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EDITORIAL

„Způsob tohoto léta se mi zdá poněkud nešťastný,“ pravil klasik. Není možno než s nim souhlasit. Slun-
ných dnů a času na koupání bylo skutečně poskrovnu. Alespoň tady doma. Je totiž velmi dobře znám 
efekt světla na lidskou psychiku a emoce. Pak zbývá jen doufat, že v čase dovolených jsme si všichni 
odpočinuli, relaxovali a nabrali sil do druhé poloviny roku a  snad i trochu optimismu, který budeme 
opravdu ale opravdu hodně potřebovat. 
Pokud se právě nyní někdo, kdo čte tyto řádky začíná divit mé skepsi, budu se snažit vysvětlit důvody, 
které mne k ní vedou.
Máme pravicovou vládu a hodně jsme si od ní slibovali. Máme však ministra zdravotnictví, kterého 
udivilo, že v době naší dovolené nemáme plat (to on ve státním zařízení plat přeci měl). Mám obavy, že 
ani neví, že z peněz, které obdržíme od pojišťoven platíme nájem, služby, pojištění, spotřební materiál 
a sestru, že musíme mít rezervu na tyto vydání alespoň na 1 měsíc a teprve z toho, co zbude, žijeme. 
(Při tom stojíme na platbách , které se nám nenavýšily již 3 roky a vlastně se nám příjmy jen snižují. 
Kdyby se nepodařilo našemu předsedovi prosadit bonifikace, tak spláčeme nad výdělkem). Přesto stále 
jen nesystémově řeší jak přidat peníze do lůžkových zařízení. Aby nevznikl omyl – peníze lékařům v ne-
mocnici a obzvláště těm na porodnici opravdu přeji! Ale také bych byla ráda, kdybychom se i my dočkali 
navýšení peněz za naší práci. To se však neděje a bohužel ani dít nebude.
Máme parlament, který navrhuje a schvaluje zákony, které místo zjednodušení a zadání jasných man-
tinelů a pravidel vymýšlí, jak zkomplikovat život všem lékařům. Návrh vyhlášky o zdravotnické doku-
mentaci snad chce zcela vyřadit elektronickou dokumentaci a vyžaduje výrazné navýšení administrati-
vy. Pokuty pro lékaře předepisování léků off label, pokuty pro lékaře za špatně vedenou dokumentaci, 
přeregistrace zdravotnických zařízení … Skutečně pochybuji o zdravém rozumu těch, kteří připravují 
podklady pro tyto legislativní změny.
No a co pojišťovny? Ty sedí jak kvočny na vejcích (tedy pardon na penězích) a klovají kolem sebe. Stále 
stejná písnička – „nemáme peníze, výdaje na péči se stále zvyšují“. Jen by mne zajímalo, zda také v lůž-
kových zařízeních uplatňují regulace za léky a vyžádanou péči.
Jaký plyne závěr z mého zamyšlení? Zajdu si půjčit speciální lampu se studeným světlem proti depresi 
a snad zase přežiji do jara.

  Alexandra Stará
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44. DOškOLOVAcí sEmInář 
Sdružení soukromých gynekologů Čr  
pořádaný ve  spolupráci s firmou MSd  

ve dnech 16. - 18. 9. 2011 v hotelu devět Skal v Milovech

Letošní Milovy byly v nepřerušené řadě již počtrnácté za sebou. Tradice se mají dodržovat a ctít a věřím, 
že tomu tak bude i do budoucna. Destinace je stále oblíbená.   

Páteční odborný program formou sympozia přinesl nové poznatky o možnostech rozšíření portfolia 
vakcinací v našich praxích mimo již zavedené očkování proti HPV asociovaným onemocněním. Dalším 
sdělením byl zajímavý pohled na do jisté míry alternativu v prevenci a léčbu civilizačních onemocnění 
silymarinem. 

Sobotní odborný program byl připraven ve spolupráci se staronovým partnerem milovských víkendů. 
Zajímavá sdělení byla připravena nejen na témata související s tradičními cílovými oblastmi, jakými 
jsou kontracepce, asistovaná reprodukce, „oprášeny“ a doplněny byly naše znalosti o tibolonu a zajímavá 
byla přednáška dokumentovaná sérií kazuistik souvisejících s infekcí HPV dolního genitálního traktu. 
Věřím, že si po odborné stránce našel každý to svoje.

Při nedělní debatě tradičně zaměřené na aktuální otázky financování  našich praxí zazněly mimo jiné 
aktuální informace o probíhajících jednáních se zdravotními pojišťovnami o úhradách na příští rok 
a  ministrem zdravotnictví.  

