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Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé!

Končí rok 2008 a je čas na bilancování. Rok začal poněkud rozpačitým vybíráním regulačních poplatků, 
které považuji za významný krok kupředu. V průběhu roku se správnost tohoto kroku projevila v mnoha 
ambulancích a především na pohotovostních službách chováním pacientů. Těm v podstatě ani tyto 
poplatky nevadily. Byly však problémem pro novináře a především pro politiky, a to jak opoziční, 
tak bohužel i koaliční. Právě tahanice o tyto poplatky zlomily vaz pravici v posledních volbách a jsou 
nadále hlavním tématem politických jednání. Jako by jiné problémy zdravotnictví nemělo. A tak se naše 
republika přebarvila na oranžovo červenou. 
Pro ambulantní gynekology znamenal rok 2008 posun kupředu. Byly domluveny bonifikace u všech
zdravotních pojišťoven a na spadnutí je legální ustanovení ambulantních gynekologů do statutu 
samostatného segmentu. 
Nově se v roce 2008 objevil fenomén řetězců – poskytovatelů zdravotní péče. Na jedné straně 
strašák pro některé ambulance, na straně druhé jako vysvoboditel stárnoucí populace především 
praktických lékařů, kteří by rádi odešli do důchodu, ale nemají nástupce. Tato skutečnost by nás měla 
vést k vychování vlastního potěru. Prvním krokem je návrh na doškolování mladých lékařů v našich 
ambulancích. Nebojme se toho!
Poslední zprávy z naší politické scény nejsou nejveselejší a není vyloučeno, že v brzku budeme opět 
roztáčet kola pětiletek. Naštěstí se zatím rozjetý vlak jednání mezi zástupci SSG ČR, Ministerstvem 
zdravotnictví ČR a zástupci zdravotních pojišťoven zatím nezastavuje a v nejbližší budoucnosti snad 
bude pokračovat správným směrem. Nové smluvní vztahy, které obsahují bonifikace, a možná i balíčky,
pomohou držet i nadále hlavu vztyčenou slušným a pracovitým lékařům. Dovolte mi vyslovit „děkuji“ 
zástupcům SSG ČR za bojovnost, odvahu, erudici i za jejich vzácný čas! 
A co si přát v roce 2009? Samozřejmě hlavně zdraví, štěstí, dostatek trpělivosti ale i soudnosti. Více 
než rozumné politiky bych si přál rozumné voliče. Dostatek pacientek v ambulanci a minimum soudních 
sporů. Dokončení reformy zdravotnictví ve správné formě a regulérní podmínky v poskytování zdravotní 
péče v regionech.
Vážené kolegyně, kolegové, přátelé, celý rok mi s Vámi bylo krásně a proto Vám Všem na Nový rok 
2009 budu na dálku připíjet – a věřte, že to neodbudu.

Jiří Dvořák

EDITORIAL
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2. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP, pořádaná ve spolupráci 
s 3.LF UK a porodnicko-gynekologickou klinikou FN K. Vinohrady, 
se Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS a SSG ČR, Praha 12.–13. 12. 2008

Když jsme se před více jak rokem rozhodli podpořit a společně uspořádat historicky první konferenci 
Sekce kolposkopie a cervikální patologie a profesního sdružení, pocity jsem měl smíšené. Zájem byl 
velký a to nás vedlo k opakování celého projektu. Vloni se zaregistrovalo téměř 400 kolegů, letos to 
bylo přes 470 účastníků. Potěšil i poměrně velký zájem mezi kolegy ze Slovenska.
Tato konference má některá specifika. Původní záměr inkorporovat tradiční Kaňkův den do konference
se po loňském neúspěchu zdařil letos. Věřím, že ke spokojenosti Vinohradské kliniky, posluchačů i před-
nášejících v pátečním dopoledni. Dalším specifikem bylo to, že akce byla dvoudenní, v předvánočním
čase. 
Témata odborných bloků byla zvolena jistě správně, plný až přeplněný sál po celou dobu konference 
toho byl dokladem. Řady našich tradičních zahraničních speakerů profesorů Herbecka a Štafla, kteří
se konference zúčastnili jako posluchači, rozšířili exkluzivní řečníci profesoři Miniello z Itálie, Mortakis 
z Řecka, Schwarz z Německa a „cervikální celebrita“ prvního řádu, budoucí prezident světové federace 
IFCPC prof.Tatti z Argentiny. Kromě tradičních edukačně zaměřených přednášek byly odpřednášeny 
výsledky konsensu panelu expertů a doporučené postupy při jednotlivých abnormálních výsledcích 
cytologií. Byla probrána i některá kontroverzní témata, která hýbou odbornou veřejností. Ať jsou to 
doporučení k vakcinaci, 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 Moniky Absolonové.
Po sobotním odborném programu pak byli naši členové seznámeni s výsledky posledních jednání 
o úhradách na příští rok za přítomnosti zástupců ZP – VZP, OZP, VoZP a ČNZP. O zdravotně politické 
a legislativní situaci a přístupu MZ ČR k ní nás přišel informovat stejně jako do Milov první náměstek 
ministra Marek Šnajdr. Za své názory a dosavadní práci ministerstva sklidil potlesk od posluchačů ve 
stále ještě plném sále. Proběhla první informace o nové možnosti zapojení registrujících gynekologů do 
screeningu kolorektálního karcinomu. 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. Na téma screening kolorektálního karcinomu pro-
běhne v rámci prvního doškolovacího semináře v lednu Průhonicích samostatné sympozium s gastroen-
terologickým úvodem a praktickou kuchařkou z pohledu gynekologa na toto téma. Sympozium bude 
v pátek v podvečer a doporučuji proto do Průhonic přijet již v pátek.

