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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po roce 1989 jsem si, stejně jako každý z nás, představoval budoucnost. Co asi bude po roce 2000? 
V roce 2009? Představoval jsem si, že si budeme povídat o rychlosti našich aut, o knížkách, o filmech 
a o cestování, o našich praxích a že budeme bafat z doutníků a pronášet vědecké hlubokomyslnosti…

Realita je však opakovaně prostá: opět máme dočasnou úřednickou vládu, opět pracujeme do roztr-
hání těla a opět řešíme spoustu problémů, které potřebujeme k přežití. V loni se rozsvítilo světlo na 
konci tunelu, podařilo se po léta nemožné – prosazení vlastního segmentu. Dnes se ho snažíme uhájit. 
Nespočet jednání se snaží udržet nutné a důležité regulační poplatky ve zdravotnictví. Jsou tak samo-
zřejmé, ale tak strašně politické... nikomu z pacientů ani z lékařů snad již nevadí těch 30 korun, ale jak 
obrovské to je politikum! Kolik hlasů se z tohoto tématu dá ještě vytěžit? Udeřila ekonomická krize, 
zdravotní pojišťovny vyberou méně peněz a následně začnou více šetřit. To se projevilo již letos v jed-
nání o úhradách. V tomto kontextu je udržení stavu rovného loňskému roku obrovským úspěchem. 
Kdybychom neměli svůj segment, jednalo by se o velký propad… Jsou tu ale i další úspěchy: skríning 
karcinomu děložního hrdla je pomalu samozřejmostí, jsme zavzati do skríningu kolorektálu, prosazují 
se pomalu balíčkové ceny za naši práci, ať již o těhotné nebo za zákroky. Jde to pomalu, ale je za tím 
neuvěřitelné množství práce, nekonečných jednání, politikaření. Jistě si všichni uvědomujete i změně-
nou atmosféru v novém výboru ČGPS, který se stal bojištěm mezi několika kolegy z pražských klinik 
a ostatními. Daří se nám udržet pozice i zde. Dělení na skupiny lékařů nemocničních a ambulantních 
a štěpení obou by bylo nesmyslným štěpením oboru. Je to však nekonečné množství malých bitevních 
polí, kde je třeba udržet pozice nebo dokonce posilnit. To vše za splnění našeho společného snu, který 
každý víceméně podobně sníme. Za klid pro práci, pohodu, spokojenost a štěstí. Nedávno jsem psal edi-
torial o štěstí a znovu nad ním přemýšlím. Bojím se však, že jsme od něj nyní dál, než kdykoliv předtím. 
Zbývá nám jediné, semknout se kolem NAŠÍ organizace SSG, nadechnout se, zatnout zuby a bojovat dál 
s vírou v lepší zítřky. Ostatně na to jsme si již zvykli...

        Váš Tomáš Malík

EDITORIAL
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Letos jsme se sešli již po dvanácté v Milovech na podzimním doškolovacím semináři. Před dvanácti 
lety zde tradice doškolovacích seminářů vznikla a to, že letošní Milovy byly již 38. seminářem v pořadí, 
dokazuje, že o podobné akce zájem neupadá. Naopak Milovy patří k seminářům, které jsou kapacitně 
s ohledem k ubytování nejrychleji obsazeny.
Odborný program zahájilo již v pátek sympozium firmy Allivictus, tématem byly imunologické aspekty
přírodních produktů v gynekologické praxi, zejména v terapii chronických a recidivujících kvasinkových 
vulvovaginitid.
V sobotu to pak byly dva bloky, z nichž první připravil hlavní sponzor setkání – firma Schering-Plough,
která zde ústy svých řečníků přinesla nové pohledy a zkušenosti v tradičních cílových oblastech – tera-
pie sterility, kontracepce v laktaci, obecně endokrinologická problematika a zároveň praktické zkuše-
nosti s kontracepcí. Na dopolední program navázal 9. ultrazvukový kurz, který vedli kolegové Horniak 
a Frisová a setkal se s velkým zájmem.
Vzhledem k ohlasu ze strany účastníků bychom rádi pokračovali v pořádání kratších seminářů v pátek 
v podvečer a doporučuji i pro příště rezervovat si čas a včas objednat ubytování již od pátku na doškolo-
vacích seminářích, které pro Vás připravujeme na příští rok.
Při nedělní debatě tradičně zaměřené na aktuální otázky financování našich praxí zazněly mimo jiné
informace o jednáních a o Dohodě o úhradách na rok 2010. Přivítali jsme l. náměstka ministryně zdra-
votnictví Marka Šnajdra, který nás informoval o aktuální situaci ve financování zdravotnictví a dopadech
finanční a ústavní krize na rozpočet nejen v našem resortu. Mírný a opatrný optimismus je snad na
místě, zejména já si ho v sobě pokusím udržet. Výstupy z jednání tak, jak o nich byli účastníci dopoled-
ního setkání informováni, jsou podrobněji rozebrány na jiných místech Zpravodaje nebo aktuálně na 
webu SSG ČR. Aktuálně je doplňován a výborem je připravován výhled na rok 2010. V nejbližší době 
spolupořádáme podzimní roadshow, do konce roku největší pak bude rozhodně konference Sekce kol-
poskopie a cervikální patologie ve dnech 11.–13. prosince t.r. v hotelu Pyramida v Praze. 

