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Pro každou novou…

…za dobrou cenu

Ideální s ním začít



EDITORIAL

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé,

tyto řádky Vám píši na konci roku 2007 a  to je okamžik, kdy je vždy vhodné bilancovat. V našem seg-
mentu ambulantních specialistů se však děje tolik změn, že se pokusím pohlédnout nejen  do nedávné 
minulosti, ale i do nepříliš vzdálené  budoucnosti.

V roce 2007 došlo ve společnosti k zásadním politickým změnám, které mají velký dopad i na zdra-
votnictví. Soukromé zdravotnictví přestalo být kriminalisováno a byl dokonce navržen větší nárůst pla-
teb do ambulantní sféry než do nemocnic pro rok 2008. Dokonce se přesunují a nebo ruší nadbytečné 
nemocnice ve velkých městech a lze očekávat výrazné posílení privátní sféry, která poskytuje péči 
obvykle kvalitněji a levněji. Je zřejmé, že bude velmi posílena role profesních organizací.

Právě skončil 1. sjezd Sekce pro cervikální patologii a kolposkopii ČGPS ČLS JEP, kde se nás sešlo 
skoro čtyři stovky. Byla to velmi úspěšná akce, na které jsme se spolu mnozí potkali a kde  jsme na 
závěr konference diskutovali naši budoucnost. Na jednáních, kde nás zastupovalo  SSG ČR, bylo 
dosaženo dosud nevídané: ZP jsou  ochotny se s námi bavit jako se samostatným subjektem a jsou 
s námi schopny uzavřít jiné dohody než s ostatními. Je velmi pravděpodobné, že budeme regulováni 
za roční období, odměněni za každou provedenou prevenci, bonifikováni za nově přijatou pacientku. 
Tyto dohody  jsou zatím předběžné a jen se dvěma největšími pojišťovnami, ale je pravděpodobné, 
že budou souhlasit i ostatní. Proto se bedlivě podívejte, jaký dodatek ke smlouvě Vám bude nabídnut. 
Apeluji na ty, kteří se ještě nerozhodli dát plnou moc SSG ČR k zastupování jejich zájmů, aby to zvážili. 
Jsou -li mezi námi takoví, kteří ještě nestáhli svou plnou moc, udělenou  v minulosti ČLK, tak  ať  si  
uvědomí, že  jediný, kdo v poslední  době brojí proti zavedení spoluúčasti pacienta ve zdravotnictví, 
je kromě levicových politických stran bývalý  odborář dr. Kubek a lidé kolem něj. Jsou to jeho výzvy k 
občanské neposlušnosti či jeho vystoupení na cenových jednáních. Napříč celým spektrem zástupců 
poskytovatelů je jeho hlas ojedinělý a situace  v České republice, stran spoluúčasti pacienta v rámci 
EU je naprosto raritní. Navíc pan president Kubek stále říká: „lékaři nesouhlasí, lékaři se staví proti,…“, 
ale není mi opravdu jasné, za jak velkou  skupinu soukromých poskytovatelů mluví.

Nová doba s sebou přináší i negativa, která hlavně vidím ve vzniku velkých finančně silných kon-
glomerátů, které pohlcují nebo skupují menší praxe. Naše sdružení může dát prostor k různým typům 
obranného sdružování, spojování praxí. Je velmi posílena role sdružení při vyjednáváních a každý si 
asi zváží, zda chce jednat sám za sebe nebo se nechat zastupovat sdružením. V této souvislosti opa-
kovaně prosíme o předání kontaktních e-mailů SSG ČR, ať Vás  můžeme včas informovat.

Další novinkou snad bude organizovaného zavedení organizovaného a auditovaného screeningu 
karcinomu děložního hrdla. Na MZ proběhl výběr laboratoří a ze 75 žadatelů bylo přes 30 vyřazeno. 
Seznam laboratoří schválených brzy vystavíme na webu jak SSG ČR a ČGPS, tak i kolposkopické sek-
ce. Stejně tak budou vystavena na webu kriteria věstníku.V této souvislosti opakovaně upozorňujeme, 
že je třeba si bedlivě ověřit, kam posíláme naše preparáty a zda laboratoř splňuje kriteria pro screening 
(posílat totiž jinam by v případě soudního sporu bylo posuzováno jako postup non lege artis, jak nás 
opakovaně upozorňovala ČGPS i SSG). Touto situací nám všem patrně výrazně poklesne indukovaná 
péče, takže si vytvoříme prostor pro rozšiřování spektra činnosti (opakovaně zmiňovaná diagnostika a 
léčba osteoporózy). Zvážení si svých priorit pak samozřejmě záleží na každém z nás.