Výbor SSG si po podrobné informaci předsedy Sdružení zjišťoval názor členské základny na klíčové 
otázky dohodovacího řízení a výsledkem jednoznačného hlasování bylo zavázat předsedu k takovému 
jednání na dohodovacím řízení o úhradách na rok 2012, které přinejmenším nesníží příjem našich praxí. 
Dále jej zavázalo jednat o možnostech plateb indukované péče přímo laboratořím, za předpokladu, že to 
přinese benefit našim zdravotnickým zařízením. Zazněla informace o jednání s nástupnickou organi-
zací po HiLCD, mimo jiné i o vyhrocené situaci kolem Ultrazvukové sekce ČGPS a privátních aktivitách 
doc. Caldy.

Podrobněji jsou všechny tyto informace rozebrány na jiných místech Zpravodaje nebo aktuálně na webu 
SSG ČR. 

Ti z Vás, kteří máte na sekretariátu SSG aktualizovánu svoji emailovou adresu, dostáváte novinky i elek-
tronickou formou. Těm ostatním, kteří chtějí aktuální informace dostávat touto nejrychlejší formou, tak 
doporučuji učinit co nejdříve. 

Jinak přeji všem krásný podzim a těším se s vámi na setkání v Brně na konferenci Ultrazvukové sekce, 
v Pyramidě před Vánocemi a potom poslední lednový víkend v Aquapalace v Čestlicích, kde již budou 
jasné obrysy úhrad a věřím, že pozvání přijmou i zástupci zdravotních pojišťoven a ministerstva.

Aleš Skřivánek
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PřEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

15. 6. 2011 Praha mZ ČR – jednání komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Hodnotily se audity, které probíhají ve screeningových laboratořích. Většina laboratoří zatím obdržela 
prodloužení akreditace MZ ČR. Jednalo se rovněž o reportování výsledků z laboratoří ke zpracovateli 
datového auditu, kde je třeba vyřešit některé dílčí technické problémy. Náš zástupce upozornil na skutečnost, 
že minimálně jedna zaměstnanecká zdravotní pojišťovna (OZP) neakceptuje šedesátidenní „risk koridor“ 
pro vykazování gynekologické preventivní prohlídky a s tím související odečtení screeningové cytologie. 
Konstatoval, že pokud by nebyla ponechána možnost provést preventivní vyšetření s odběrem cytologie 
za 305 dnů od předešlé kontroly, vedlo by to nutně ke zvýšení dyskomfortu žen a nárůstu vykazovaných 
klinických vyšetření zdravotním pojišťovnám. Jednalo se také o nutnosti zavést jednotný kód a vykazování 
HPV testace. v současné době jsou HPV testy vykazovány různými laboratořemi značně rozdílně a nelze 
vytvořit statistiku o počtu a indikacích těchto testů v ČR.

12. 7. 2011 Praha Ústředí VZP – jednání v rámci Dohodovacího řízení o úhradách péče pro 
rok 2012 v segmentu ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
Zdravotní pojišťovny dají patrně všem skupinám poskytovatelů stejný návrh: 95 % referenčního období, 
kterým bude rok 2010. Primární péče včetně našeho segmentu by mohla dopadnout o něco lépe – pojišťovny 
by akceptovaly 100 % referenčního období. v případě nedohody se podpora ambulantní sféry ze strany 
ministerstva zdravotnictví rozhodně nedá očekávat. Naši zástupci konstatovali, že úhrady péče pro nás již 
třetím rokem nominálně stagnují a reálně klesají a pokračování tohoto trendu může ohrozit chod mnohých 
praxí. Pojišťovny předpokládají, že se stejně jako v posledních letech podaří uzavřít dohody odlišné od textu 
úhradové vyhlášky, které budou obsahovat dosavadní bonifikace. Ani pojišťovny, ani poskytovatelé zatím 
nevědí, jak se do úhrady péče promítnou zásadní úpravy Seznamu výkonů, v němž má dojít ke „zreálnění“ 
ceny materiálu a léků, zahrnutých do kalkulace ceny výkonu. Celkově jsou perspektivy ambulantní sféry 
v roce 2012 neradostné … 

19. 7. 2011 Praha – jednání se zástupkyní citibank
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Uvedený bankovní ústav plánuje oslovit členy naší organizace s nabídkou půjček, které mají být 
administrativě výrazně jednodušší a finančně výhodnější než běžně poskytované. Rovněž nabídka účtů 
a platebních karet by měla být pro naše členy nadstandardní. Šlo zatím pouze o první nabídku, jednání 
budou pokračovat.

