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EDITORIAL

Vážené kolegyně a kolegové.

tak nám končí další napínavý rok - klidné časy jsou asi utopie. Máme novou vládu, která se snaží udělat 
přítrž populistické a rozhazovačné levicové politice, máme nového ministra zdravotnictví,který snad 
už nastartuje spolu s vládou nezbytné a stále dosud odkládané reformy a máme vysychající zdravotní 
pojišťovny, které se snaží škrtit výdaje na zdravotní péči. Nyní už zbývá se jen modlit, aby koaliční vládě 
nedošel reformní dech a aby některé krachující státy eurozóny s sebou nestáhly celou Evropu.

Nelze se nezmínit o nyní tak aktuální výzvě Děkujeme, odcházíme. Těžko odhadnout, jak se situace 
vyvine, nicméně kolegům, kteří se skutečně odhodlají odejít z nemocnic, přejeme mnoho štěstí v hledání 
nového zaměstnání, zejména pokud se v zahraničí zdokonalí a pak se třeba vrátí zpět. Avšak iniciátoři 
výzvy v čele s odborovým předákem Dr. Kubkem by si měli uvědomit, že finančně podhodnoceni jsou 
všichni zdravotničtí pracovníci, nejen nemocniční lékaři, jejichž reálné příjmy se např. od příjmů privát-
ních lékařů po zdanění zřejmě neliší. Na druhou stranu může nový ministr udělat konečně jeden z prv-
ních reformních kroků, o kterém se 2O let jen tlachá - redukci přebujelé sítě našich nemocnic a zrušení 
zbytných nemocničních ambulancí.

Nyní nás čeká také nová úhradová vyhláška na rok 2011, systém úhrad zůstává stejný a nedošlo k pokle-
su úhrad jako u ostatních segmentů. Lze ale očekávat zpřísněné regulace na léky a vyžádanou péči. Již 
nyní se ozývají kolegové z některých regionů, kterým byly vyměřeny srážkové regulace na vyžádanou 
péči za rok 2009. Je potřeba se odvolat, vyžádat si rozbor a při neúspěchu vyvolat smírčí jednání. Ukazuje 
se totiž,že do vyžádané péče pojišťovny snad omylem často započítávají i screeningovou mammografii 
a cytologii a překvapení může způsobit i zjištění, co si na náš vrub účtují např.některé laboratoře.

Jinak cenová jednání o bonifikacích a balíčkových cenách ještě probíhají a pak je třeba se řídit doporu-
čením SSG. Naše sdružení vyvinulo snahu o další zjednodušení vykazování a to v podobě agregované 
platby za preventivní prohlídku, která by zatím u VZP měla platit od 1. 1. 2011 a jeví se výhodnou.

Asi Vás též zaujala informace v tisku o projektu IZIP, u něhož se náš rezervovaný postoj jeví jako opod-
statněný. Systém nefunguje a zatím jediný užitek přinesl zaměstnancům IZIP díky nemravným odmě-
nám.

Na okraj ještě připomínáme nový doporučený postup ČGPS o aplikaci anti D u všech Rh neg. gravidních 
v 28. týdnu. Informace bude na webu SSG a ve Zpravodaji.
 Závěrem všem členům SSG přeji úspěšný vstup do roku 2011, který doufejme přinese jen pozitivní zprá-
vy. A výsledky cenových jednání si přijeďte poslechnout všichni v lednu do Čestlic.
 
 

 Jan Líman
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Letošní již čtvrtý ročník konference označované podle tradičního místa konání jako „Pyramida“ byl 
z mého pohledu úspěšný z několika pohledů. 
1|  Jednak to bylo opět téměř 500 účastníků. Při o něco nižší účasti slovenských kolegů, dané o něco 

menší ochotou ze strany slovenských firem jejich účast podpořit to znamená úměrně tomu byla vyšší 
účast z Čech a Moravy. 

2|  Alespoň kuloárově dávali účastníci najevo spokojenost s odborným programem ještě větší než v minu-
losti. Plný sál v pátek a sobotu a jen o něco menší účast v neděli dopoledne po předchozím společen-
ském večeru toho snad byly dostatečným důkazem.