 
 Aleš Skřivánek

2. KONFERENCE 
 PRAHA 12.–13. 12. 2008
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4. 11. 2008 Praha – jednání se zástupci České pojišťovny
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další jednání s nově vznikající zdravotní pojišťovnou s celostátní působností. Představitelé této ZP přislí-
bili akceptovat požadavky našeho sdružení včetně ponechání současných bonifikací a zavedení nových.
Hodnota bodu by u České pojišťovny měla být v roce 2009 patrně nejvyšší ve srovnání s pojišťovnami 
ostatními.

4. 11. 2008 Praha – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví P. Hroboněm
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Krátké informativní jednání o úhradové vyhlášce. Oba zúčastnění měli prakticky shodný názor na per-
spektivy úhrad zdravotní péče. Pro SSG ČR je optimální, když úhradová vyhláška stanoví pouze základní 
rámec, na jehož základě lze dohodnout jiný způsob úhrady se zdravotními pojišťovnami. Požadavky na 
financování ambulantních zařízení ze strany zástupců poskytovatelů ambulantní specializované péče
a SSG ČR jsou dlouhodobě rozdílné. Perspektivní vznik samostatného segmentu ambulantní gynekolo-
gie by bylo přínosem nejen pro naše sdružení, ale i pro segment ambulantních specialistů.

5. 11. 2008 Praha ZP MV – jednání o úhradách zdravotní péče pro odbornost 603 v roce 2009
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Obě strany dospěly ke shodě v základních principech plánované úhrady pro příští rok. Pro SSG ČR by 
bylo nepřijatelné snížení hodnoty bodu (pro rok 2008 má odbornost 603 hodnotu 1,05 Kč, naprostá 
většina ambulantních specialistů 1,00 Kč). Rovněž bylo přislíbeno ponechání současných bonifikací
a patrně přidání dalších. Jednalo se rovněž o možném zavedení balíčkových cen pro péči o gravidní 
a některé výkony jednodenní chirurgie. 

5. 11. 2008 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Byl vypracován plán kontrol cytologických laboratoří, u kterých se objevily pochybnosti, zda splňují kri-
téria pro zařazení do screeningu. Zástupci zdravotních pojišťoven oznámili, že existuje snaha některých 
neakreditovaných laboratoří a vykazování původních kódů pro cervikovaginální cytologie, což je v roz-
poru s platnou vyhláškou. Někteří lékaři stále odesílají preparáty do těchto laboratoří a postupují tak 
non lege artis. Budou postupně informování VZP a odbornou společností. Seznam ambulantních i lůž-
kových zařízení, která odesílají cytologické vzorky do laboratoří, které nesplňují daná kritéria, vyvěsíme 
patrně na www.ssg.cz.

5. 11. 2008 Praha MZ ČR – seznámení zástupců akreditovaných cytologických laboratoří 
s metodikou auditu screeningu karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupci MZ ČR, IBA (Institut biostatistiky a analýz) a ČGPS seznámili přítomné s auditem, který se roz-
běhne od začátku roku 2009. Laboratoře budou referovat výsledky vyšetření do centra, které je bude 
průběžně kontrolovat. Vznikne jednotná závazná žádanka/průvodka, kterou budou muset používat 
všichni gynekologové i laboratoře. Pokud laboratoř neobdrží u abnormních výsledků cytologie v daném 
intervalu kontrolní stěr či výsledek histologie, vznese dotaz na gynekologa. Gynekolog bude povinen 
čtvrtletně na dotazy odpovědět souhrnně vyplněním jednoduchého formuláře. Gynekologové budou 
informování o auditu na doškolovacích akcích SSG ČR (nejdříve v Praze, hotel Pyramida 12. – 13. 12. 
2008, 23. 1. – 25. 1. 2009 v Průhonicích), během road-show v několika krajských městech, na www 
stránkách SSG ČR i ČGPS a rovněž ve Zpravodaji SSG ČR. Rovněž laboratoře by měly koncem roku infor-
movat své klienty. Rozjezd auditu bude plynulý, v prvních měsících roku 2009 nehrozí těm, kteří odesí-
lají preparáty do akreditovaných laboratoří, žádné sankce v souvislosti s auditem.