Na setkání s Vámi se těší
 

 Aleš Skřivánek

XXXVIII. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ SDRUŽENÍ 
SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR 
POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU SCHERING-PLOUGH A SEKCÍ 
MBULANTNÍCH GYNEKOLOGŮ ČGPS ČLS JEP VE DNECH 18.–20. 9. 2009 V HOTELU 
DEVĚT SKAL V MILOVECH
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17. 6. 2009 Praha VZP – jednání Komise pro Metodiku
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák
Prvním a pro ambulantní gynekology nejdůležitějším byl první bod jednání, kdy byli ambulantní gyneko-
logové uznáni jako samostatný člen této komise s právoplatným samostatným hlasem.
Další body jednání byly již plně pracovní. Jednalo se o metodice a formě nových receptů, doplnila se 
metodika pro výpis z receptu. Od 1. 7. 2009 by měly platit nové Příkazy ke zdravotnímu transportu, kde 
již bude umožněno odvézt pacienta i do jiného zdravotnického zařízení, než do nejbližšího, jak tomu 
bylo doposud – ovšem za úhradu. Dále byly probrány formuláře Vyúčtování cest lékaře, Návrh na lázně 
a jejich datové rozhraní. v závěru jednání byli členové komise upozorněni na zcela aktuální zprávu o spo-
lupráci SÚKLu a Svazu pacientů ČR. 

9. 7. 2009 Praha MZ ČR – jednání Koalice soukromých lékařů s ministryní zdravotnictví ČR  
D. Juráskovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o perspektivách úhrad zdravotní péče pro rok 2010 a léta následující. Přítomní konstatovali, 
že pro financování péče alespoň ve stávající úrovni je nutné ponechání regulačních poplatků alespoň ve
stávajícím rozsahu a výši. Zástupci ministerstva seznámili představitele KSL s dalšími plánovanými kroky 
k finanční stabilizaci systému zdravotnictví. Prakticky se všemi lze souhlasit, nicméně i při jejích realizaci
je celkový nárůst úhrad vzhledem k propadu příjmů zdravotních pojišťoven nereálný. Koalice opakovaně 
doporučila postupný přesun prostředků z některých oblasti lůžkové péče do péče ambulantní v souladu 
s celosvětovým trendem. Předseda SSG ČR upozornil na zvýšený tlak porodních asistentek na vznik 
sítě vlastních zdravotnických zařízení se smlouvami se zdravotními pojišťovnami (řádově stovky ZZ). 
Odborná společnost i profesní sdružení k tomu nevidí medicínský důvod a upozorňují na značný nárůst 
výdajů ZP, který by to přineslo. Zdá se, že MZ ČR sdílí naše stanovisko.

14. 7. 2009 Praha MZ ČR – jednání s náměstkyní M. Hellerovou 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Náměstkyně sdělila, že do nového znění vyhlášky o obsahu preventivních prohlídek byly zakompono-
vány naše připomínky (vypuštění vyšetření per rektum, paušálního palpačního vyšetření prsů apod.). 
Pokud tento příslib bude realizován, značně se zvýší právní bezpečí poskytovatelů péče odbornosti 603. 
Rovněž se jednalo o systému postgraduálního vzdělávání a akreditační komisi pro náš obor. Tématem 
byly rovněž snahy porodních asistentek o vytvoření paralelní struktury poskytovatelů péče o gravidní, 
rodičky a šestinedělky. Jejich péče by ale zjevně postrádala komplexnost, kterou v našem systému zdra-
votnictví zatím umějí garantovat pouze lékaři odbornosti 603.

14. 7. 2009 Praha MZ ČR – jednání s náměstkem M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další ze série jednání o perspektivě úhrad a spolupráci s MZ ČR. I když jsou představitelé současného 
MZ ČR k naší organizaci velice vstřícní, nedošlo zatím k posunu oproti předchozím diskusím. Nárůst 
úhrad v roce 2010 oproti letošku je patrně pro všechny segmenty bez výjimky nereálný. Je zde určitá 
možnost individuálního jednání se zdravotními pojišťovnami a realokace současných prostředků.

24. 7. 2009 Praha Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky – Seminář na téma: 
Problematika rakoviny děložního čípku
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Na semináři hovořili představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR – ministryně D. Jurásková a 1. náměstek 
M. Šnajdr. Oba deklarovali, že screening karcinomu děložního hrdla je jednou z priorit ministerstva. Oba 
hovořili rovněž o očkování proti HPV a diskusi kolem případné úhrady vakcinace z veřejných prostředků. 
Na stejné téma hovořila i Madeleine Albrightová, která úhradu očkování velmi podporuje. Zástupce 
gynekologů v přednášce zdůraznil, že screening je pro nás v současnosti prioritou. Pokud zdravotní 

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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pojišťovny deklarují, že vzhledem k nedostatku financí nebudou ani obesílat ženy, které se screeningu
neúčastní, je debata o úhradě vakcinace předčasná. O očkování hovořili ještě zástupci dětských lékařů 
a vakcinologů H. Cabrnochová a R. Prymula.