26. 7. 2011 Praha ústředí ZP mV – jednání o perspektivách úhrad segmentu ambulantní 
gynekologie a další spolupráci ssG ČR a ZP 211
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednání se účastnili generální ředitel a zdravotní ředitel ZP 211. Oba deklarovali, že náš segment je pro 
pojišťovnu jako součást primární péče velmi důležitý. ZP MV podporuje naše snahy o postupnou kultivaci 
systému plateb za námi poskytovanou péči. Návrh úhradového dodatku zaměstnaneckých pojišťoven pro 
rok 2012 je obdobný jako pro letošní rok, nepočítá s nárůstem úhrad. Pro jiné segmenty (kromě primární 
péče) je počítáno s poklesem úhrady. Má zůstat možnost dohody s jednotlivými ZP o jiném způsobu úhrady 
péče. Jedná se o možnosti, aby prostředky na úhradu komplementu obdržel registrující gynekolog a ten 
následně hradil laboratořím jejich vyšetření. Vznikla by úspora pro ZP i gynekologické praxe. o návrzích 
se bude dále jednat.
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PřEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

8. 8. 2011 Praha mZ ČR – jednání koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek 
Koalice soukromých lékařů opakovaně upozornila ministra zdravotnictví, že dosud nepodepsal 
memorandum o závazku navýšit cenu práce lékaře i soukromým ambulantním lékařům, v navrhovaném 
memorandu jsou rovněž obsaženy pasáže o směřování českého zdravotnictví v souladu s celosvětovými 
trendy. Ministr již podepsal memoranda se zástupci odborů a zdravotních sester, s představiteli ambulantní 
sféry prohlášení podepsat odmítnul. Jasně deklaroval, že podle jeho přesvědčení jsou příjmy soukromých 
ambulantních lékařů již nyní více než dostatečné. Tvrdil, že má evidenci o tom, že soukromí lékaři mají 
velmi vysoký životní standard a jejich pracovní vytížení a zodpovědnost jsou minimální. Naopak lékaři 
v nemocnicích jsou dle ministrova názoru pracovně extrémně vytížení a výrazně podfinancováni. Proto 
je údajně nutné navýšit úhradu péče lůžkovým zařízením. K navýšení ohodnocení práce soukromým 
ambulantním lékařům absentují důvody. Předseda SSG ČR prezentoval údaje z analytické komise, které 
dokladují, že od roku 2000 vzrostl objem prostředků, čerpaných lůžkovými zařízeními o 7 %, což je ve světě 
patrně zcela výjimečné. Již nyní čerpají u nás lůžková zařízení patrně největší procento z celkového objemu 
veřejných financí v rámci EU. Deklarovaná podpora primární péče v programu vlády se nijak nerealizuje 
o zvyšování spoluúčasti se hovoří jen v souvislosti s lůžkovou péčí. Ministr na žádnou připomínku 
konkrétně neodpověděl, trval na svém názoru, že ambulantní lékaři již nyní mají slušné ohodnocení za 
poměrně malé pracovní vytížení. Na dotaz, kolik z deklarovaných 10.000 lůžek bylo či v brzké době bude 
zrušeno a zda již skončila s činností některá z nemocnic, nedostali zástupci Koalice žádnou odpověď. 
o společném memorandu, jehož návrh opakovaně uveřejňujeme, je ministr ochoten jednat. Jeho názory na 
problematiku úhrad zdravotní péče jsou ale patrně neměnné a jsou nejspíše důsledkem jeho působení před 
nástupem do funkce ministra. Předvolební i současná rétorika strany TOP 09, za kterou je pan ministr 
nominován, a postoje a konání ministra zdravotnictví se příliš neshodují …

9. 8. 2011 Praha ústředí VZP – jednání o perspektivách úhrad segmentu ambulantní 
gynekologie v roce 2012
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek 
Zatím se zdá, že pro zdravotní pojišťovny včetně VZP je maximem možného zachování úhrad našemu 
segmentu na letošní úrovni. Stejně je na tom celá primární péče, v ostatních segmentech má dojít dokonce k 
poklesu. Pro nás je toto řešení obtížně akceptovatelné – nominální úhrada na URČ již několik let stagnuje, 
reálně pak dokonce klesá. Pomoc od současného MZ ČR v podobě vstřícné úhradové vyhlášky nelze 
očekávat. Jednalo se i o možnosti úhrady laboratorních vyšetření přímo lékaři odbornosti 603. Přineslo by 
to patrně úsporu finančních prostředků a možnost určitého nárůstu příjmů našich zařízení. Jednání s VZP 
i ostatními ZP budou pokračovat celé léto.

23. 8. 2011 Praha ústředí VZP– jednání o úhradách péče pro segment ambulantní 
gynekologie pro rok 2012
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupce VZP opakovaně deklaroval, že navýšení úhrad jakémukoli segmentu je pro VZP neakceptovatelné. 
Určitou možností se jeví úhrada vyžádané péče přímo zařízeními odbornosti 603. Tento postup by mohl 
vést k úsporám na straně zdravotních pojišťoven i našich praxí. Lze ale předpokládat silný odpor laboratoří 
i některých zástupců ZP. Tématem diskuse byla i možnost bonifikace zařízení, které neindukují enormní 
množství péče v ordinacích stejné odbornosti či odborností jiných.
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PřEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