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

11. 11. 2008 Praha MZ ČR – jednání Komise pro screening kolorektálního karcinomu 
Za SSG přítomen A. Skřivánek
Při jednání jsme dosáhli historického úspěchu, gynekologové budou vedle praktiků další odborností 
primární péče, které bude umožněno provádět vyšetření na okultní krvácení ve stolici ženám nad 50 
let věku z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Bylo konstatováno, že je ve veřejném zájmu ve 
snaze zvýšit účast na screeningu, zapojení gynekologů, proti byla pouze jedna ze 2 zástupců praktiků.
O podrobnostech budeme naše členy informovat aktuálně na webových stránkách, ve Zpravodaji a ze-
jména na Doškolovacím semináři poslední víkend v lednu, kde tomuto tématu bude vyhrazen páteční 
odpolední cca hodinový odborný program. Proto si prosím zavčas zarezervujte svůj čas a v případě, že 
nejste z okolí Prahy i ubytování v Průhonicích, dílčí informace budeme mít již v Pyramidě.

18.11.2008 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Na jednání převzal funkci mluvčího Koalice od P. Neugebauera (SPLD) J. Jelínek (SPL). Jednalo se 
zejména o změnách v legislativě týkajících se zdravotnictví. Koalice vznesla řadu připomínek, řada 
z nich byla do návrhů zákonů zakomponována. Tématem byla rovněž připravovaná úhradová vyhláška 
a úhrady péče v roce 2009. Předseda SSG ČR komentoval požadavek zdravotnických odborů o výrazné 
navýšení platů pro lékaře – zaměstnance. Označil jej za legitimní pouze v případě, že dojde k minimálně 
srovnatelnému navýšení (v procentech) pro lékaře soukromé, kteří jsou v současnosti minimálně stejně 
podhodnoceni jako kolegové odboráři. Ostatní přítomní souhlasili.

25.11.2008 Praha ústředí VZP – jednání o úhradách zdravotní péče v roce 2009 pro odbornost 
603
Za SSG ČR přítomni V.Dvořák, A. Skřivánek
Upřesňování již dříve projednávaných návrhů na úhrady naší odbornosti. Zástupci VZP souhlasili před-
běžně s ponecháním současných bonifikací, zachováním hodnoty bodu a minimálně 6% nárůstu úhrady
na rodné číslo. Souhlasili rovněž s proplácením péče o gravidní v plné výši dle vykázaných bodů.

26.11.2008 Praha ZP MV ČR – jednání o úhradách zdravotní péče v roce 2009 pro odbornost 
603
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek
Opakované jednání se jmenovanou zaměstnaneckou ZP. I zástupci této pojišťovny projevili ochotu při-
jmout naše návrhy, zavedou patrně ještě další bonifikace. Jednalo se rovněž o balíčkových cenách pro
výkony jednodenní chirurgie.

26.11.2008 Praha MZ ČR – jednání o screeningových programech
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR jednal o perspektivách již zavedených screeningových programů. Jednalo se rovněž 
o účasti gynekologů na screeningu kolorektálního karcinomu, která se má rozběhnout již v roce 2009.

2. 12. 2008 Praha MZ ČR – jednání Rady poskytovatelů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Přítomní zástupci ambulantních lékařů, lůžkových zařízení, lékárníků a dalších profesí shodně konsta-
tovali, že současná předkládaná reforma zdravotnictví je potřebná a její napadání či zdržování z po-
litických důvodů ohrožuje systém zdravotnictví i pacienty. Na závěr jednání vzniklo prohlášení, které 
zveřejňujeme (viz korespondence).

9. 12. 2008 Praha MZ ČR – jednání o ukazatelích kvality zdravotnických služeb
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o vyhodnocování dat, které mají k dispozici zdravotní pojišťovny a která by mohla částečně 
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dokumentovat kvalitu péče v jednotlivých zařízeních. V první fázi půjde zejména o údaje týkající se 
porodnictví. Perspektivně je možné zabývat se i gynekologickou operativou a ambulantní gynekologií.