Již velmi dlouho dobu si přejeme, aby ten nový rok byl lepší a úspěšnější. Moc nám všem upřímně 
přeji, aby to tentokrát již byla pravda.

Hodně zdraví a štěstí v novém roce Vám všem přeje

	 Tomáš	Malík

Zpravodaj SSG ČR • �



1. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS 
JEP, pořádaná ve spolupráci se Sekcí ambulantních gynekologů 

ČGPS a  SSG ČR, Praha 14.-15.12.2007

Když jsme se před více jak rokem rozhodli podpořit  a společně uspořádat historicky prv-
ní konferenci  Sekce kolposkopie a cervikální patologie a profesního sdružení, pocity jsem 
měl smíšené. Tušili jsme, že zájem bude, trochu jsem se uklidnil po zkusmém průzkumu 
hlasováním, kdy jsme se na Valném shromáždění SSG konaném v květnu v Top hotelu v 
Praze na zájem ptali. Tehdy se zvedl les rukou. Skutečnost, kdy se zaregistrovalo téměř 
400 kolegů, překonala všechna očekávání. Potěšil i poměrně velký zájem  mezi kolegy ze 
Slovenska.

Tato konference měla některá specifika. Původní záměr byl inkorporovat tradiční Kaňkův 
den do konference. Vzhledem ke změně postoje Vinohradské kliniky ale proběhl Kaňkův 
den paralelně za minimálního zájmu ambulantních gynekologů. Doufám, že příští rok si 
nebudou obě akce konkurovat, případně dojde na původní záměr obě akce spojit, ale 
jednání na toto téma budou teprve vedena.

Dalším specifikem bylo to, že akce byla dvoudenní, v předvánočním čase. 

Témata odborných bloků byla zvolena jistě správně, plný sál po celou dobu konference 
toho byl dokladem. Potěšila jistě nejen organizátory účast našich tradičních zahraničních 
speakerů, profesorů Herbecka, Stafla a Prendivilla a zajisté i probrání některých kontro-
verzních témat, které hýbou odbornou veřejností. Ať jsou to doporučení ČGPS k vakcinaci, 
kde došlo ke střetu názorů odborné společnosti (prezentováno V. Dvořákem) a L. Roba. 
Z diskuse bylo zřejmé, že doporučení některých subjektů, určená pro plošnou vakcinaci 
populace, která byla prezentována L. Robem, nelze mechanicky kopírovat v ČR, kde vak-
cinace je a patrně dlouho zůstane investicí pacientky či jejich blízkých. Se zájmem byla 
očekávána a vyslechnuta sdělení v rámci satelitních sympozií obou vakcinačních firem. 

            Po odborné části programu v pátek večer proběhl společenský večer, který před 
půlnocí vyšperkovalo vystoupení Báry Basikové. 

Po sobotním odborném programu pak byli naši členové seznámeni s výsledky posled-
ních jednání o úhradách na příští rok, perspektivách screeningu karcinomu děložního 
hrdla a široce diskutovány byly změny, které nás po Novém roce čekají. Podrobněji se o 
těchto jednáních dozvíte na dalších stránkách Zpravodaje, resp. aktuálně na webových 
stránkách Sdružení. Web SSG doporučuji zejména proto, že aktuálnější možnost jak Vás 
informovat nemáme.

Těším se na setkání s Vámi všemi na příštím doškolovacím semináři v druhé polovině 
ledna v Brně. Jsem rád, že vzhledem k úspěchu akce bylo rozhodnuto příští rok uspořádat 
konferenci ve stejném termínu a na stejném místě v hotelu Pyramida v Praze před Váno-
cemi 2008.

Aleš	Skřivánek
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�. 10. 2007, Ústí nad Labem - výběrové řízení na uzavření smluv se zdravotními  
        pojišťovnami
Za SSG ČR přítomen J. Hanzelka

Jednalo se o vznik nové praxe zaměřené dle registrace na ambulantní diagnostickou, 
léčebně preventivní a poradenskou činnost. Smlouva se měla týkat  VZP, OZP, ZPMV,VoZP 
a ČNZP u všech shodně s úvazkem 0,2 při souběhu s plným úvazkem v nemocnici. Zaří-
zení bylo prezentováno jako vysoce nadstandardní.Vzhledem k souběhu činností náš 
zástupce hlasoval proti uzavření smluv, proti byl i zástupce ČLK. O rozhodnutí zástupců 
jednotlivých pojišťoven nebyl náš zástupce  seznámen.

�0. 10. 2007 Zlín - Konference o reformě zdravotnictví
Za SSG ČR přítomen I. Gergel

Konference měla 2 části - nejprve breefink, kde byla témata předjednána se zástupci 
poskytovatelů, poté vlastní presentaci s diskusí.