28. 7. 2009 Praha MZ ČR – jednání s 1. náměstkem ministryně zdravotnictví M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek
Další jednání o koncepci a perspektivě úhrad našeho segmentu a roli primární péče nyní a v budoucnu. 
Pesimistické prognózy příjmů zdravotních pojišťoven nám nedávají příznivou pozici při jednáních s plátci 
péče. Navíc dohody při Dohodovacím řízení je v segmentu dosaženo pouze v případě, že souhlasí 
všechny zdravotní pojišťovny. Návrat k úhradě, jakou stanoví současná vyhláška, by byl pro naprostou 
většinu gynekologů velmi nevýhodný. Představitel MZ ČR deklaroval podporu ministerstva v dohodě na 
úhradách, jak jsou nastaveny dnes. Přislíbil rovněž pomoc při chodu screeningu karcinomu děložního 
hrdla.

4. 8. 2009 Praha MZ ČR – jednání s 1. náměstkem ministryně zdravotnictví M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednání se účastnili rovněž předseda SPL V. Šmatlák a předseda SPLD P. Neugebauer. Hlavním tématem 
byla situace v úhradách primární péče. Zástupci lékařů primární péče konstatovali zlepšení situace v po-
sledních dvou letech. Nicméně situace ještě zdaleka není optimální a všichni zainteresovaní by měli vyvi-
nout maximální snahu o nárůst úhrad pro tuto skupinu poskytovatelů. Vzhledem k tomu, že výsledkem 
Dohodovacího řízení může být prakticky ve všech segmentech nedohoda, mohlo by o úhradách rozho-
dovat MZ ČR. Formulovat jakoukoli konkrétní dohodu bylo pro všechny zúčastněné předčasné. Přínosné 
ale bylo předložení stanovisek, která byla prakticky ve shodě. Jednání budou pokračovat. 

11.8.2009 Praha – jednání na ústředí VZP 
Za SSG ČR přítomni V.Dvořák, A.Skřivánek
Jednalo se o výkonech jednodenní chirurgie. VZP má snahu realizovat co možná nejvíce výkonů v re-
žimu jednodenní péče, některé z nich je možno provádět i na zákrokovém sálku. Ve spolupráci s odbor-
nými společnostmi a profesními sdruženími tvoří seznam výkonů pro jednodenní chirurgii vhodných. 
Některé z nich bude patrně prostřednictvím balíčkových cen dělat atraktivnější pro lůžková i ambu-
lantní zařízení. Výsledkem by měla být úspora nákladů za hospitalizaci a větší komfort pacientek. Hovo-
řilo se i o perspektivě úhrad péče v roce 2010. VZP v principu souhlasí s naším návrhem na zachování 
letošního modelu odměňování naší odbornosti, vzhledem k ekonomické situaci ale nevidí prostor pro 
navýšení úhrady na RČ oproti roku 2009. Tématem byla i diagnostika a léčba postmenopauzální osteo-
porózy v gynekologických ordinacích, která má podporu profesního sdružení i odborné společnosti.

18.8.2009 Praha – jednání s představitelem ČNZP Dr. P. Frňkou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o spolupráci SSG ČR a nově vzniklé zdravotní pojišťovny vzniklé sloučením HZP, ZP Agel 
a ČNZP. ČNZP byla vždy směrem k našemu sdružení vstřícná, její zástupce vyjádřil přesvědčení, že tomu 
tak bude i u nově vzniklého subjektu. Hovořilo se i o perspektivě úhrad naší odbornosti, kde je dosažení 
dohody nejen v našem segmentu obtížně představitelné.

18.8.2009 Praha – jednání s 1. náměstkem ministryně zdravotnictví M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další krok ke sbližování stanovisek k perspektivě úhrad primární péče. Jednání se opět účastnili také 
předseda SPL V. Šmatlák a SPLD P. Neugebauer. Vzhledem k nejisté současné ekonomické situaci a blíží-
cím se předčasným parlamentním volbám je jakákoli konkrétní dohoda nyní nemožná, nicméně jednání 
považujeme za velmi důležité do budoucna.

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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21.8.2009 Praha ZP MV ČR – jednání se zástupci ZP 211
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR obdržel na jednání návrh na úhradu zdravotní péče pro rok 2010 pro naši odbornost 
od Svazu zdravotních pojišťoven. Tento má být předložen na Dohodovacím řízení 25.8.2009. Navržený 
úhradový model je zcela nepřijatelný, např. z těchto důvodů:
- Počítá cca s 2% poklesem úhrady na URČ oproti roku 2009.
- Nezmiňuje žádné bonifikace, Ikva (index kvality) zmíněn jen velmi obecně.
- Dává ZP možnost snížit úhradu o částku, o kterou ZZ přesáhne 100 % letošních nákladů na pre-
skripci a vyžádanou péči.
- Minimální počet pojištěnců jedné ZP, při kterém se nemá přistupovat k regulacím, byl snížen na 25.
Náš zástupce deklaroval, že pokud se návrh radikálně nezmění, je dohoda na Dohodovacím řízení v na-
šem segmentu nemožná.