9. 12. 2008 Praha sídlo SPL – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Diskutovalo se jednání poslední Rady poskytovatelů a podpoře, kterou zúčastnění vyjádřili reformě zdra-
votnictví , jak ji prezentuje současné MZ ČR. Opakovaně byla probírána navrhovaná legislativa a připo-
mínky, které k ní Koalice zaslala. Přítomní se shodli na odmítnutí jednání krajů, které chtějí nevybíráním 
regulačních poplatků v krajských nemocnicích diskriminovat ostatní zdravotnická zařízení. Prohlášení 
k této situaci zveřejňujeme v části Korespondence. Je plánována schůzka Koalice s ministrem zdravot-
nictví. 

9. 12. 2008 Praha MZ ČR – jednání Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR
Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek
Během jednání byla projednána finální verze Věstníku, který dle příslibu MZ ČR byl měl vyjít do konce
roku 2008, tedy platit po 1. 1. 2009. Nově se otevírá možnost registrujícím gynekologům zapojit se do 
posledního smysluplného screeningového programu – vedle cervixu a mamárního ještě do screeningu 
karcinomu kolorekta.
Ponese to jistou vstupní investici a zaškolení personálu, žádost na ZP o nové kódy a začít pracovat.
Dokud Věstník nevyjde, berte tuto kusou informaci za téměř dostatečnou, po vyjití Věstníku jej v pl-
ném znění uveřejníme na webových stránkách SSG, včetně komentářů a s těmi, kteří o uvedenou pro-
blematiku budou mít zájem, se těším na setkání na sympoziu v páteční podvečer před doškolovacím 
seminářem v Průhonicích, kde kromě gastroentrologického úvodu podám praktický návod na aplikaci 
screeningu ve vašich praxích.

16.12.2008 Praha VZP – jednání o úhradách odbornosti 602 v roce 2009
Za SSG ČR přítomen V.Dvořák
Finalizace předchozích jednání. VZP patrně dodrží předchozí sliby a naváže na způsob financování,
který máme v tomto roce.

18. 12. 2008 Praha ZP MV – jednání o úhradách odbornosti 603 v roce 2009
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Proběhlo upřesňování již předjednaných dohod. ZP 211 souhlasila s tím, že nabídne pokračování způ-
sobu odměňování, který má naše odbornost v roce 2008. Jednalo se o možnosti úhrady péče o těhotné 
balíčkovou cenou a dalších bonifikacích.

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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VYKAZOVÁNÍ KÓDU PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ZP 213
ZP 213 – Revírní bratrská pokladna neakceptovala dosud dvouměsíční „risk koridor“ při vykazování kódu 
preventivní prohlídky (akceptován byl pouze interval 14-ti dnů). Po jednání člena výboru SSG ČR T. 
Malíka se zástupcem uvedené ZP bylo dosaženo dohody, že uvedená ZP akceptuje 60-ti denní interval, 
stejně jako prakticky všechny ostatní pojišťovny. Tento interval bude akceptován pro celý rok 2008 se 
zpětnou platností. Zdravotnické zařízení, které by chtělo proplatit uvedený kód zpětně, se musí písemně 
odvolat. 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2009

Členský příspěvek na rok 2009
ve výši 2.000,–Kč

uhraďte na číslo účtu: 2053887329/0800
variabilní symbol = rodné číslo se záměnou prvního 

dvojčíslí číslicemi 99.

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.

PŘEHLED AKCÍ SSG ČR PRO ROK 2009   

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce

Doškolovací seminář SSG ČR Praha-Průhonice, KC Floret 23.–25. 1. 2009

Doškolovací seminář SSG ČR Plzeň, Parkhotel 27.–29. 3. 2009

Celostátní konference SSG ČR  
a ČGPS ČLS JEP 

Brno, BVV 15.–17. 5. 2009

Doškolovací seminář SSG ČR Milovy, hotel Devět skal 18.–20. 9. 2009

3. konference Sekce cervikální
patologie a kolposkopie ČGPS  
a SSG ČR

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

ÚHRADY PÉČE V ROCE 2009
SSG ČR vyjednává se zdravotními pojišťovnami zvláštní způsob úhrady pro odbornost 603. Vycházíme 
z koncepce úhrad roku 2008. Předpokládáme, že dohodnutý způsob bude pro naprostou většinu našich 
členů výhodnější než úhradová vyhláška, kterou budou ZP nabízet ambulantním specialistům. Doporu-
čujeme proto nepodepisovat dodatek ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče, pokud v něm 
bude jako jediná nabízená varianta úhradová vyhláška MZ ČR. V případě nejasností kontaktujte e-mai-
lem sekretariát SSG ČR. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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KORESPONDENCE 
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SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Ing. Jiří Kropáč
Ředitel pobočky VoZP ČR
U Botanické zahrady 11
779 00 Olomouc