23. 8. 2011 Praha Čsk– jednání koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará
Jednalo se o probíhajícím Dohodovacím řízení o úhradách péče v roce 2012. Je zřejmé, že v naprosté 
většině segmentů bude výsledkem nedohoda. Koalice vnímá sílící tlak odborářů na ministra zdravotnictví, 
aby splnil své sliby navýšení platů lékařům v lůžkových zařízeních. Realizace tohoto slibu je obtížně 
představitelná– zdravotní pojišťovny na navýšení úhrad segmentu lůžkové péče nemají prostředky, navíc 
tento segment spotřebovává z celkového objemu financí čím dál větší díl. Ministrem deklarované rušení 
lůžkových zařízení a tisíců lůžek se (dle očekávání) nerealizovalo. Ministr po měsících vyčkávání projevil 
ochotu podepsat deklaraci, kterou mu Koalice předložila. Jednalo se i o návrhu vyhlášky o zdravotnické 
dokumentaci, který je pro KSZ nepřijatelný a ohrožuje zdravotnická zařízení i vztah lékaře a pacienta.

30. 8. 2011 Praha – dohodovací řízení o úhradách péče segmentu ambulantní 
gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zdravotní pojišťovny předložily návrhy, které prakticky kopírovaly úhrady v letošním roce. Bonifikace 
by zůstaly zachovány. Novinkou byla úhrada indukované péče přímo ambulantními zdravotnickými 
zařízeními odbornosti 603. Tento způsob úhrady by otevíral možnost k úsporám našich praxí i zdravotních 
pojišťoven. SSG ČR požadovalo za tuto změnu navýšení platby za indukovanou péči na URČ a rok, pojišťovny 
navýšení odmítly. Pro SSG ČR byl rovněž nepřijatelný bod v návrhu VZP, kde bylo uvedeno, že pojišťovna 
může v případě překročení pojistného plánu upravit (rovná se snížit) platby zdravotnickým zařízením. 
VZP tento bod z návrhu odmítala odstranit. Proto jednání skončilo nedohodou. Určitá možnost dohody se 
nabízí ještě při závěrečném jednání, kde se sejdou zdravotní pojišťovny se zástupci všech segmentů.

31. 8. 2011 Praha mZ ČR – jednání komise mZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další z periodických jednání. Diskutovalo se o kontrole center, kterým letos končí akreditace ministerstva 
zdravotnictví. Ve vyjímečných případech (špatná geografická dostupnost) je možné povolit akreditovanému 
centru otevřít detašované pracoviště. Významnější rozšíření sítě screeningových pracovišť by bylo ale 
kontraproduktivní.
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DŮLEŽITÉ InFORmAcE

Přehled akcí SSG ČR PRo Rok 2011

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

Praha, Hotel Pyramida 9.–11. 12. 2011

Přehled akcí 2012  

XLV. doškolovací seminář SSG ČR Průhonice, Hotel Aquapalace 27.–29.1.2012

XLVI. doškolovací seminář SSG ČR místo bude upřesněno později 30.3.–1.4.2012

Celostátní konference ČGPS ČLS JEP 
a SSG ČR

Brno, BVV 18.–20.5.2012

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

6. konference Sekce kolposkopie a ce-
rvikální patologie ČGPS ČLS JEP

Praha, Hotel Pyramida 7.–9.12.2012

ÚhRadY PÉČe V Roce 2012
V současné době jsou v běhu jednání o úhradách péče pro příští rok. Je pravděpodobné, že úhradová vyhláška 
bude pro náš segment výrazně nevýhodnější, než dodatky pro letošní rok. Budeme se pokoušet s jednotli-
vými zdravotními pojišťovnami dohodnout varianty lepší. Je ale pravděpodobné, že pokud někdo podepíše 
dodatek dle vyhlášky, nebude mít později možnost zvolit variantu námi dohodnutou. S dostatečným předsti-
hem proto doporučujeme nepodepisovat v budoucnu žádný zaslaný dodatek, který nebude výborem SSG ČR 
označen jako schválený.

SPolUPRÁce GYNekoloGa S cYToloGIckoU laBoRaToří
Dovolujeme si připomenout členské základně povinnost registrujícího gynekologa sdělit screeningové labo-
ratoři, do které odesílá cytologické preparáty, výsledky histologických vyšetření cervikálních lézí, pokud byly 
vyhodnoceny v laboratoři jiné.
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SPOLEČNÉ MEMORANDUM
KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ

A
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

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

1. Základní koncepční kroky
V souladu s Programovým prohlášením vlády, ve kterém je uvedeno:
„Veřejné zdravotní pojištění bude zachováno a modernizováno. Budou navýšeny prostředky přísunem sou-
kromých zdrojů, zprůhledněno právní prostředí a podporována rovná soutěž poskytovatelů i plátců.“
a v souladu s Programovým prohlášením vlády se Ministerstvo zdravotnictví ČR hlásí k aktivní spolupráci 
s Koalicí soukromých lékařů, zastupující převážnou většinu ambulantních lékařů. Tato aktivní spolupráce 
bude vyjádřena především formou úzké spolupráce 
a konzultací nad připravovanými legislativními změnami, včetně formování základních reformních kroků. 

