy vč. hepatocelulární kandidózy, poruchy nálady, 
vč. deprese, změny libida, bolest hlavy, vč. migrény, 
nervozita, závratě, nauzea, zvracení, bolest břicha, akné, 
krvácení z průniku/špinění, bolest a citlivost prsů, zvět-
šení prsů, výtok, dysmenorhoea, změna menstruačního 
krvácení, změna ektropia děložního čípku a sekrece, 
amenorhea, zadržování tekutin/edém, změny tělesné 
hmotnosti (zvýšení i snížení). Viz úplná informace o léku. 
Interakce: Léky metabolizované jaterním mikrozomálním 
systémem jako rifampicin, rifabutin, barbituráty, prima-
don, fenylbutazon, fenytoin, dexametazon, griseofulvin, 
topiramát, některé inhibitory proteáz, modafinil, třezalka 
tečkovaná, ritonavir, ampicilin a ostatní peniciliny, tetra-
cykliny, atorvastatin; kompetitivní inhibitory sulfathionu 
ve stěně GIT jako kys. askorbová a paracetamol; léky 
inhibující isoenzymy cytochromu P 450 jako indinavir, 
flukonazol a troleandomycin. Viz úplná informace o léku. 
Dostupné balení: 3x 21 tbl. Dávkování: Jedna tableta 
denně v daném pořadí po dobu 21 dní, přibližně ve 
stejnou denní dobu. Poté sedmidenní přestávka. Viz 
úplná informace o léku. Riziko závislosti: nevzniká ani 
při dlouhodobém podávání. Držitel registrace: Wyeth-
Lederle Pharma GmbH, Storchengasse 1, A-1150 Wien, 
Rakousko. Registrační číslo: 17/058/99–C. Podmínky 
uchovávání: Při teplotě do 25°C v původním vnitřním 
obalu a v krabičce. Mimo dosah a dohled dětí. Datum 
revize textu: 22. 3. 2006.
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek 
není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Wyeth Whitehall Czech, s.r.o.,

Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
tel.: 267 294 111, fax: 267 294 199

e-mail: office@wyeth.cz, www.wyeth.cz

Vaše oblíbená antikoncepce.
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XXXIII. doškolovací  seminá
Sdružení soukromých gynekolog R ve spolupráci

s firmou Novo Nordisk s.r.o.  

Datum konání:  18. – 20. 1. 2008 (p íjezd možný již 18. 1. 2008) 
Místo konání:   HOTEL INTERNATIONAL Brno****, Husova 16 

!UPOZORN NÍ!
18. 1. 2008 Pátek 

Od 18.00 hod. prob hne Symposium spole nosti Merck Sharp & Dohme Inc.: 

Témata p ednášek budou uve ejn na v p edváno ním Zpravodaji. 

Po skon ení odborného programu bude následovat spole enský ve er.

19. 1. 2008 Sobota  

Program: 
MUDr. Tomáš Fait                                 „Terapeutické okno do HT“
prim. MUDr. Mirka Skovajsová, PhD.  „ Aktuální výsledky mamografického screeningu“  
prim. MUDr. Mirka Skovajsová, PhD.  „Moderní intervence v prsní žláze“ 
Mgr. Adam Svobodník, PhD.       „Úvod do interpretace výsledk  klinických studií – co je
                                                                  d ležité pro praxi léka e/gynekologa
As. MUDr. Tomislav Švestka, CSc. „Naše zkušenosti s vyšet ováním okultního krvácení a    
                                                                  jeho možnosti využití v gynekologii“  
Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. „V asné stanovení vzniku rizika zubního kazu“ 
MUDr. Jan Krhut  „Hyperaktivní m chý  – diagnostické minimum a lé ebný

algoritmus 

Odpolední program: 
IV.ULTRAZVUKOVÝ KURZ – p ihlášku a další informace naleznete na webu SSG R
(www.ssg.cz) nebo na webových stránkách G-AGENCY s.r.o. (www.gynda.cz) a ve Zpravodaji. 
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20. 1. 2008 Ned le    