      V Brně dne 31. 10. 2008

Vážený pane řediteli,

členové našeho sdružení nám přeposílají text, který rozesíláte ambulantním gynekologům a kde zmi-
ňujete žádost Sdružení soukromých gynekologů ČR. Dovoluji si konstatovat, že ambulantní gynekolog 
nemá u pacientek ZP 201 žádné informace o změně registrace žen, původně registrovaných v jeho ZZ. 
Tento servis nám poskytuje např. VZP. Splnění Vašeho požadavku je z výše uvedeného důvodu nere-
alizovatelné. SSG ČR naopak žádalo, aby VoZP začala ambulantní gynekology informovat o změnách 
registrací svých pojištěnkyň u lékařů odbornosti 603. 

S pozdravem 

       MUDr. Vladimír Dvořák
        předseda SSG ČR

KORESPONDENCE 
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KORESPONDENCE 

PROHLÁŠENÍ SDRUŽENÍ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Níže podepsaní zástupci zdravotníků jednoznačně podporují současnou reformu zdravotnictví.

Zásadně odmítáme názor šířený v médiích, že reforma nemá podporu zdravotníků, je špatně připra-
vena a nemá tedy budoucnost. 

Přes dílčí drobné nedostatky jsou principy reformy správné a její pokračování nutné. Zneužívání reformy 
k politickým cílům a její odsuzování populistickými a demagogickými zkratkami je nehorázné a považu-
jeme ho za nezodpovědné hazardování se zdravím občanů České republiky.

Zdravotnictví musíme reformovat dnes, jinak ho čeká vážná finanční krize a dojde k výraznému zhoršení
kvality a dostupnosti zdravotní péče.

2. prosince 2008

Viceprezident České stomatologické komory Dr. Pavel Chrz

Předseda Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Václav Šmatlák 

Předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR MUDr. Zorjan Jojko

Prezident České lékárnické komory Mgr. Stanislav Havlíček

Mluvčí koalice soukromých lékařů; člen tiskové komise 
Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Jan Jelínek

Předseda Sdružení soukromých nemocnic ČR Ing. Vladimír Drvota

Člen Rady Asociace nemocnic ČR MUDr. Roman Kraus

Předseda Sdružení lékaři pro reformu MUDr. Roman Flašar

Předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR MUDr. Pavel Neugebauer

Předseda Asociace Zdravotnických a záchranných služeb ČR MUDr. Robert Zelenák
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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 9. 12. 2008

Prohlášení Koalice soukromých lékařů
k připravovanému záměru vracení regulačních poplatků v krajských nemocnicích

Zástupci Koalice soukromých lékařů nesouhlasí s připravovaným záměrem vracení, případně rušení 
regulačních poplatků v krajských nemocnicích. Požadují:
a) rovnost občanů v přístupu ke zdravotní péči 
b) rovnost zdravotnických zařízení v ekonomické soutěži.

Koalice soukromých lékařů vyzývá všechny lékaře v České republice – dodržujte zákon!

MUDr. Jan Jelínek
    mluvčí Koalice soukromých lékařů

KORESPONDENCE 
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KORESPONDENCE 
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Komentář: Balíčková cena bude proplacena v plném rozsahu, bude-li ze strany ZZ vykázáno 
minimálně: 

1x 63053
7x 63055
3x 63115
1x 63411
1x 63413

| vyšší frekvence jakéhokoli výkonu, uvedeného v tabulkách, nemá vliv na celkovou balíčkovou úhradu
| není-li naplněno výše uvedené minimum výkonů, je ZZ hrazeno podle reálně vykázaných kódů 
Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.



Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

na jiném místě tohoto periodika je uvedeno přesné znění navrhované dohody mezi ČNZP a Sdružením 
soukromých gynekologů ČR o výši a způsobu úhrad zdravotní péče poskytované v ambulantních 
zařízeních gynekologie a porodnictví. 
Jsem přesvědčen, že tato dohoda pozitivně reflektuje vysokou míru nejen odborného, ale i lidského
přístupu vás, lékařů-gynekologů a porodníků,  k pacientské veřejnosti. Chci vás ujistit, že si vaší práce 
Česká národní zdravotní pojišťovna váží a pevně věřím, že předmětnou dohodou se nastavené specifické
smluvní podmínky  setkají ze strany gynekologů s příznivým a vstřícným ohlasem. Náš program, který 
jsme nazvali „Manažerka svého mateřství“, právě s tímto, řekněme, nadstandardním přístupem ze 
strany gynekologů počítá a našim ženám-pojištěnkyním jej také v tomto duchu prezentujeme.  
Chtěl bych Vás zároveň požádat o spolupráci při propagaci programu, který je ve svých parametrech 
v rámci zdravotních pojišťoven zcela výjimečný, a to jak  ústním podáním mezi vašimi pacientkami, tak 
i propagačním nástěnným letákem, který je součástí tohoto vydání časopisu. 