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

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

4. Legislativní změny
Zástupci Koalice soukromých lékařů a Ministerstva zdravotnictví ČR se dohodli na spolupráci nad před-
kládanými legislativními návrhy. Ministerstvo zdravotnictví ČR bude iniciovat schůzky se zástupci Koalice 
soukromých lékařů, na kterých budou předkládány koncepční záměry, ze kterých budou následně vycházet 
jednotlivé právní normy. v rámci připomínkového řízení budou realizovány schůzky za účelem vypořádávání 
připomínek předkládaných zástupci jednotlivých organizací sdružujících se v Koalici soukromých lékařů.
Součástí diskusí bude i problematika jasného legislativního vymezení spoluúčasti pacientů na úhradě po-
skytované zdravotní péče. Za specifickou považuje Koalice soukromých lékařů problematiku stomatologické 
péče, kdy připravované změny by měly reflektovat trendy nastoupené ve vyspělých státech světa. 
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5. Vzdělávání zdravotníků
Zástupci Koalice soukromých lékařů a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR se dohodli, že budou ve spo-
lupráci s odbornými společnostmi pracovat na zlepšování systému vzdělávání lékařských i nelékařských 
pracovníků. Dále se dohodli na úpravě systému rezidenčních míst zejména s důrazem na skutečnost, aby 
dotace na rezidenta zachovaly stejné platové podmínky po celou dobu vzdělávání v minimální výši jako 
v současnosti.

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

V Praze dne 30. 8. 2011

Komentář:
Po dlouhém váhání a opakovaných urgencích se ministr Heger odhodlal deklaraci podepsat. Dodržování 
závazků v deklaraci obsažených ze strany MZ ČR bude Koalice monitorovat.
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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 21. 9. 2011

Tiskové prohlášení
Koalice soukromých lékařů (dále také jen KSL) vzhledem k obavám, že v současné době dochází k 
vážnému ohrožení samotné existence soukromého sektoru v českém zdravotnictví, obnovuje činnost 
tzv. Krizového štábu, který původně vznikl v roce 2006.
KSL je k tomu vedena těmito důvody:

1.  Dne 21.9. bylo ukončeno tzv. dohodovací řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2012. Výstupem jed-
nání zdravotních pojišťoven se zástupci zdravotnických zařízení je nedohoda ve všech segmentech péče. 
o našich úhradách bude tedy rozhodovat ministerstvo zdravotnictví. z jeho vyhlášení 21.9.2011 lze vyvodit, 
že český stát plánuje v roce 2012 pro soukromá zdravotnická zařízení vyhradit kriticky malé množství 
finančních prostředků. Tím může být ohrožena kvalita i dostupnost ambulantní péče v ČR. 

2.  KSL odmítá návrhy vyhlášek MZ o zdravotnické dokumentaci, o kvalitě a bezpečí zdravotních služeb. Re-
gistrujeme v nich ustanovení přímo ohrožující činnost soukromých zdravotnických zařízení v ČR

3. v návrhu zákona o zdravotních službách, který je v současné době projednáván Parlamentem, jsou usta-
novení, podle kterých by mohla být zdravotnická zařízení ohrožena až likvidačními pokutami za malicherná 
a s kvalitou zdravotní péče nesouvisející provinění, což ve spojení s dalšími především nově zaváděnými 
administrativními povinnostmi, může být důvodem ukončení činnosti řady ambulancí.

4.  KSL registruje projevy prosazování e-health do legislativních norem bez toho, že by příslušná ustanovení 
byla s KSL projednána odpovídajícím způsobem. 

5.  Ve stejném návrhu zákona, který je jmenován v bodě 3 výše, se v posledních týdnech objevil § 121, který 
bude znamenat povinnost všech v současné době existujících zdravotnických zařízení nově žádat u kraj-
ských úřadů o oprávnění ke své činnosti. Pro zdravotnická zařízení půjde o zcela zbytečnou administrativ-
ní zátěž, zásah do jejich dříve nabytých práv, pro část z nich to může znamenat ohrožení existence.

KSL uzavřela s Ministerstvem zdravotnictví dne 30.8.2011 Memorandum, jež je přílohou tohoto prohlášení. 
Po zhodnocení současného vývoje situace vyjadřuje KSL vážnou obavu, že MZ rezignuje na plnění závazků 
plynoucích právě z tohoto memoranda.

KSL prostřednictvím regionálních zástupců svých organizací zahajuje přípravu protestních akcí.