Za MZd byla přítomna jen náměstkyně ministra MUDr. Hellerová, původně ohlášení 
náměstci Šnajdr a Hroboň se omluvili.

Breefink začal se 40 minutovým zpožděním - paní náměstkyně podcenila vzdálenost 
dálného východu a  situaci na D1.

Jednání bylo vedeno svižně, náměstkyně byla ve své oblasti dobře připravena, chyběli 
ovšem další původně ohlášení hosté a některém dotazy nebyla schopna zodpovědět. 
Jistým problémem byly dotazy některých poskytovatelů ve stylu Plha se hlásí.

Nejčastější dotazy směřovaly k zajištění LSPP - dle představy ministerstva v zákoně 
bude zcela vypuštěna a dostupnost zdravotní péče bude zcela povinností pojišťoven. 
Krajské úřady nebudou mít jakékoliv páky, jak třeba ambulantní privátní lékaře k zajištění 
péče donutit. Zástupci lůžkových oddělení projevili značné obavy o nárůst tlaku na slouží-
cí lékaře - bylo odpověděno, že po praktické likvidaci LSPP v Středočeském kraji byl tyto 
změny zcela minimální. Vše je o motivaci - bude-li lékař adekvátně zaplacen, sloužit jistě 
bude.

Nepočítá se také s povinností ambulantních specialistů podílet se na UPS - opět vše 
cestou individuálních jednání.

Pochopitelně byl vznesen dotaz na mediálně vděčné téma prodloužení pracovní doby 
lékařů - náměstkyně považuje kampaň ČLK za nepochopení - dle MZd se má jednat o 
možnost uzavírání individuálních smluv k zajištění chodu oddělení bez nynějšího pokout-
ního obcházení zákona cestou vedlejších pracovních poměrů s adekvátním navýšením 
mzdy. Vzhledem ke kontroverznosti bude patrně návrh stažen.

Zástupci lékárníků se dotazovali na elektronický recept - v současném stavu se jedná o 
systém hraničící se zákonem, (dle mne kus za hranicí) situace má být řešena povinným 
centrálním úložištěm el. receptů - potom už bude jen na provozovateli lékárny, jestli se do 
systému zapojí.

Zajímavá je nepochybně představa konce úhradových vyhlášek (nikoliv dohodovacích 
řízení), dle představy MZd mají zmizet už v roce 2008 a cenové dodatky budou otázkou 
individuálních smluv poskytovatelů s pojišťovnami.

Dále byly řešeny otázky vzdělávání, především PRL a PLDD( příslib dotací), změna sys-
tému akreditací - v budoucnu by měla být i možnost pracoviště mít akreditaci jen na část 
odbornosti. Má také dojít ke značné redukci specializací.
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Zástupce SSG požadoval přesnou metodiku výběru poplatků u lékaře - v současnosti 
koluje a je diskutována řada “ betaversí“ - bylo přislíbeno do poloviny listopadu. Otázka 
nenulové hodnoty kódu vybrání poplatku 30,- Kč je nadále v jednání ( na tento dotaz rea-
govala náměstkyně dosti nevrle slovy, že Dr. Dvořák o tomto stále jedná). Potvrdili jsme 
podporu základnímu směřování reformy.

Z reformy se jeví nejpodstatnější směřování k vyšší zodpovědnosti a samostatnos-
ti pojišťoven jako garantů poskytování péče, výhled ministerstva je hodně radikální - v 
novém zákonu jsou navržena také sankční opatření vůči pojišťovnám. Předpokládá se 
plná volnost v uzavírání individuálních smluv. V této souvislosti se zástupce SSG také 
tázal na názor MZd na řetězce ve zdravotnictví - pokud se budou držet zákona, nemá 
ministerstvo důvod jakkoliv zasahovat.

Domníváme se, že obavy z dumpingového chování řetězců při zcela volné ruce pojišťo-
ven jsou namístě.

K dalším dotazům již nebyl časový prostor a také chyběli další pracovníci MZd.

Vlastní konference byla již jen presentací záměrů reformy - plány jsou z pohledu ambu-
lantního sektoru velmi povzbudivé - otázka je, jak dlouho zde bude vláda s alespoň čás-
tečně liberálním směřováním. Zcela jasně a nekompromisně ale bylo řečeno, že v roce 
2008 dojde k podstatně vyššímu růstu plateb do ambulantních služeb než do nemocnič-
ních - což by mělo být poprvé od vzniku pojišťovenského systému.