Věřím, že rok 2009, do kterého Vám osobně přeji hodně zdraví a profesní pohody, bude pro naši 
spolupráci rokem šťastným a úspěšným. 

S úctou

      MUDr. Jiří Bek
            ředitel České národní zdravotní pojišťovny
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Celostátní konference 
Sdružení soukromých gynekologů ČR
a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP  
Datum konání:  15.–17. 5. 2009 
Místo konání:  Hala E – Brněnské výstavy a veletrhy, Brno

Generální sponzor

Seminář porodních asistentek
Datum konání:  16. 5. 2009
Místo konání:  Hala E- Business Center – Brněnské výstavy a veletrhy, Brno

Čtvrtek 14. 5. 2009  
WORKSHOPY 

WORKSHOP 1   Screening kolorektálního karcinomu v gynekologických  
 ambulancích
Hlavní koordinátoři:  A. Skřivánek, T. Švestka
Místo konání:           hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, 603 00  Brno – Pisárky
Čas konání:             13.00–15.00 hod.

WORKSHOP 2   Ultrazvukový kurs – „Visus kurs“
Hlavní koordinátoři: P. Vlašín, L. Krofta, I. Horniak
Místo konání: hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, 603 00  Brno – Pisárky
Čas konání: 16.00–18.00 hod.

WORKSHOP 3     Postpartální hemoragie
Hlavní koordinátor:  P. Janků
Místo konání:  FN Bohunice, Jihlavská 20, 625 00  Brno
Čas konání:  10.00–12.00 hod.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat k setkání na společné konferenci

Sdružení soukromých gynekologů ČR  a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP,   
která proběhne ve dnech 15.–17. května 2009 v Brně. Věříme, že vybraná aktuální témata zaujmou 

lékaře z lůžkových zařízení i kolegy, kteří se věnují zejména ambulantní gynekologii.  
Stejně jako v minulých letech bychom Vaším prostřednictvím rádi pozvali Vaše porodní asistentky, 

jejichž seminář proběhne v sobotu 16. května 2009. 

Na setkání s Vámi v Brně se těší 
Organizační výbor

ANONCE PŘIHLÁŠKA 
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WORKSHOP 4    Interní choroby v těhotenství     
Hlavní koordinátor:  P. Janků
Místo konání:  FN Bohunice, Jihlavská 20, 625 00  Brno
Čas konání:  14.00–16.00 hod.

WORKSHOP 5    Diagnostika intrauterinní tísně plodu     
Hlavní koordinátor: P. Janků
Místo konání:  Gyn.-por.klinika Obilní trh 526/11, 602 00  Brno-Veveří
Čas konání:  16.00–18.00 hod.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM  
Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP
15.–17. 5. 2009

Pátek 15. 5. 2009
09.00 hod.    Zahájení konference

Dopolední blok
Komplikace operačních zákroků v gynekologii a porodnictví 
Koordinátor: D. Cibula 

Odpolední blok
Současné trendy v prenatální diagnostice 
Koordinátor: L. Krofta 

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SSG ČR

Sobota 16. 5. 2009
Dopolední blok
Varia, kazuistiky 
Koordinátor:     V. Unzeitig 

Diskuse k posterům
Koordinátor:  Z. Rokyta

Odpolední blok
Novinky a kontroverze v hormonální terapii
Koordinátor:      A. Skřivánek

Seminář porodních asistentek
Dopolední blok
Role porodní asistentky na porodním sále 
Koordinátor:  J. Nový

ANONCE PŘIHLÁŠKA 
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Odpolední blok
Role porodní asistentky v gynekologické ambulanci, varia
Koordinátor:  J. Nový

20.00 GALAVEČER

Neděle 17. 5. 2009  
Dopolední blok
Forenzní problematika v gynekologii a porodnictví
Koordinátor:  P. Čepický 

Traumata v gynekologii a porodnictví
Koordinátor:     A. Roztočil

Závěr konference

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. 3. 2009.
|  Volná sdělení zašlete zpracované v el. podobě v textovém editoru MS Word na e-mailovou 

adresu ssgcr@ti.cz.
|  Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm
|  Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, SSG ČR Brno 

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefo-
nicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně. Nebude-li částka za uby-
tování uhrazena do 13. 4. 2009, Vámi požadované ubytování bude zrušeno. 