Za Koalici soukromých lékařů: 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí KSL 
MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

 MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR
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PRAVIDELná ULTRAZVUkOVá VYšETřEní v PRŮBĚHU PREnATáLní PÉČE
I. trimestr

63417 „Ultrasonografické vyšetření pánve pánve u gynekologických onemocnění v porodnictví a šestinedě-
lí“; 20 min; 236 bodů; 4/1 čtvrtletí, 7/1 rok

Ultrasonografické vyšetření pánve používané v diferenciální diagnostice ranného těhotenství, při komplika-
cích v těhotenství, při
komplikacích v šestinedělí a při diagnostice gynekologických onemocnění. Obrazová dokumentace je pod-
mínkou výkonu jako doklad o
provedení výkonu.

Písemná zpráva musí zhodnotit:
• počet plodů, u vícečetného těhotenství chorionicitu event. amnionicitu,
• vitalitu,
• biometrii, při které je měřen parametr CRL (fotografie je součástí dokumentace),
naměřenou hodnotu je nutno uvést i v milimetrech, dle naměřené hodnoty je určen
termín porodu = DATACE těhotenství.

20–24. týden
63411 „Screeningové ultrasonografické vyšetření v 18.–20. týdnu těhotenství“; 20 min; 216 bodů;
1/1 čtvrtletí
Je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 18.–20. týdnu těhotenství. Bude použit pouze 
v tomto jediném případě.

Písemná zpráva musí zhodnotit:
• počet plodů, u vícečetného těhotenství chorionicitu event. amnionicitu,
• vitalitu,
•  biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, AC a FL (při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu 

a datací gravidity dle CRL v I. trimestru je nutná konzultace na pracovišti se specializací na PERINATOLO-
GII a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU),

•   lokalizaci placenty (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního 
pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),

• množství plodové vody.

30.–32. týden
63413 „Screeningové ultrasonografické vyšetření v 30.–32. týdnu těhotenství“; 20 min; 216 bodů;
1/1 čtvrtletí
Výkon je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 30.–32.týdnu těhotenství. Bude použit 
jenom v tomto jediném případě.

Písemná zpráva musí zhodnotit:
•   počet plodů, u vícečetného těhotenství chorionicitu event. amnionicitu,
•   vitalitu,
•   polohu plodu,
•   biometrii, která hodnotí parametry: BPD, AC a FL (při poloze plodu koncem pánevním je nutné měřit obvod 

hlavičky, při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu a datací gravidity dle CRL v I. trimestru je nutná 
konzultace na pracovišti se specializací na PERINATOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU),
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•   lokalizaci placenty, (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního
pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),
•   množství plodové vody.

Schváleno výborem Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS dne 3. 2. 2011, výborem ČGPS ČLS JEP 
schváleno dne 16. 9. 2011

ULTRAZVUkOVá VYšETřEní v PRŮBĚHU PREnATáLní PÉČE o VícEČETná TĚHOTEnsTVí

Je-li při pravidelném ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru zjištěno vícečetné těhotenství, je
vhodné provést superkonziliární ultrazvukové vyšetření.

Písemná zpráva musí zhodnotit:
•   počet plodů, chorionicitu event. amnionicitu (fotografie je součástí dokumentace),
•   vitalitu,
•   biometrii, při které je měřen parametr CRL (fotografie je součástí dokumentace), naměřenou hodnotu je 

nutno uvést i v milimetrech, dle naměřené hodnoty je určen termín porodu = DATACE těhotenství.

Těhotné ženě by měl být NABÍDNUT kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening v I. trimestru 
těhotenství a poskytnuta INFORMACE o metodách screeningu, poskytovatelích i formě úhrady (ústní infor-
mace nebo tištěná brožura, včetně záznamu v dokumentaci).

Bichoriální gemini
Kontrolní ultrazvukové vyšetření v intervalu 4 týdnů.

Písemná zpráva musí vždy zhodnotit:
•   počet plodů a chorionicitu,
•   vitalitu,
•   polohu plodů
•   biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (při diskrepanci mezi výsledky biometrie 

plodu a datací gravidity dle CRL v I. trimestru je nutná konzultace na pracovišti se specializací na PERINA-
TOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU),

•   lokalizaci placent (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního 
pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky), o množství plodové vody (při diskrepanci nutná kon-
zultace na pracovišti se specializací na PERINATOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU)

Cervikometrie a podrobné zhodnocení morfologie plodů ve 20.–24. týdnu těhotenství.

monochoriální biamniální gemini
Kontrolní ultrazvukové vyšetření v intervalu 2 týdnů.

Písemná zpráva musí vždy zhodnotit:
•   počet plodů, chorionicitu a amnionicitu
•   vitalitu,
•   polohu plodů,
•   biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (při diskrepanci mezi výsledky biometrie 
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plodu a datací gravidity dle CRL v I. trimestru je nutná konzultace na pracovišti se specializací na PERINA-
TOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU),

•   lokalizaci placenty (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního 
pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky)

•    množství plodové vody (při diskrepanci nutná konzultace na pracovišti se specializací na PERINATOLOGII 
a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU)

Cervikometrie a podrobné zhodnocení morfologie plodů ve 20.–24. týdnu těhotenství.

monochoriální monoamniální gemini
Nutná konzultace dalšího postupu na pracovišti se specializací na PERINATOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ 
MEDICÍNU.