3|  Sešel se nově zvolený výbor Sekce kolposkopie a cervikální patologie a výsledky voleb byly jakýmsi 
referendem o dosavadní práci výboru, řádově více hlasů dostali první 4 zvolení (Ondruš, Dvořák, Skři-
vánek a Malík), obecně zástupci privátních center posílili.

Původní záměr inkorporovat tradiční Kaňkův den do konference je z mého pohledu vzájemně prospěšný. 
Letošním specifikem bylo to, že Kaňkův den byl již třicátým a zahajoval jej nový primátor hl.m. Prahy doc.
Svoboda. Vloni zavedená extenze na 3denní akci se osvědčila a budeme v ní zřejmě pokračovat i nadále. 
Jistěže se nemusel odborný program líbit úplně všem, mohli se lišit posluchači páteční od ostatních, 
ale jistě ne v míře větší než v minulosti. Spíše naopak, protože problematika ZN vulvy a vagíny řešená 
v rámci Kaňkova dne je naším bytostním zájmem.

Sobotní program se věnoval celé problematice cervixu. Osobně mě potěšili excelentní zahraniční 
speakeři, přednášky profesorů Mortakise a Miniella byly tradičně vynikající. První jmenovaný potom 
v rámci sobotního galavečera obdržel čestné členství SSG ČR. 
Po odborné části programu navázalo jednání členů SSG ČR, kde byli členové seznámeni s novinkami 
a dosavadními výsledky jednání o úhradách na rok 2011. Hosty z řad MZ ČR a zdravotních pojišťoven 
jsem v tuto chvíli vzhledem k probíhajícím jednáním nezvali, jistě to napravíme při semináři v Čestlicích 
koncem ledna. Podrobněji se o našich jednáních dozvíte na dalších stránkách Zpravodaje, resp. aktuálně 
na webových stránkách Sdružení. 

Těm z Vás, kteří na sekretariát Sdružení dali k dispozici emailové adresy, chodí emaily s aktuálními 
informacemi.

Nedělní dopolední program byl zaměřen na rozbor aktuálních dat z auditovaného screeningu cervikál-
ního karcinomu v naší zemi. Dalším nosným tématem byl panel zaměřený na Follow-up pacientek po 
ošetření cervikálné léze, zpracovaný do podoby doporučení pro ČR dr. V. Dvořákem.

Věřím, že se akce těm, kteří se jí zúčastnili, líbila po odborné i společenské stránce, s nimi i ostatními se 
těším na setkání na příštím doškolovacím semináři koncem ledna v hotelu Aquapalace v Čestlicích a na 
dalších akcích, které pro vás chystáme.

 Aleš Skřivánek

4. kOnfEREncE SEkcE kOLpOSkOpIE 
A cERvIkáLní pATOLOgIE ČgpS ČLS JEp, pOřáDAná 
ve Spolupráci Se Sekcí ambulantních gynekologů 
ČgpS a  SSg Čr, praha 10.–12. 12. 2010
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přEHLED nejdůležitějších jednání od vydání posledního 
zpravodaje

5.10.2010 praha – jednání se zástupci projektu IZIp 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR sdělil přítomným naše hlavní výhrady k IZIPu – projekt se jeví jako enormně nákladný 
a nevýhodný pro poskytovatele. Idea elektronizace zdravotnictví nijak nezavrhujeme, očekáváme ale 
jinou formu a zejména to, aby přinášela prospěch všem zainteresovaným.