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu:      
Sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 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.ssg.cz,  www.cgps.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. Přihláška
je univerzální tzn. pro lékaře i porodní asistentky. Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující orga-
nizaci 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, workshop a poplatek za společenský večer odeslali pod varia-

bilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99
|  za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního 

dvojčíslí číslicemi 88

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.

ANONCE PŘIHLÁŠKA 



Celková platba za registrační poplatek a společenský večer 

byla odeslána dne 

na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800,  

variabilní symbol (99..., viz výše) 

Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa ordinace vč. PSČ:

Tel.:  Fax:  E-mail: 

  IČO:   DIČ: 

Registrační poplatek do 16.3.2009 do 14.4.2009 později, na místě
člen ČGPS, SSG a SGPS  1800,–Kč  2500,–Kč  3000,–Kč
nečlen ČGPS, SSG a SGPS  2500,–Kč  3000,–Kč   3800,–Kč

gynekologové v přípravě před I. atestací s potvrzením zaměstnavatele ve věku do 30 let hradí  
sjezdový poplatek   800,–Kč   1600,–Kč  2000,–Kč 
porodní asistentky          800,–Kč          2000,–Kč 
jednodenní vstup                       1500,–Kč  2000,–Kč

WORKSHOPY  do 24.4.2009
Workshop č. 1   600,–Kč 
Workshop č. 2   600,–Kč 
Workshop č. 3   600,–Kč 
Workshop č. 4   600,–Kč 
Workshop č. 5   600,–Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER 
účastník kongresu  800,–Kč   ANO   NE 
doprovod 1000,–Kč   ANO   NE 
vstup na místě  1500,–Kč   ANO   NE

CENA CELKEM                      +          +       +        =      
 registrační Workshop spol. večer  doprovod na celkem 
 poplatek  účastník kong. spol. večer

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

9 9

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE  SSG ČR A ČGPS ČLS JEP 
 SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK

15.5. – 17.5. 2009, BRNO

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
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* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ    14. 5. 2009   15. 5. 2009   16. 5. 2009   bez ubytování
A. Holiday INN***** 
  jednolůžkový pokoj 2800,–Kč /noc/vč.snídaně 
  dvoulůžkový pokoj 3600,–Kč (1800,–/osoba)/noc/vč. snídaně 
ubytován(a) spolu s 

B. Hotel Voroněž I.**** 
  jednolůžkový pokoj  2800,–Kč /noc/vč.snídaně 
  dvoulůžkový pokoj 3600,–Kč (1800,–/osoba)/noc/vč. snídaně 
ubytován(a) spolu s 

C. Hotel Voroněž II.*** 
  jednolůžkový pokoj 2500,–Kč /noc/vč.snídaně 
  dvoulůžkový pokoj  2800,–Kč (1400,–/osoba)/noc/vč. snídaně 
ubytován(a) spolu s 

CENA ZA UBYTOVÁNÍ CELKEM                              byla odeslána dne

na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, 

variabilní symbol ( 88..., viz výše)
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

POKYNY
Vzhledem k tomu, že je agentura zajišťující organizaci konference plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdíl-
ných 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 poplatek za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem =  rodné číslo 
se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99

| za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88

Těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 16. 3. 2009 doporučujeme, aby se telefonicky informovali na  
tel. č. 602 740 822, 724 277 964 o aktuálních možnostech ubytování.

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete informováni.

Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 13. 4. 2009, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Přihlášku zasílejte na adresu: 

G-AGENCY s.r.o., U STADIONU 8, 772 00  Olomouc, tel. 602 740 822, 724 277 964, fax: 58 523 4499, 
e-mail: info@g-agency.eu

Těm, kteří se odhlásí do 31. 3. 2009 bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %,  
do 13. 4. 2009 o 50 %. Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Údaje nutné pro provedení platby ze zahraničí: Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka, 
Třída Svobody 19, 779 00  Olomouc, IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX

� 

Datum:                     Razítko, podpis
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XXXVII. doškolovací seminář  
Sdružení soukromých gynekologů ČR ve spolupráci s

Datum konání:  27.–29. 3. 2009 
Místo konání:  Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31

!UPOZORNĚNÍ!
27.3.2009 Pátek

Od 18.00 hod. proběhne Symposium společnosti

Odborný program bude uveřejněn v průběhu měsíce února na 
www.ssg.cz a www.g-agency.eu a v dalším čísle Zpravodaje.