Tři a více plodů
Nutná konzultace dalšího postupu na pracovišti se specializací na PERINATOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ 
MEDICÍNU.

Schváleno výborem Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS dne 3. 6. 2011, výborem ČGPS ČLS JEP 
schváleno dne 16. 9. 2011.
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1 
 

Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS) 
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) 

 
CERTIFIKÁT 

pro možnost vykazování kódu  63415  
„Superkonziliární ultrasonografické vyšetření v průběhu prenatální péče“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Náplň výkonu: 

• podrobné hodnocení morfologie plodu 
• fetální echokardiografie 
• dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách 
• prenatální péče o vícečetná těhotenství 
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2 
 

Technické vybavení: 
 

 
 
Odborné podmínky: 
 

• atestace v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 
• The Fetal Medicine Foundation (FMF) "Cetificates of competence" 

o The 11-13 weeks scan 
 Measurement of nuchal translucency 
 Assessment of the nasal bone 
 Measurement of the facial angle 
 Assessment of ductus venosus flow 
 Assessment of tricuspid flow 

o The 20-22 weeks scan 
o Basic fetal echocardiography 

• dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách 
(certifikovaný kurz ČGPS ČLS JEP) 

• prenatální péče o vícečetná těhotenství 
(certifikovaný kurz ČGPS ČLS JEP) 

 
Ověření teoretické a praktické způsobilosti: 
(nutno splnit alespoň jednu z následujících podmínek)  

• doklad o minimálně 50 samostatně vyšetřených a dokumentovaných 
případech těžkých vrozených vad plodu 

• délka praxe minimálně 5 let po atestaci v oboru GYNEKOLOGIE A 
PORODNICTVÍ, certifikace na nezávislém pracovišti určeném Sekcí 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 

 
Doba platnosti certifikátu: 5 let 
 
Správní poplatek: 5000,- Kč 

Základní přístroj Superkonziliární přístroj

konsola 2 porty 3 porty

monitor min 15´´ min 17´´

sondy 2 sondy 2 sondy
multifrekvenční multifrekvenční, vysokofrekvenční
fundamentální, harmonické frekv. fundamentální, harmonické frekv.

režimy 2D, PW 2D, PW, CF, PD, duplex/triplex/update
ZOOM (prosté zvětšení) mapování krevního toku se zobrazením se zvýšenou citlivostí

ZOOM (prosté zvětšení)
ZOOM s vysokým rozlišením
automatická optimalizace obrazu

měření všeobecné distance, objemy všeobecné distance, objemy
biometrie časné těhotenství, starší těhotenství biometrie časné těhotenství, starší těhotenství
dopplerovská měření (PI, RI, HR) dopplerovská měření (PI, RI, HR)
automatické systémy měření automatické systémy měření
uložení výsledků do tabulky, do grafu uložení výsledků do tabulky, do grafu

archivace integrovaná pacientská databáze, integrovaný HDD integrovaná pacientská databáze, integrovaný HDD
DVD-R/RW, 2x USB DVD-R/RW, 2x USB
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sEZnAm ČLEnŮ VýBORU ssG ČR 

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

Jméno, příjmení Adresa Telefonní 
číslo

E-mailová adresa

MUDr.  Vladimír Dvořák Orlí 10,  
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr.  Olga Hlaváčková Zeyerova 2442,  
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

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

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr.  Jan Líman Husova 1648,  
415 02 Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr.  Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr.  Jan Nový Raisova 21,  
320 07 Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

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

585 234 444 skrivanek@g-centrum. cz

MUDr.  Alexandra Stará Slavíkova 15,  
120 00 Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

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

495 757 188 jstepan@email.cz

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

271 961 183  tesar@mbox.vol.cz

Revizní komise ssG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr.  Richard Postupa ČSA 6a,  
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr.  Lubomír Vokatý Spojařů 1252,  
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox. cz



5. konference
Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a
Sdružením soukromých gynekologů ČR

Praha 9.–11. 12. 2011

Datum konání:  9.–11. 12. 2011 
Místo konání:   OREA Hotel Pyramida****, Bělohorská 24, Praha 6,  

 www.hotelpyramida.cz

Generální partneři:

Hlavní partner:

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

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

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

Organizační výbor:
Kamila Crhová,  Miloslava Dümlerová, MUDr. Vladimír Dvořák,  Anna Hajská,  
MUDr. Tomáš Malík,  Mgr. Lucie  Marková,  MUDr. Aleš Skřivánek
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9. 12. 2011 PÁTEK
Předběžný odborný program