25. 8. 2009 Praha ČNZP – 2. kolo Dohodovacího řízení o úhradách péče ambulantním 
gynekologům pro rok 2010
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará, A. Skřivánek
Návrh Svazu zdravotních pojišťoven byl zcela nepřijatelný, zaručoval v nejlepším případě 
95 % letošní úhrady. Regulace za preskripci a vyžádanou péči byly téměř stejně drastické jako vyhláška 
exministra Ratha.
VZP předložila návrh, který by měl garantovat 100% úhrady na URČ roku 2009. Naše připomínky:
- nulový nárůst je obtížně akceptovatelný,
- nejsou přesně specifikovány a garantovány bonifikace,
- jako referenční období je uveden rok 2008, což by například u regulací mohl být pro mnohé závažný 
problém.
SSG ČR předložilo vlastní návrh, který vycházel z letošního modelu a garantoval nárůst úhrady. Zúčast-
nění se shodli na dalším setkání 1.9., na kterém se pokusí o vytvoření kompromisu mezi návrhem VZP 
a SSG ČR.

1.9.2009 Praha ČNZP – závěrečné kolo Dohodovacího řízení o úhradách péče ambulantním 
gynekologům pro rok 2010
Za SSG ČR přítomni V.Dvořák, A.Stará, A.Skřivánek
Do 2.9.2009 musely všechny skupiny sdělit, zda došlo k dohodě se zdravotními pojišťovnami, nebo zda 
výsledkem jednání byla nedohoda. O jednáních jsme průběžně informovali na našich stránkách. Lze 
stručně shrnout:
– Současná situace je charakterizována propadem výběru pojistného a nejistým výhledem do budoucna 
(např. blížící se volby do poslanecké sněmovny..).
– Je reálná hrozba zrušení regulačních poplatků, která deficit ještě prohloubí.
– Počáteční návrhy pojišťoven prakticky nezmiňovaly dosavadní bonifikace, výsledkem přijetí těchto
materiálů by došlo k výraznému poklesu oproti letošní úhradě.
– Návrhy pojišťoven směrem k jiným segmentům poskytovatelů včetně primární péče nebyly vstřícnější
– Současný model úhrady více než 90% našich členů nevychází z úhradové vyhlášky, ale z dohod SSG 
ČR s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, v případě nedohody by úhrada pro rok 2010 vycházela 
prakticky s jistotou z úhradové vyhlášky, což by znamenalo reálný pokles příjmů naprosté většiny z nás 
cca o 10%, kromě toho např. snížení hodnoty bodu.
– Přítomní zástupci SSG ČR se snažili dosáhnout garance zachování současného modelu úhrady s po-
necháním bonifikací a navýšením či alespoň zachováním letošního stropu úhrady na unicitní RČ. Zdra-
votní pojišťovny provedly celou řadu ústupků včetně zakomponování garance bonifikací do smluvního
dodatku. V dodatku je rovněž závazek zohlednit nárůst počtu gravidních pacientek a možnost nasmlou-
vání balíčkových cen (pokusíme se pro těhotné u těch ZP, které to dosud nenabízely). Zvýšení limitu jako 

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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precedens pro ostatní segmenty ale pojišťovny nepřipustily. Po důkladné analýze současné situace se 
zástupci SSG ČR rozhodli pro dohodu. Ta byla podepsána. Měla by konzervovat pro rok 2010 úhradu 
roku 2009.
– Považujeme ji za menší zlo než nejistotu nedohody spojenou s hrozbami, z nichž některé byly uve-
deny. Se všemi pojišťovnami budeme jednat o možnosti jiné formy úhrady, které jsme v loňském roce 
dosáhli jako jediní. Populistická gesta a nedohodu bez reálné šance na lepší znění vyhlášky nevidíme 
jako rozumné a bezpečné řešení. V prakticky všech ostatních segmentech patrně dohody dosaženo 
nebude, dílem kvůli nejednotě uvnitř segmentů, z velké části je rovněž odlišná situace a důsledky nedo-
hody pro ostatní a nás, jako nový segment s výrazně odlišným modelem úhrady od úhradové vyhlášky.

2.9.2009 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o reakreditaci cytologických laboratoří – proběhnou kontroly mnohých z nich do konce 
tohoto roku. Tématem byl i sběr dat ze screeningu a jejich využití.

2.9.2009 Ústí nad Labem Krajský úřad Ústeckého kraje – výběrové řízení v oboru 
gynekologie a porodnictví pro území okresu Teplice a Louny
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák
Náš zástupce se účastnil výběrového řízení na Krajském úřadě Ústeckého kraje v oboru gynekologie 
a porodnictví. Jednalo se o převod praxí z fyzické osoby na s.r.o. Pozvaný zástupce ČLK se ale bohužel 
nedostavil. Aktivní účast zástupců SSG ČR na výběrových řízeních a jednáních na Krajském úřadě Ústec-
kého kraje bere tento úřad velmi vážně.