Jistě je také povzbudivé, že v nově navrhované legislativě mají zmizet mimo jiné i para-
graf Fišerové a jiné zmetky.  Podstatná je jistě představa vymahatelného nároku pojištěn-
ce vůči a ZP a hmotná zodpovědnou managementu ZP za hospodaření.

1�. 11. 2007 Praha ÚP VZP – Jednání s ředitelem Zdravotního odboru VZP a její 
zástupkyní
Za SSG ČR přítomni A. Stará, J. Hanzelka, I. Šach

Hlavní témata:

1) Požadavek VZP na změny smluv z variant B na variantu A. Pro některá ZZ by tento 
postup přinesl nepříjemné technické problémy.

2) Úhrady v roce 2008 - úhradová vyhláška i Sazebník se ještě dotvářejí a budou připo-
mínkovány.

3) Některé pobočky VZP údajně nabízejí nové smlouvy na 2 roky místo odsouhlasených 
8 let. Bylo přislíbeno prošetření.

4) Požadavek SSG ČR, aby základní UZ kódy byly nasmlouvány našim členům bez 
restrikcí. Přislíbena vstřícnost.

�0. 11. 2007 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o proběhlých reakreditacích jednotlivých pracovišť. Bylo také schváleno 
několik center nových. Náš zástupce podotknul, že Komise dříve tvrdila, že počet pra-
covišť je téměř ve všech regionech dostatečný. Některá z nově schválených center byla 
evidentně regionálně zbytná a jejich doporučení působilo dojmem politického zadání. 
Předseda SSG rovněž konstatoval, že většina členů komise patrně rezignovala na původ-
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ně nekompromisní postoj k udělování různých výjimek. Hlavní roli při schvalování jednot-
livých žádostí má t.č. postoj zdravotních pojišťoven a MZ ČR.

�. 12. 2007 Praha hotel Imperial - Jednání s generálním ředitelem ZP MV a ředitel-
kou zdravotního odboru ZP MV 
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek

Zástupci se sešli s představiteli uvedené zdravotní pojišťovny před tiskovou konferencí, 
kterou ZP MV pořádala. Tématem jednání byly úhrady pro rok 2008. Pojišťovna 211 dekla-
rovala ochotu dohodnout se s naší organizací na jiném způsobu úhrad, než bude obsažen 
v vyhlášce MZ ČR. Vycházelo by se z návrhu, který SSG ČR a zdravotní pojišťovny disku-
tovaly v rámci dohodovacího řízení.

�. 12. 2007 Praha Ústředí VZP - Jednání s ředitelem a dalšími zástupci VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek, J. Ondruš

I na VZP se jednalo o úhradách pro rok 2008. Zástupci největší zdravotní pojišťovny 
sdělili našim představitelům, že předpokládají dohody se SSG ČR, která umožní jiný způ-
sob úhrady, než stanoví vyhláška. Gynekologové by měli možnost výběru ze dvou návrhů 
cenových dodatků. Dále byly diskutovány změny, které patrně nastanou v roce  2008 ve 
screeningu karcinomu děložního hrdla. Tyto změny budou souviset s tím, že již vyšel Věst-
ník MZ, který opět stanoví dostatečně přesná kritéria pro hodnotící laboratoře a úhradová 
vyhláška i nový seznam výkonů zracionální financování screeningu.

7. 12. 2007 Praha MZ ČR - Jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla  
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Na základě kritérií nového věstníku MZ ČR byla vybrána centra, která splňují náročná 
kritéria pro screeningové cytologické laboratoře. Ty pak dostanou od zdravotních pojišťo-
ven smlouvu na vyhodnocování cytologických preparátů. Od začátku roku 2008 začnou 
patrně zdravotní pojišťovny obesílat ženy, které delší dobu nebyly na gynekologické kont-
role. Dojde pravděpodobně rovněž ke sjednocení úhrady jednotlivým laboratořím. Labora-
toře budou podobně jako mamografická centra podléhat pravidelnému auditu. Současné 
MZ ČR je od listopadu 1989 prvním, které s největší pravděpodobností realizuje zásadní 
kroky správným směrem ve screeningu karcinomu cervixu.

1�. 12. 2007 Praha MZ ČR - Jednání rady poskytovatelů
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Jednalo se o nových návrzích zákonů, každý z přítomných měl několik technických při-
pomínek ke konkrétním bodům. Výjimkou byl prezident ČLK Kubek, který reformu odmítal 
jako takovou. Jeho projev byl  spíše politickou proklamací. Mnozí přítomní zástupci profes-
ních sdružení jej upozornili, že je se svým postojem osamocen a neměl by jej prezentovat 
jako názor lékařského stavu.
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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.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

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
Valné shromáždění SSG ČR odsouhlasilo v Brně dne 26. 5. 2006 zvýšení členského 

příspěvku od roku 2007 na 2.000,- Kč/rok.