XXXI. Kaňkův pražský onkologický den 
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou  

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

ZN PRSU, DIAGNOSTIKA A TERAPIE

• Screening, epidemiologie ZN prsu
• Novinky v diagnostice ZN prsu 
• Benigní léze prsu
• Multidisciplinární přístup k diagnostice a terapii karcinomu prsu 
• Chirurgická léčba ZN prsu
• Systémová terapie, radioterapie v léčbě ZN prsu
• Dispensarizace 
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10. 12. 2011 SOBOTA a 11. 12. 2011 NEDĚLE
 
Volná sdělení do dopoledního a odpoledního bloku v sobotu a dopoledního bloku v neděli  
či postery lze přihlásit nejpozději do 31. 10. 2011.
A to elektronicky přes interaktivní formulář, který naleznete na webu www.kolposkopie.cz, 
www.ssg.cz, www.cgps.cz.

Témata:
• Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba
• Prevence a screening v onkogynekologii
• Onemocnění asociovaná s HPV
• Kolposkopie

Novinky a aktualizaci odborného programu sledujte průběžně na webových stránkách 
www.kolposkopie.cz, www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.g-agency.eu



VŠEOBECNÉ INFORMACE

|  Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou 
prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru!

|  Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit nejpozději do 31.10. 2011.

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

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

|  Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, ČGPS ČLS JEP  Brno 
Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či 
telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.  

    Nebude-li částka za ubytování uhrazena do  7. 11. 2011, Vámi požadované ubytování bude 
zrušeno.

    Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu:      
Sekretariát G-aGencY s.r.o.,Horní nám. 285/8, 772 00   olomouc, 
tel:  602 740 822, 724 277 964, e-mail: info@g-agency.eu, 
v el. podobě ji lze také vyplnit na www. kolposkopie.cz, www.cgps.cz, www.ssg.cz.    
Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná 
a kompletní adresa, je zárukou včasného a správného doručení  finálních pokynů 
a informací k akci.  
Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné 
z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků 
a poplatků za společenský večer. 

V důsledku toho je nutné, abyste platbu:

|  za registrační poplatek a za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = rodné 
číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77

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

Platby  zasílejte   převodem   na   účet  společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny 
Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na přihlášce. 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.  Bankovní údaje pro zahraniční 
transakci naleznete v přihlášce.
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5. konference
Sekce kolposkopie a cervikální patologie  ČGpS ČlS JEp

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

Z á V a Z N á     p ř i h l á š k a

Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

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

adresa pracoviště vč. pSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

iČO:     DiČ:   

REGiSTRaČNí pOplaTEk do 10. 11. 2011 do 30. 11. 2011 na místě
člen ČGPS, SSG ČR a SGPS 0  1.300,– kč 0  1.600,– kč 0  2.000,– kč

nečlen ČGPS, SSG ČR a SGPS 0  1.600,– kč 0  1.900,– kč 0  2.300,– kč

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

Registraci na konferenci hradí firma – sponzor:    0  ANO 0  NE
Vstup na Gala večer pro lékaře hradí firma – sponzor:    0  ANO  0  NE
Vstup na Gala večer pro doprovod hradí firma– sponzor:   0  ANO  0  NE

SpOlEČENSký VEČER 
účastník konference     800,- Kč  0  ANO 0  NE
doprovod   1.000,- Kč  0  ANO 0  NE

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

Účast hradí firma:

Název firmy:  Kontaktní osoba: 

Tel.:



Variabilní symbol* 

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

UbyTOVáNí hOTEl – OREa hOTEl pyRaMiDa****
0  8. 12. 2011 0  9. 12. 2011 0  10. 12. 2011   0  bez ubytování
čtvrtek pátek sobota 
   
0  1-lůžkový pokoj 2.300,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc

0  2-lůžkový pokoj 2.500,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.250,- Kč/noc)
     ubytován(a) spolu s 

0  3-lůžkový pokoj 3.150,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.050,- Kč/noc)
     ubytován(a) spolu s

Ubytování hradí firma – sponzor    0  ANO  0  NE
Ubytování pro doprovod hradí firma– sponzor:   0  ANO  0  NE

 přihláška 2/2
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Cena za ubytování celkem                         byla odeslána bankovním  převodem dne                    na 
účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Ubytování hradí firma:

Název firmy:                                      Kontaktní osoba 

Tel.:

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

 •  Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 7. 11. 2011, Vámi požadované ubytování bude  
automaticky zrušeno.

STORNO pODMíNky: 
Těm, kteří se odhlásí do 7. 11. 2011, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 
30%, v období od 8.–25. 11. 2011 Vám bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 
ve výši 80%. později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!
UVEDENÉ CENy JSOU VČETNĚ Dph!

ÚDaJE pRO pROVEDENí plaTby ZE ZahRaNiČí: 
banka: Česká spořitelna a.s., Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 779 00  Olomouc, 
ibaN: CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, SWiFT (biC): GibaCZpX

Datum                 Podpis, razítko