8.9.2009 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Přítomní se informovali o výsledcích Dohodovacího řízení o úhradách péče pro rok 2010.
Kromě našeho segmentu došlo k dohodě také u stomatologů, ostatní segmenty z Koalice se s pojiš-
ťovnami nedohodly. Jednalo se také o problematice „sesterských kódů“. Jde o návrh, aby v seznamu 
zdravotních výkonů byly kódy, které by vykazovaly zdravotní sestry. Umožnil by se tím vznik sítě ambu-
lantních zdravotnických zařízení, která by neprovozovali lékaři. Přítomní návrh odmítli s tím, že pro zdra-
votní stav populace by nepřinesl žádná pozitiva a znamenal by značnou ekonomickou zátěž systému 
veřejného zdravotního pojištění. 
Jednání se konalo krátce před hlasováním poslanecké sněmovny o zrušení či dalších úpravách regulač-
ních poplatků. Koalice v tiskovém prohlášení vyjádřila nesouhlas s touto nebezpečnou populistickou 
iniciativou (uveřejňujeme).

15. 9. 2009 Praha MZ ČR – Zasedání redakční rady – vzdělávací programy
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o vzdělávacích programech několika oborů včetně oboru gynekologie a porodnictví. Ve vzdě-
lávacím programu jsou již zařazeny tři měsíce pobytu školence na akreditované ambulanci. K programu 
měli zásadní připomínky zástupci menších lůžkových zařízení, kteří kritizovali stratifikaci lůžkových zaří-
zení do tří stupňů a z toho plynoucí obtíže pro pracoviště I. typu. Je pravděpodobné, že program bude 
ze strany těchto pracovišť ještě na půdě MZ ČR rozporován. 

17. 9. 2009 Praha MZ ČR - závěrečné jednání Dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výší 
úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
Za SSG ČR přítomen J. Nový
K dohodám došlo pouze ve 3 segmentech – stomatologie, dopravní služba a LSPP a ambulantní gyne-
kologie, v segmentu ambulantních specialistů k parciální dohodě

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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klinických psychologů a dialýzy, celkově se segment nedohodl stejně jako všechny ostatní. Celkovým 
výsledkem dohodovacího řízení je tedy nedohoda. Dohoda v našem segmentu znamenala přijetí kom-
promisního návrhu zdravotních pojišťoven a SSG ČR, který znamená prakticky stejnou úhradu jako letos, 
není výrazně výhodný, neznamená nárůst, ale za současné politické a ekonomické situace je racionální. 
Podobně argumentovali i ostatní, kteří se dohodli. Žádná z dohod nebyla ostatními segmenty rozporo-
vána. Dr. Ambrožová z analytické komise informovala, že poprvé v historii se v meziročním srovnání sní-
žil za 1. pololetí výběr pojistného, procentuálně je to nevýznamné, absolutní číslo činí 50 milionů korun, 
celou zprávu z komise obdržíme v elektronické podobě. Ing. Kothera požádal, aby součástí zprávy byl 
i výhled vývoje pro rok 2011, protože dle analýzy SZP dojde k propadu financí už ve 2. polovině roku
2010.
Dále byli přítomní zástupci informováni MZ ČR, že došlo ke sloučení odborů a dr. Kaplan byl propuštěn 
pro nadbytečnost, vedoucím odboru je ing. Jenšovská. Ředitel ČNZP MUDr. Bek se rozloučil, protože 
došlo ke sloučení pojišťoven, nadále zůstane zachován pro novou Českou národní průmyslovou pojiš-
ťovnu kód ZP Hutnické. Novým předsedajícím dohodovacího řízení pro rok 2011 byla zvolena VZP. Ter-
mín předání výsledků dohodovacího řízení byl určen do 25. 9. 2009.