Jednání len  SSG R - situace ve financování gynekologických ordinací
  - výsledky posledních jednání SSG R

Za átek p ednášek: cca v 9.30 hodin 

Registrace:   18. 1. 2008 od 16.00 - 20.00 hodin 
   19. 1. 2008 od 7.30 hodin 
                                    20. 1. 2008 od 8.00 hodin 

Ubytování:   Hotel INTERNATIONAL Brno**** 

Spole enský ve er:  19. 1. 2008, Hotel INTERNATIONAL Brno**** 
Spole enský ve er pro ú astníky seminá e - sou ást registra ního 
poplatku, pro doprovod  - 800,-K .

REGISTRA NÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ P IHLÁŠKA
Bude-li v dob  doru ení Vaší p ihlášky vy erpána ubytovací kapacita, budete písemn i
telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuáln .
Nebude-li ástka za ubytování uhrazena do 17. 12. 2007, Vámi požadované ubytování bude 
zrušeno.

!UPOZORN NÍ!

P ihlášku k ú asti zasílejte na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00  
Olomouc, tel. 724 277 964, fax: 585 234 499, e-mail: info@g-agency.eu 
Platbu  za   konferen ní   poplatek   a ubytování   zasílejte   p evodem   na   ú et  spole nosti
G-AGENCY, s.r.o. u eské spo itelny Olomouc, . ú. 1808339319/0800, variabilní symbol 
viz závazná p ihláška! 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.  
Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy. 

Na setkání se t ší za SSG R
MUDr. Vladimír Dvo ák – p edseda
MUDr. Aleš Sk ivánek - pov en organizací 



Zpravodaj SSG ČR • 29

XXXIII. doškolovací  seminá  Sdružení soukromých gynekolog R
 ve spolupráci s firmou Novo Nordisk  s.r.o. a Sekcí ambulantních gynekolog GPS LS JEP

Z Á V A Z N Á     P  I H L Á Š K A 

Titul, p íjmení, jméno: ..............................................…………………………………………. 
Variabilní symbol*      1     1   
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 11 v rámci ochrany osobních dat) 

Adresa ordinace v . PS : .............................................……………………………………….

Tel.: ……................................ Fax: …................................... E-mail: ……………………….. 

I O: .......................................  DI : ..................................... 

Registra ní poplatek  do  5. 12. 2007   do 8. 1. 2008  na míst
len SSG R       600,-K     900,-K     1200,-K

ne len SSG R       900,-K   1200,-K               1600,-K
Spole enský ve er
ú astník seminá e – sou ást reg.poplatku      ANO      NE 
doprovod 800,-K          ANO      NE 

Platba za registra ní poplatek a spole enský ve er celkem                   byla odeslána bank. p evodem
dne ...........…. na ú et spole nosti G-AGENCY s.r.o. íslo 1808339319/0800 u S a.s. Olomouc. 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU V ETN  DPH!
______________________________________________________________________________________________ 

Variabilní symbol*   2     2   
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 22 v rámci ochrany osobních dat) 

Ubytování HOTEL INTERNATIONAL****, BRNO, 
Kategorie Executive 

  18. 1. 2008     19. 1. 2008     bez ubytování 
          pátek          sobota 

 1-l žkový pokoj   2.600,-K  v . snídan /pokoj/noc 
 2-l žkový pokoj     3.000,-K  v . snídan /pokoj/noc (na osobu 1 500,-K /noc)

      ubytován(a) spolu s ............................................................................................. 

Bude-li v dob  doru ení Vaší p ihlášky vy erpána ubytovací kapacita, budete písemn i
telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuáln .
Nebude-li ástka za ubytování uhrazena do 17. 12. 2007, Vámi požadované ubytování bude 
zrušeno.

Cena za ubytování celkem                           byla odeslána bank. p evodem dne ........................na ú et
spole nosti G-AGENCY s.r.o. íslo 1808339319/0800, u eské spo itelny a.s. Olomouc.  
T m, kte í se odhlásí do 17. 12. 2007, bude vrácena ástka snížená o manipula ní poplatek 30%. 
Pozd ji již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit! 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU V ETN  DPH! 