12.10. 2010 praha vZp ČR – jednání o úhradách péče
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR jednal s hlavními zástupci VZP, kteří mají v kompetenci úhrady péče. Náš segment na 
rozdíl od segmentu ambulantních specialistů a  dalších projevuje snahu agregovat výkony do balíčkových 
cen a přejít z komplikovaného seznamu výkonů s neodhadnutelnou hodnotou bodu na ceník v korunách. 
Pokročila diskuse o agregovaném kódu preventivní prohlídky u gynekologa, jednalo se o pilotním projektu 
balíčkových cen pro péči o gravidní pacientku. Zmíněn byl i prvotrimestrální sceening chromozomálních 
vrozených vývojových vad plodu. Dosud je platné doporučení odborné společnosti o péči o gravidní, 
v němž tento screening zahrnut není. Neměl by proto být hrazen z veřejných prostředků, je ale zajisté 
vhodné doporučit ženě toto vyšetření za úhradu. Opakovaně padnul návrh na realizaci pilotního projektu 
s následnou analýzou výdajů a výsledků. Jednání nejen o výše zmíněných otázkách budou pokračovat.

12. 10. 2010 praha Česká stomatologická komora – jednání koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák a A. Stará
Hlavním tématem bylo chování ministra zdravotnictví a celého ministerstva zdravotnictví ČR. Na 
dopis, který poslal předseda SSG ČR, jeho tehdejší mluvčí Koalice ministru Hegerovi, nepřišla žádná 
odpověď. Z médií se dozvídáme o komunikaci ministra s odborovými předáky současnými či minulými, 
ambulantní sféra není zjevně v centru jeho zájmu. Ministerstvo neřeší zásadní problémy legislativy 
a nereaguje adekvátně na finanční deficit veřejného zdravotního pojištění. Výstupy z MZ zatím pojednávají 
o margináliích. SSG ČR, SPL ČR SPLDD ČR a SAS sledují vývoj se značnými obavami a chtějí problém 
medializovat. Prezident České stomatologické komory je zdrženlivý, neboť MZ ČR přislíbilo stomatologům 
přímou úhradu běžných zubních výplní. Ostatní organizace KSL vypracovaly společné prohlášení pro 
média. SSG ČR vnímá neakčnost současné Koalice velice negativně a předseda na to členy jednotlivých 
organizací písemně upozornil.

15.10.2010 praha - komise MZ ČR pro screening kolorektálního karcinomu
Za SSG ČR přítomen A.Skřivánek
Komise mimo běžnou agendu mimo jiné o impaktu vstupu gynekologů do primárního screeningu – TOKS. 
Prof. Zavoral, předseda České gastroenterologické společnosti a předseda Komise , poděkoval za aktivní 
účast gynekologů ve screeningu. Počáteční problémy v odesílání pozitivních pacientů ke koloskopiím 
již nebyly ventilovány. Byla diskutována validita a občasná vysoká pozitivita imunochemických 
kvalitativních testů, bylo konstatováno, že se jedná spíše o chyby personálu než metody. Přesto náš 
zástupce zaznamenal značný tlak ze strany biochemické lobby na provádění testů centrálně v několika 
akreditovaných laboratořích, zatím bez efektu. Dotazem u nejmenovaného profesora biochemika a šéfa 
nejmenované akreditované laboratoře získal argumenty proti, které využije příště.
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přEHLED nejdůležitějších jednání od vydání posledního 
zpravodaje

15.10.2010 praha ÚpMD - Akreditační komise MZ ČR pro obor gynekologie a porodnictví 
Za SSG ČR přítomni O.Hlaváčková, J.Nový, A.Stará, A.Skřivánek, J.Štěpán
Komise zdlouhavě jednala o akreditaci pro postgraduál v rozsahu celého kmene v malých okresních 
nemocnicích. Byly probírány precedenty, které v minulosti vznikly, jako výjimky ze schválených 
a nepodkročitelných počtů, zejména porodů. Nyní se vrací jako bumerang, další pracoviště na hraně 
schválení na toto poukazují. V tomto bodě byla komise zajedno a opakovaně některá pracoviště neschválila. 
Bylo konstatováno, že ale není možné, aby byla odborná komise brána jako bič na zřizovatele a řešila 
existenční problémy jednotlivých pracovišť, což je v kompetenci zřizovatele.
Pro ambulance zajímavým bodem byla případná akreditace ambulancí pro část postgrad. kmene – 
ambulantní praxe v délce 3 měsíců. Výklad přítomné právničky MZ ČR je ten, že v tuto chvíli je akreditace 
možná pouze jako součást akreditace vyššího pracoviště, bylo navrženo v nejbližší době, jako součást 
novely vyhlášky, osamostatnění ambulancí jako odděleného školicího pracoviště jen na část postgrad. 
kmene.
Zásadní časový úsek jednání zabrala přestřelka mezi zástupci klinik a menších pracovišť.