30.9.2009  Praha VZP – jednání Komise pro metodiku
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák
Jednání se zabývalo problematikou Centrálního úložiště receptů (CÚR). V současné době nemohou 
ZP provádět kontrolu elektronických receptů uložených v CÚR. Na CÚR je napojeno již více jak 50% 
lékáren.  Tento právní stav zatím nebyl vyřešen. Problémem je zákon na ochranu osobních údajů, což 
by mělo být snad legislativně řešeno změnou zákona. Není vyloučeno, že elektronické recepty nebu-
dou zatím zdravotní pojišťovny proplácet. Změnu zákona může navrhnout jenom ministerstvo, které 
písemně přislíbilo, že bude tato změna iniciována, neví se však kdy. Nebo se vymyslí jiné, obchvatové 
řešení. Zatím toto jiné řešení KPM hledá celý jeden rok. 
Byla předvedena poslední verze nového receptu, kde se bude v případě zvýšené úhrady vypisovat 
kolonka Dg, což je zde písemně upozorněno. 
Byl schválen nový formulář pro Vyúčtování cest lékaře, který se ale netýká našeho segmentu. Jednání 
dále projednávalo a diskutovalo:
– Změny v číselníku týkající se nemocničních kódů.
– Vyplňování 5. místa u diagnóz - v ambulantní  péči nemá 5. znak vliv na výši úhrady péče.  Tento vliv je 
pouze u akutních lůžek. Proto nebude u ambulantních lékařů ani od 1.1.2010  nutno 5. znak diagnózy 
vykazovat. 
– Návrh zvláštního Číselníku léků pro lůžková zařízení, neboť jsou léky, které nelze užívat v ambulan-
cích, nebo léky, které mají jinou úhradu při užití v ambulanci a u lůžka. V případě potřeby bude tento 
číselník tvořen. Zatím není aktuální, jednání budou probíhat. 
– Od 1.1.2010 nebude na přepážkách VZP zajištěn prodej tiskopisů. ZZ obdrží od VZP  flash disk. Od
disket se upustí. 
V diskusi byl nadnesen problém zdravotní pojišťovny Media  a její praktiky k získávání  klientů. Přítomná 
ing. Jenšovská z MZ ČR prohlásila, že jsou připraveny legislativní kroky, které by těmto praktikám v bu-
doucnu měly zabránit.

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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PRÁVNÍ SERVIS
Máte-li zájem o právní servis, který byl anoncován již ve Zpravodajích č. 2 a 3 t.r. a jehož garantem bude 
Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG R číslo 2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte 
rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88, částku ve výši 1.000,-Kč na rok 
2009, která zahrnuje:
– zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
– zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
– účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání….),
– v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.
Případné žádosti o právní pomoc zasílejte písemně prostřednictvím sekretariátu SSG ČR na e-mailovou 
adresu ssgcr@ti.cz nebo korespondenční adresu Orlí 10, 602 00 Brno. 

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

MEMORANDUM SSG ČR a ZP MÉDIA 
Představitelé Sdružení soukromých gynekologů ČR a Zdravotní pojišťovny MÉDIA se dohodli, pro rok 
2009, na výkonové úhradě pro pojištěnkyně Zdravotní pojišťovny MÉDIA ve výši 1,10 Kč/bod v případě 
uzavření Smlouvy. Pro úhradu na základě Veřejného příslibu je platná cena bodu ve výši 1,00 Kč.
Vedení Zdravotní pojišťovny MÉDIA, jako výraz dobré vůle, navrhuje po přechodnou dobu, hradit výkony 
pro odbornosti 603 a 604 již ve výši 1,10 Kč, pokud zdravotnické zařízení odešle vyplněný dokument 
„Identifikační údaje pro ZZ“, na adresu Pojišťovny a následně  i Smlouvu.“

Komentář: Vzhledem k tomu, že se jedná o nově vzniklou zdravotní pojišťovnu, je tento postup akcep-
tovatelný. ZP Média totiž nemá srovnatelné období, nemůže proto pro tento rok vytvořit model úhrady, 
který máme dohodnut s většinou ZP. Předpokládáme, že pro rok 2010 již bude možné vytvořit dodatek 
propracovanější. 
 

PŘEHLED AKCÍ SSG ČR PRO ROK 2009

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce

3. Konference Sekce kolposkopie  
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP  
a SSG ČR

Praha, hotel Pyramida 11.–13. 12. 2009

  

ROADSHOW PODZIM 2009 ve spolupráci se společností Merck Sharp & Dohme IDEA

22.10.2009 Olomouc, hotel Flora

  4.11.2009 Brno, Vinárna U královny Elišky

12.11.2009 České Budějovice, hotel Malý pivovar

26.11.2009 Hradec Králové, hotel U královny Elišky

Všichni členové SSG ČR byli obesláni mimořádnou pozvánkou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA „OČKOVÁNÍ V ORDINACI GYNEKOLOGA“ ve spolupráci se 
společností GlaxoSmithKline s.r.o.

21.10.2009 Ostrava, Clarion Congress Hotel Ostrava – ATOM

 4.11.2009 Plzeň, hotel Angelo Prague

11.11.2009 Hradec Králové, penzion Nové Adalbertinum

25.11.2009 Brno, Vinárna U královny Elišky

11.12.2009 Praha, hotel Pyramida
 
Všichni členové SSG ČR byli obesláni mimořádnou pozvánkou.

PŘEHLED AKCÍ SSG ČR PRO ROK 2010

XXXIX. doškolovací seminář Praha Čestlice, hotel Aquapalace 22. – 24. 1. 2010

XL. doškolovací seminář Olomouc, hotel Flora  9. – 11. 4. 2010

Celostátní konference ČGPS ČLS 
JEP a SSG ČR

Karlovy Vary, hotel Thermal  4. – 6. 6. 2010

XLI. doškolovací seminář Milovy, hotel Devět Skal 17. – 19. 9. 2010
   
   
Aktuální téma: Spolupráce lékaře s farmaceutickými společnostmi
S periodickou pravidelností (někdy v závislosti na nedostatku jiných žhavých zpráv) se v me-
diích objevují tzv. kauzy „uplácení“ lékařů farmaceutickými firmami. Otázky týkající se zdraví
a lékařské péče vždy přitáhnou pozornost diváků, posluchačů a čtenářů. 
Problematika se však netýká primárně medií, ale především obou zúčastněných stran – zdra-
votnických pracovníků a zaměstnanců farmaceutického průmyslu. Proto považujeme za důle-
žité vyjádřit stanovisko Sdružení soukromých gynekologů České republiky k transparentnosti 
spolupráce s farmaceutickým průmyslem.