Členský příspěvek ve výši 2.000,-Kč uhraďte na číslo účtu: 2053887329/0800 
pod variabilním symbolem - rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99

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

Zpravodaj SSG ČR • �



ÚHRADOVÁ  VYHLÁŠKA 
Příloha č. 3 k vyhlášce č..../2007 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § �  

A) Hodnota bodu a výše úhrad 

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony 
s hodnotou bodu ve výši 

a) 1,05 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující hemodialyzační péči, pro zdravotnická zaří-
zení vykazující výkony odbornosti 910 – psychoterapie podle seznamu výkonů společně 
s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů 

b) 1,10 Kč pro zdravotnická zařízení smluvních odborností 901 – klinická psychologie, 903 
– klinická logopedie a 927 – ortoptista,  podle seznamu výkonů

c) 1 Kč pro ostatní zdravotnická zařízení. V případech vymezených v bodu 6. písm. a) může 
zdravotní pojišťovna hradit zdravotnickému zařízení zdravotní výkony pro danou odbor-
nost reálně dosaženou hodnotou bodu vynásobenou koeficientem nárůstem úhrad, sta-
novených v bodu 2. 

2. Není-li dále stanoveno jinak, celková výše úhrady zdravotnickému zařízení 

a) poskytujícímu zdravotní péči v jedné odbornosti nepřekročí částku, která se vypočte 
takto:

POPzpo x PUROo x Inu

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zaříze-
ním v příslušném pololetí 2008; unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí 
jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený zdravotnickým zařízením v dané 
odbornosti v příslušném pololetí alespoň jedenkrát, přičemž není rozhodné, zda se jedná 
o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento pojištěnec zdravot-
nickým zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí vícekrát, zahrnuje se do 
počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti 
pouze jedenkrát

PUROo průměrná úhrada za zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a 
zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané 
odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

Inu index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,06

b) poskytujícímu zdravotní péči ve více odbornostech nepřekročí částku rovnající se součtu 
částek za jednotlivé odbornosti, kde se částka za jednotlivou odbornost vypočte takto:

POPzpo x PUROo x Inu

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zaříze-
ním v příslušném pololetí 2008

PUROo se vypočte takto:

PUROo = PPBROo x RDHB + PUZUMROo  + PUZULPROo
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kde:

PPBROo průměrný počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťov-
nou uznaných bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané 
odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

RDHB reálně dosažená hodnota bodu pro ambulantní specializovanou péči, 
poskytnutou zdravotnickým zařízením, u zdravotní pojišťovny v příslušném 
pololetí 2007, která se stanoví jako podíl celkové úhrady poskytnuté zdravot-
nickému zařízení zdravotní pojišťovnou za ambulantní specializovanou péči 
snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé 
přípravky za příslušné pololetí 2007 a celkového počtu bodů za ambulantní 
specializovanou péči zdravotnickým zařízením vykázaných za příslušné 
pololetí 2007 a zdravotní pojišťovnou  uznaných

PUZUMROo průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojiš-
těnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v příslušném pololetí 
2007

PUZULPROo průměrná úhrada za účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojiš-
těnce v dané odbornosti ve  zdravotnickém zařízení v příslušném pololetí 
2007

Inu index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,06

U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě. které nepo-
skytovalo péči v dané odbornosti, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové 
výše úhrady použít průměrné úhrady za referenční období srovnatelných zdravotnických 
zařízení.

3. U zdravotnického zařízení, kde oproti příslušnému pololetí 2007 dojde vlivem změny 
nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změ-
ně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátní-
ho pojištěnce, se celková výše úhrady zdravotnickému zařízení podle bodu 2 navýší o 
hodnotu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově 
nasmlouvaných zdravotních výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účto-
vaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle 
seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 0,95 Kč.

4. Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvý-
šené průměrné náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky 
na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše a 
způsobu úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle jiného 
právního předpisu6, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

5. Nad rámec celkové výše úhrady stanovené v bodu 2. hradí zdravotní pojišťovna poskyt-
nutou zdravotní péči podle seznamu výkonů (včetně zvlášť účtovaného materiálu a 
zvlášť účtovaných léčivých přípravků), úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hod-
notou bodu stanovenou ve výši  0,30 Kč. Počet bodů hrazených touto hodnotou se sta-
noví jako rozdíl mezi celkovým počtem zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní 
pojišťovnou uznaných bodů a počtem bodů, který se stanoví jako podíl celkové výše 
úhrady stanovené v bodu 2., po odečtení zdravotnickým zařízením vykázaného a zdra-
votní pojišťovnou uznaného zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých 
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přípravků, a hodnoty bodu stanovené v bodu 1. c). Pokud má tento rozdíl zápornou hod-
notu, ustanovení tohoto odstavce se nepoužije.  