PO SKONČENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU BUDE NÁSLEDOVAT SPOLEČENSKÝ VEČER  
S OBČERSTVENÍM PRO ÚČASTNÍKY SYMPOSIA.

28. 3. 2009 Sobota   
PROGRAM DOPOLEDNÍHO BLOKU I. ČÁST: KONTROVERZE V GYNEKOLOGII

MUDr. Jiří Kepák, CSc. „ Dopravní polytrauma v těhotenství – stálá výzva“
MUDr. Petr Křepelka  „Hormonální kontracepce a kardiovaskulární morbidita“
doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.,doc. RNDr. Miroslav Pecka, CSc. 
„Venózní tromboembolizmus u 400 žen užívajících hormonální antikoncepci“
as. MUDr. Erik Herman  „Problematika PMS a PMDD – pohled psychiatra“
MUDr. Michael Fanta  „Trendy v moderní antikoncepci“

PO SKONČENÍ I. ČÁSTI NAVAZUJE IHNED II. ČÁST – VIII. ULTRAZVUKOVÝ KURZ
MUDr. Miroslav, Břešťák, MUDr. Ivo Horniak „UTZ 3D/4D malé pánve“

ANONCE PŘIHLÁŠKA 
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29. 3. 2009 Neděle   
JEDNÁNÍ ČLENŮ SSG ČR - SITUACE VE FINANCOVÁNÍ GYNEKOLOGICKÝCH ORDINACÍ 
 - VÝSLEDKY POSLEDNÍCH JEDNÁNÍ SSG ČR 

Začátek přednášek:   cca v 9.30 hodin
Registrace:   27. 3. 2009 od 17.00–20.00 hodin
  28. 3. 2009 od 7.30 hodin
   29. 3.2008 od 8.30 hodin
Ubytování:   Parkhotel Plzeň****
Společenský večer:   28. 3. 2009, Parkhotel Plzeň****
    Společenský večer pro účastníky semináře – součást 

registračního poplatku, pro doprovod – 800,–Kč.

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
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 26. 2. 2009, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

!UPOZORNĚNÍ!
Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00  
Olomouc, tel. 602 740 822, fax: 58 523 4499, e-mail:info@g-agency.eu
Platbu za registrační poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet společnosti 
G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz 
závazná přihláška!
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.
Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.

Na setkání se těší za SSG ČR
MUDr. Vladimír Dvořák – předseda

MUDr. Aleš Skřivánek – pověřen organizací

ANONCE PŘIHLÁŠKA 



Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 33 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa ordinace vč. PSČ:

Tel.:  Fax:  E-mail: 

  IČO:   DIČ: 

Registrační poplatek do  26. 2. 2009 do 12. 3. 2009 na místě
člen ČGPS, SSG a SGPS  600,–Kč  900,–Kč  1200,–Kč
nečlen SSG ČR  900,–Kč  1200,–Kč  1600,–Kč

Společenský večer 
účastník semináře – součást reg.poplatku  ANO  NE
doprovod 800,–Kč    ANO  NE
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XXXVII. doškolovací  seminář Sdružení soukromých 
gynekologů ČR

 ve spolupráci s firmou Bayer  Schering Pharma

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Platba za registrační poplatek a společenský večer celkem   byla odeslána bank. převodem  
dne  na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc. 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

Ubytování PARKHOTEL PLZEŇ****
  27. 3. 2009  28. 3. 2009  bez ubytování 
 pátek   sobota

 1-lůžkový pokoj   1900,–Kč vč. snídaně/pokoj/noc
 2-lůžkový pokoj     2900,–Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1450,–Kč/noc)
     ubytován(a) spolu s 

|  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 26. 2. 2009, Vámi požadované ubytování bude 
zrušeno.

Cena za ubytování celkem  byla odeslána bank. převodem dne     na 
účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 
Těm, kteří se odhlásí do 26. 2. 2009, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %.  
Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

Datum   Podpis, razítko

Variabilní symbol* 
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 44 v rámci ochrany osobních dat)
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SEZNAM ČLENŮ VÝBORU SSG ČR 

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

Jméno, příjmen Adresa Te l e f o n n í 
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@iol.cz

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

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr. Jan Líman Husova 1648, 415 02 
Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr. Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr. Jan Nový Raisova 21, 320 07 
Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr. Aleš Skřivánek U Stadionu 8, 772 00 
Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum.cz

MUDr. Alexandra Stará Slavíkova 15, 120 00 
Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

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

495 757 188 jstepan@email.cz

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

271 961 183  tesar@mbox.vol.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321752514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr. Richard Postupa ČSA 6a,  
748 01 Hlučín

595041060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr. Lubomír Vokatý Spojařů 1252,  
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox.cz