V úvodu musíme předeslat, že si velmi vážíme korektní spolupráce se zástupci farmaceutických spo-
lečností. Máme pro to mnoho vážných důvodů. Tím prioritním je zajisté skutečnost, že díky inovativ-
ním přípravkům můžeme poskytovat kvalitnější péči našim pacientkám. Generické přípravky zvyšují 
dostupnost moderní léčby pro všechny ženy. Oceňujeme, že nás farmaceutické společnosti podporují 
v postgraduálních vzdělávacích programech a to především po stránce organizační, ale i ekonomické. 
Pomáhají nám v informovanosti našich členů prostřednictvím inzerce v našich časopisech, podporují 
naše nezávislé publikační aktivity. Tak by tomu však mělo být a je naší snahou, aby naše spolupráce 
pokračovala i v budoucnosti. Proto bychom se měli, což platí pro obě strany, vyvarovat jednání, která 
tuto spolupráci diskreditují, měli bychom se vyhnout neetickým, resp. nelegálním postupům.

Právní normy
Spolupráce lékaře, (resp. lékárníka či farmaceutického asistenta) se zástupci farmaceutických společ-
ností, která souvisí s marketingem a propagací léčivých přípravků, je regulována řadou norem. Rádi 
bychom své kolegy upozornili na ty nejdůležitější, které je třeba v praxi vždy dodržovat.
Předně je třeba uvést, že spolupráce farmaceutických společností a lékařů, která se týká přesvědčování 
nebo pobídky určené k podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních 
léčivých přípravků, je striktně regulována ve smyslu zákona. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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V zákoně o regulaci reklamy jsou stanoveny náležitosti reklamy určené odborníkům, včetně pravidel 
sponzorování vzdělávacích či reklamních akcí pro zdravotnické profesionály jakož i poskytování darů 
a reklamních vzorků léčivých přípravků odborníkům. Zákon též vymezuje skutkovou podstatu správ-
ních deliktů a výši sankcí, které je oprávněn uložit Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako dozorový 
orgán za porušení povinností ze zákona vyplývajících. v oblasti marketingových (neintervenčních) studií 
je vhodné uvést, že pojem „neintervenční studie“ je také vymezen zákonem.
Cílem právní úpravy je mimo jiné to, aby nejen lékaři, ale i lékárníci a farmaceutičtí asistenti své funkce 
vykonávali objektivně, aniž by byli při předepisování či výdeji léčiv ovlivněni přímými nebo nepřímými 
finančními stimuly.

Dozorčí úloha SÚKL 
Uplatnění zákonů v praxi často naráží na výkladové problémy. Za účelem stanovení jasných pravidel, 
a s tím související právní jistoty, vydává SÚKL v oblastech, které dozoruje, svá výkladová stanoviska – 
pokyny. Ty jsou pravidelně aktualizovány a zveřejňovány na internetových stránkách SÚKL (www.sukl.
cz). Tyto pokyny, přestože nejsou právně závazné, jsou v praxi často vítaným pomocníkem při nejasnos-
tech.
V souvislosti se spoluprací s farmaceutickými společnostmi je třeba především upozornit na následu-
jící pokyny SÚKL, týkající se, sponzorování a odměňování odborníků podle zákona o regulaci reklamy, 
regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky, poskytování reklamních vzorků 
humánních léčivých přípravků a neintervenční poregistrační studií. 

Samoregulační role asociací farmaceutických společností
V ČR v dané oblasti fungují dvě profesní organizace: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 
(AIFP) a Česká Asociace Farmaceutických Firem (ČAFF). Legální, etické, transparentní a korektní jednání 
je zakotveno i v jejich etických kodexech, které vycházejí z výše uvedených právních norem a pokynů 
SÚKL.
V kodexech jsou též stanovena pravidla projednávání porušení etického kodexu, a to včetně sankcí. 

Společná deklarace AIFP a ČLS JEP
Koncem loňského roku na základě jednání u kulatého stolu vydaly AIFP a ČLS JEP Deklaraci o zásadách 
etické spolupráce mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem, která dále upravuje pravidla spolupráce 
mezi lékařskou odbornou veřejností a inovativním farmaceutickým průmyslem. Stanovisko upravující 
formy spolupráce vydala i Česká lékařská komora.