6. Ustanovení bodu 2. a 5. se nepoužijí:

a) v případě zdravotnického zařízení podle bodu 1. písm. c), které v příslušném pololetí 
2007 nebo 2008 v rámci jedné odbornosti ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců, při 
nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00.  Limit 50 ošetřených unikát-
ních pojištěnců se přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla 
pro danou odbornost. Poměrné kapacitní číslo vyjadřuje hodnotově velikost nasmlouva-
ného rozsahu zdravotní péče pro danou odbornost poskytované jedním nositelem výko-
nu3) se zdravotní pojišťovnou.

b) u zdravotnických zařízení, smluvní odbornosti 901 (klinická psychologie), 903 (klinic-
ká logopedie), 927 (ortoptista), u zdravotnických zařízení vykazujících zdravotní výko-
ny odbornosti 910 (psychoterapie) společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře a 
ambulantních dialyzačních zařízení odbornosti 108 (nefrologie), 

c) v případě zdravotní péče poskytované pojištěncům z EU.

B) Regulační omezení

1. Regulace za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve 
vyjmenovaných odbornostech:

Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mammografického screeningu a scree-
ningu karcinomu děložního hrdla prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravot-
ní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu.

1.1. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního  pojiš-
těnce za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky v příslušném pololetí 2008 vyšší 
než 110 % průměrné úhrady na jednoho unikátního  pojištěnce za předepsaná léčiva 
a zdravotnické prostředky v příslušném pololetí 2007, může zdravotní pojišťovna zdra-
votnickému zařízení snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za 
předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky (nad 110 %), a to způsoby obsaženými 
ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na 
jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky a potraviny 
pro zvláštní lékařské účely, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení 
podle § 32 odst. 2 zákona. 

1.2. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního  pojiš-
těnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v příslušném pololetí 2008 
vyšší než 110 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v příslušném polo-
letí 2007, může zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku 
ve výši odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 110 %), a to 
způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. 

1.3. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení 
odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměr-
ných úhrad podle bodu 1.1 popřípadě 1.2. 

1.4. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud celková úhrada za 
zdravotnickým zařízením předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky a za vyžáda-
nou péči ve vyjmenovaných odbornostech v příslušném pololetí 2008 nepřekročí 105 
% celkové úhrady v příslušném pololetí 2007 a zdravotnické zařízení v příslušném 
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pololetí 2008 ošetří alespoň 90 % unikátních pojištěnců oproti příslušnému pololetí 
2007.

1.5. Zdravotní pojišťovna nepoužije regulační omezení podle bodu 1.1, pokud celková úhra-
da za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních 
zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2008 
nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2008 vychá-
zející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny. 

1.6. Pokud by na základě výpočtu regulačních omezení podle bodu 1.1 nebo podle bodu 1.2 
měla být zdravotní pojišťovnou uplatněna regulační srážka u více než 15 % smluvních 
zdravotnických zařízení, sníží tato zdravotní pojišťovna limity pro uplatnění příslušného 
regulačního omezení tak, aby  počet zdravotnických zařízení s vypočtenými regulační-
mi srážkami nepřekročil hranici 15 % všech smluvních zdravotnických zařízení.

1.7. U zdravotnického zařízení, kde oproti příslušnému pololetí 2007 došlo ke změně  
nasmlouvaného rozsahu zdravotnických služeb (změna počtu nositelů výkonů opráv-
něných předepisovat léčiva a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmeno-
vaných odbornostech), zdravotní pojišťovna po dohodě se zdravotnickým zařízením 
hodnoty průměrných úhrad v příslušném pololetí 2007 pro tyto účely úměrně upraví.

1.8. U zdravotnického zařízení, které v roce 2007 nebo v části roku 2007 neexistovalo, 
nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna 
použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.3 referenční hodno-
ty srovnatelných zdravotnických zařízení.

2. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v příslušném pololetí 2007 nebo v příslušném 
pololetí 2008 v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané 
hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost neza-
hrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1 a 1.2. Limit 50 ošetřených unikátních pojiš-
těnců se přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou 
odbornost.

3. Zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.1, pokud celková úhrada za pře-
depsaná léčiva a zdravotnické prostředky, včetně léčiv a zdravotnických prostředků 
schválených revizním lékařem, v příslušném pololetí 2008 nepřevýší předpokládanou 
výši úhrad na tento druh zdravotní péče na příslušné období vycházející ze zdravotně 
pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

4. Zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.3, pokud celková úhrada za 
vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v příslušném pololetí 2008 nepře-
výší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na příslušné období 
vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

5. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.3 maxi-
málně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťov-
nou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť 
účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2008.

Komentář: 

SSG ČR jedná, jak již bylo dříve avizováno, o jiném způsobu úhrady. Členové by si měli 
prokalkulovat obě varianty a vybrat tu, která pro ně bude výhodnější. Jsme přesvědčeni 
o tom, že pro naprostou většinu praxí to bude verze námi dohodnutá.

Zpravodaj SSG ČR • 1�



!!! 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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KORESPONDENCE
ukázka, jak právník ČLK „pomáhá“ soukromým gynekologům

Dotaz ředitelky nemocnice

-----Original Message-----
From: Vyrutová Alena [mailto:alena.vyrutova@donem.cz]
Sent: Wednesday, October 10, 2007 2:52 PM
To: mach.jan@email.cz
Subject: porody s účastí rivátních gynekologů
Domažlická nemocnice, a.s.
10. 10. 2007

Vážený pane doktore, obracím se na Vás s následujícím problémem. Jeden privátní lékař 
gynekolog by chtěl provádět porody u svých pacientek, které by projevily zájem mít ho při poro-
du u sebe, v naší porodnici. Nevím jakým způsobem řešit pronájem porodního sálu, ale hlavně 
odpovědnost za pacientku. Rozložení odpovědnosti při porodu - lékař, privát a poporodní péče, 
nemocnice. Uvedený lékař u nás nemá žádný úvazek a neslouží ani ÚPS. Musí mít na porody 
u nás registraci?

Prosím o Váš názor, případně radu. Děkuji. S pozdravem Vyrutová 

Odpověď JUDr. Macha
Od: JUDr. Jan Mach [mach.jan@email.cz]
Odesláno: středa, 10. října 2007 16:24
Komu: Vyrutová Alena
Předmět: RE: porody s účastí rivátních gynekologů

Vážená paní ředitelko,
v podobné věci mám již jeden varující případ, kdy odpovědnost za rozsáhlou škodu patr-

ně ponese nemocnice, nikoli soukromý lékař, který si tam provedl porod své pacientky. Proto 
doporučuji maximální obezřetnost. Kdyby u Vás sloužil nebo měl úvazek, nebo s Vámi uzavřel 
i dohodu o provedení práce ohledně tohoto jednoho porodu, pacientce jednoznačně za škodu 
odpovídá nemocnice.

    Názory na otázku, zda pokud soukromý lékař s plnou specializovanou způsobilostí provede 
porod, operaci, apod. svého pacienta v nemocnici, musí mít v registraci nestátního zdravotnic-
kého zařízení uvedenu i nemocnici (například na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor, 
případně i věcí movitých) se liší. Zastupuji-li však nemocnici, vždy radím, aby chce-li vyhovět, 
trvala na tom, že lékaři toto umožní jen doplní-li si v registraci jako místo provozování nestát-
ního zdravotnického zařízení (dále jen NZZ) též nemocnici. V § 11 odstavec 1 s použitím § 10 
odstavec 2 písmeno c) zákona č. 160/1992 Sb. v platném znění se totiž vyžaduje, aby registrace 
obsahovala i místo provozování NZZ; pak samozřejmě soukromý lékař může poskytovat péči 
a provádět zdravotní výkony jen na místě, které má uvedeno v registraci. Dále by bylo třeba 
uzavřít s NZZ onoho lékaře inominátní smlouvu, která „ošetří“ všechny aspekty tohoto právního 
vztahu - tedy plnou odpovědnost NZZ za celý výkon od...do.... (do porození dítěte? do pro-
puštění z porodnice?), odpovědnost za střední personál (může s porodní asistentkou s Vaším 
souhlasem uzavřít dohodu o provedení práce - pak odpovídá plně i za její případnou chybu), 
výši nájemného za prostory, za nájem věcí movitých (lůžko, přístroje a nástroje...) i otázku, jaké 
zdravotní výkony vykáže ZP on a jaké již nemocnice.

    V případě potřeby mne v této záležitosti samozřejmě kdykoli znovu kontaktujte.

    S uctivým pozdravem   JUDr. J. Mach

Pozn.: Stanovisko ke spolupráci, která funguje v mnoha regionech ČR a z níž profitují 
všichni zainteresovaní, není snad třeba dále komentovat.
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Yasminelle®

Jediná 20 µg OC s drospirenonem.