Na platby zaslané p ed datem 31.12.2007 se pohlíží jako na kauce tzn. nejedná se o zdanitelné pln ní ve smyslu 
Zákona o DPH. Kauce se zú tovává k datu zdanitelného pln ní akce. 

Datum         Podpis, razítko 





Přípravek SILGARD® společnosti MSD 
obdržel nejvyšší ocenění Prix Galien USA

Produkt MSD byl vyhlášen nejlepším biotechnologickým produktem

WHITEHOUSE STATION, N.J., 27. září 2007 Společnost Merck & Co., Inc. dnes ohlá-
sila, že její vakcína SILGARD®, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce (Vakcína 
proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantí, adsorbovaná)) pro prevenci 
rakoviny děložního hrdla, získala cenu Prix Galien USA 2007 za nejlepší biotechnologický 
produkt. Cena byla slavnostně udělena 25. září 2007 v New Yorku. 

„Jsme nadšeni, že SILGARD dostal ve své kategorii nejvyšší ocenění letošní Prix Galien 
USA. Blahopřejeme tvrdě pracujícím a zapáleným týmům, které vyvinuly tento produkt,“ 
řekl Richard T. Clark, předseda správní rady, president a generální ředitel společnosti 
Merck. 

Prix Galien USA 

Prix Galien oceňuje vynikající výsledky farmaceutického odvětví ve vývoji nových léků. 
Prix Galien, mezinárodně uznávaná cena, byla založena ve Francii v roce 1969 francouz-
ským farmaceutem Rolandem Mehlem. Ceremonie roku 2007 byla inaugurační událostí 
Prix Galien ve Spojených státech. Prix Galien, často považovaná za ekvivalent Nobelovy 
ceny v tomto odvětví, je nejvyšším vyznamenáním pro farmaceutický výzkum a vývoj.

O společnosti Merck

Merck & Co., Inc. je celosvětová farmaceutická společnost, založená na výzkumu, 
jejíž zásadou je klást na první místo pacienta. Společnost byla založena v roce 1891 
a v současnosti objevuje, vyvíjí, vyrábí a prodává vakcíny a léčiva, řešící dosud neuspoko-
jené medicínské potřeby. Společnost vyvíjí značné úsilí pro zpřístupnění léků prostřednic-
tvím dalekosáhlých programů, které nejen darují léky, ale pomáhají je doručit lidem, kteří 
je potřebují. Merck také publikuje nezaujaté zdravotnické informace v rámci neziskových 
služeb. Více informací naleznete na www.merck.com nebo www.msdi.cz.

Prohlášení do budoucna
Tato tisková zpráva obsahuje „prohlášení do budoucna“, jak je tento termín definován v 

zákonu Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Tato prohlášení jsou založena 
na současných očekáváních vedení společnosti a zahrnují rizika a nejistoty, které mohou 
způsobit, že se výsledky značně liší od těch, které byly obsaženy v prohlášeních. Prohláše-
ní do budoucna mohou zahrnovat prohlášení týkající se vývoje či potenciálu produktu nebo 
finančních výsledků. Žádné prohlášení do budoucna nelze zaručit a skutečné výsledky se 
mohou zásadně lišit od zamýšlených. MSD nepřebírá povinnost veřejně aktualizovat jaké-
koli prohlášení do budoucna, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo 
jinak. Prohlášení do budoucna v této tiskové zprávě musí být hodnocena spolu s mnoha 
nejistotami, která mají dopad na podnikání Merck, zejména s těmi, která jsou uváděna v 
souvislosti s rizikovými faktory a upozorněními v bodu 1A formuláře 10-K Merck pro rok 
končící 31. prosincem 2006, a v periodických zprávách společnosti na formuláři 10-Q a 
8-K, které společnost zahrnuje do odkazů.

Zpravodaj SSG ČR • �1