Jsme přesvědčeni, že naši kolegové jak v nemocniční, tak ambulantní praxi jednají vždy v zájmu svých 
pacientů bez zřetele na osobní prospěch. Přesto se domníváme, že všichni lékaři by si zasloužili pravi-
delné a aktuální informace o této problematice. Naše organizace se proto rozhodla zařadit do svých 
edukačních aktivit i tuto problematiku. 

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že neshledáváme nic špatného na tom, když farmaceutická společ-
nost podpoří výzkum, vzdělávání nebo účast lékařů na kongresech, které jsou nad rámec možností jak 
jedince, tak odborné společnosti, ovšem při zachování transparentnosti a zákonných norem. Hlavním 
společným cílem je totiž prospěch našich pacientek, který je podmíněn vědeckým pokrokem a jeho 
aplikací v každodenní praxi.

      výbor Sdružení soukromých gynekologů ČR

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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E-mailová zpráva ze dne 13.7.2009 od MUDr. Petra Pokorného z Ústředí VZP adreso-
vaná garantům segmentů zdravoní péče

Předmět: FINANCOVÁNÍ STABILIZACE PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ VE 2. POLOLETÍ 2009

Vážení garanti segmentů zdravotní péče,
chtěl bych Vás předběžně informovat, že VZP ČR na základě rozhodnutí Správní rady VZP bude realizo-
vat finanční podporu stabilizace personálního zabezpečení poskytované zdravotní péče pro 2.pololetí
2009 v celkové výši 790,45 mil. Kč. Jedná se o 65,87% podíl VZP z částky 1,2mld. Kč stanovené MZ ČR 
pro všechny pojišťovny. 
Finanční prostředky budou rozděleny v prvé fázi zálohově podle objemu úhrad jednotlivých segmen-
tech zdravotní péče a počtu sester a porodních asistentek nahlášených ÚZIS. Tyto mimořádné zálohy 
budou odeslány poprvé za měsíc červenec 2009.
V případě lůžkových zařízení budou tyto zálohové platby provedeny automaticky.
U ostatních zdravotnických zařízení s počtem všeobecných sester a porodních asistentek vyšším než 5 
pak na základě žádosti daného zařízení adresovaného na Krajskou pojišťovnu VZP.
Ostatní zdravotnická zařízení s menším počtem pracovníků dostanou finanční prostředky jednorázově
po kontrole personálního vybavení.
Vyúčtování mimořádné zálohy proběhne po kontrole počtu personálu nejpozději s vyúčtováním 2. 
pololetí 2009.
Orientační výše finanční částky za podíl VZP na jednoho pracovníka s úvazkem 1,0 za pololetí je cca 
9 500 Kč.
        MUDr. Petr Pokorný

Komentář:
VZP se k problematice kompenzace mzdových nákladů sester vyjádřila nejdříve a její postup je zatím 
nejkorektnější. Členské základně doporučujeme postupovat v souladu s textem ředitele odboru úhrad 
zdravotní péče VZP. S ostatními ZP jednáme. 

KORESPONDENCE 
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Koalice soukromých lékařů
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 8. 9. 2009

PROHLÁŠENÍ KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ K RUŠENÍ ZBÝVAJÍCÍCH REGULAČNÍCH 
POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Koalice soukromých lékařů vyzývá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby nerušila zbývající regu-
lační poplatky ve zdravotnictví. 
Koalice soukromých lékařů registruje nežádoucí změny v českém zdravotnictví, které vznikly částečným 
zrušením regulačních poplatků od 1. 4. 2009.
Snahu o zrušení regulačních poplatků v době ekonomické krize proto zástupci Koalice vnímají jako ohro-
žení stability zdravotního systému s bezprostředním negativním dopadem na kvalitu péče o pacienty.

Za Koalici soukromých lékařů: 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí Koalice,
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, 

MUDr. Jiří Pekárek, prezident České stomatologické komory,
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

KORESPONDENCE 
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MUDr. Aleš Skřivánek (Olomouc)
Praktické aspekty vakcinace v ordinaci gynekologa
MUDr. Pavel Kosina (Hradec Králové)
Problematika varicelly a možnosti prevence v ordinaci gynekologa
Prim. MUDr. Harald Čadílek (Litomyšl)
Novinky v očkování proti HPV 
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MUDr.  Vladimír Dvořák – předseda
MUDr.  Jan Nový – místopředseda
MUDr.  Aleš Skřivánek – jednatel

Jméno, příjmení Adresa Te l e f o n n í 
číslo

E-mailová adresa

MUDr.  Vladimír Dvořák Orlí 10,  
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr.  Olga Hlaváčková Zeyerova 2442, 
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

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

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr.  Jan Líman Husova 1648, 415 02 
Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr.  Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr.  Jan Nový Raisova 21, 320 07 
Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr.  Aleš Skřivánek U Stadionu 8, 772 00 
Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum. cz

MUDr.  Alexandra Stará Slavíkova 15, 120 00 
Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

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

495 757 188 jstepan@email.cz

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

271 961 183  tesar@mbox.vol.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr.  Richard Postupa ČSA 6a,  
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr.  Lubomír Vokatý Spojařů 1252,  
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox. cz

SEZNAM ČLENŮ VÝBORU SSG ČR 