Změna, kterou pocítíte.
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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

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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XXXIV. doškolovací  seminá
Sdružení soukromých gynekolog R ve spolupráci s firmou

Datum konání:  4. – 6. 4. 2008  
Místo konání:   Parkhotel Plze , U Borského parku 31 

!UPOZORN NÍ!
4. 4. 2008 Pátek 

Od 18.00 hod prob hne Symposium spole nosti

GlaxoSmithKline s.r.o. 

Témata p ednášek budou uve ejn na ve  Zpravodaji íslo 1/2008. 
Po skon ení odborného programu bude následovat spole enský ve er.

5. 4. 2008 Sobota 

Program dopoledního bloku:  Pé e o ženu v gynekologické ambulanci 

MUdr. Ji í Volský  „Vývoj nitrod ložní antikoncepce až do 21. století“ 
MUDr. Eduard Ku era  „Endometrióza – sou asné postupy v lé b “
MUDr. Petr Ková   „Znásiln ní – postupy Lege Artis“ 
MUDr. Michael Fanta  „Postavení dienogestu mezi ostatními progestiny“ 
MUDr. Tomáš Fait  „Novinky v HRT“ 
MUDr. Michal Vráblík, Ph.D. „HRT z pohledu internisty“ 

MUDr. Aleš Sk ivánek  „Role ambulantního gynekologa v nepovinném o kování
                                                    dospívajících a dosp lých pacient “

Odpolední program:
V.ULTRAZVUKOVÝ KURZ – anonce týkající se V. UZ kurzu je pouze p edb žná. Zájemci o 
aktivní ú ast na kurzu naleznou p ihlášku a p esný program kurzu ve Zpravodaji . 1/2008. 

6. 4. 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:   4. 4. 2008 od 17.00 - 20.00 hodin 
   5. 4. 2008 od 7.30 hodin 
                                   6. 4. 2008 od 8.00 hodin 

Ubytování:   Parkhotel Plze ****
Spole enský ve er:  5. 4.  2008, Parkhotel Plze ****

18 • Zpravodaj SSG ČR



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 5. 4. 2008, 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: 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 SSG R
MUDr. Vladimír Dvo ák – p edseda
MUDr. Aleš Sk ivánek - pov en organizací 

Zpravodaj SSG ČR • 1�

Seznam členů výboru SSG ČR
MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
MUDr. Jan Nový - místopředseda
MUDr. Aleš Skřivánek - tajemník

Jméno, příjmení Adresa  Telefonní číslo E-mailová adresa

MUDr. Vladimír Dvořák Orlí 18   602 00  Brno 542 221 661 ssgcr@ti.cz
MUDr. Olga Hlaváčková Zeyerova 2442   397 01  Písek 382 215 000 olga.hlavackova@volny.cz
MUDr. Yveta Jandová Na žižkově 748   460 06  Liberec 6   485 133 321 y.jandova@quick.cz
MUDr. Vlastimil Malík Masarykovo nám. 20  702 00  Ostrava 1   596 112 371 vmalik@volny.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 alesskrivanek@volny.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 321752514 jiri.dvorak@moment.cz
MUDr. Tomáš Malík Smetanova 954, 755 01  Vsetín 571415089 malik@gyneko.cz
MUDr. Lubomír Vokatý Spojařů 1252, 386 01  Strakonice 383322075 vokaty@cbox.cz



XXXIV. doškolovací  seminá  Sdružení soukromých gynekolog R
 ve spolupráci s firmou Bayer Schering Pharma  

Z Á V A Z N Á     P  I H L Á Š K A 

Titul, p íjmení, jméno: ..............................................…………………………………………. 
Variabilní symbol*      3     3   
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 33 v rámci ochrany osobních dat) 

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

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

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

Registra ní poplatek  do  29. 2. 2008          do 15. 3. 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*   4     4   
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 44 v rámci ochrany osobních dat) 

Ubytování PARKHOTEL PLZE **** 

  4. 4. 2008     5. 4. 2008     bez ubytování 
          pátek          sobota 

 1-l žkový pokoj   1 900,-K  v . snídan /pokoj/noc 
 2-l žkový pokoj     2.900,-K  v . snídan /pokoj/noc (na osobu 1 450,-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 5. 4. 2008, 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 4. 3. 2008, 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! 

Datum         Podpis, razítko
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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! 
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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 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 
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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 

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. 

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



2� • Zpravodaj SSG ČR

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 
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XXXIII. doškolovací  seminá  Sdružení soukromých gynekolog R
 ve spolupráci s firmou Novo Nordisk  s.r.o.

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.
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