19. 10. 2010 praha – jednání s ředitelem divize Čechy České průmyslové zdravotní 
pojišťovny 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR i představitel ZP 205 konstatovali snahu o prohlubování spolupráce obou subjektů. 
Česká průmyslová ZP vyvine snahu udržet dosavadní úroveň úhrad. Zástupce SSG ČR doporučil zvážení 
zavedení dalších bonifikací, které některé jiné ZP nabízejí. ZP 205 je vstřícná ke snahám naší profesní 
organizace o zjednodušení systému úhrad naší odbornosti a postupného přechodu o Seznamu výkonů k 
ceníku v korunách.

21. 10. 2010 praha MZ ČR – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví  
Ing. petrem noskem 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák 
Z médií a od zástupců poskytovatelů opakovaně zaznělo, že ministr zdravotnictví hodlá při tvorbě úhradové 
vyhlášky v rámci plánovaných úspor zasáhnout i do úhrad segmentů, které se v rámci Dohodovacího 
řízení se zdravotními pojišťovnami dohodly. Tento značně neobvyklý krok by se mohl citelně dotknout 
i segmentu ambulantní gynekologie. Předseda SSG ČR inicioval proto schůzku s náměstkem ministra, 
který má úhrady péče poskytovatelům ve své agendě. Jednání splnilo svůj účel – náměstek konstatoval, 
že dohoda dosažená v našem segmentu je realistická a nepředstavuje hrozbu pro stabilitu systému 
veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo proto hodlá naši dohodu maximálně respektovat. Náměstek 
Nosek je v problematice velmi dobře orientován – má léta zkušeností z doby svého působení v jedné ze 
zdravotních pojišťoven. 

9. 11. 2010 praha Česká stomatologická komora – jednání koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák a A. Skřivánek
Hlavním bodem diskuse byl návrh úhradové vyhlášky pro tok 2011, kterou MZ ČR rozeslalo k 
připomínkování. Ambulantní gynekologie byla patrně jediným segmentem, kterému se text vyhlášky 
příliš nelišil od dosažené dohody. Obtížně se hledá důvod pro změnu dosažené dohody u stomatologů. 
Realizace návrhu vyhlášky v jejich segmentu by přineslo nárůst nákladů zdravotních pojišťoven a zároveň 
zhoršení situace poskytovatelů. Koalice vydala prohlášení, ve kterém upozorňuje na nedostatky vyhlášky 
a konstatuje, že MZ ČR se neřídí vládním programovým prohlášením. Prohlášení uveřejňujeme. 
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přEHLED nejdůležitějších jednání od vydání posledního 
zpravodaje

10. 11. 2010 praha MZ ČR – jednání komise MZ ČR pro screening karcinomu  
děložního hrdla 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák 
Přítomní upozornili na důležitost sběru dat, bez kterých nelze screening monitorovat a hodnotit. Zásadní 
je do budoucna rovněž možnost identifikace jedince v průběhu screeningového procesu. Proběhnou opět 
pravidelné kontroly screeningových laboratoří. Byl vytvořen návrh agregované platby pro preventivní 
prohlídky odbornosti 603. Tuto formu úhrady bude pravděpodobně VZP nabízet již v úhradovém dodatku 
pro rok 2011. V prosinci dojde patrně k setkání zástupců všech laboratoří, které mají akreditaci pro 
účast ve screeningu karcinomu děložního hrdla. Zástupci Komise se zúčastní konference v Praze (hotel 
Pyramida) 10. – 12. 12. 2010, kterou spolupořádá i SSG ČR.

6. 12. 2010 praha MZ ČR – jednání Rady poskytovatelů zdravotní péče
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Tématem byla novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Jde zatím pouze o dílčí úpravy 
daného zákona, zásadní novela by měla následovat později. SSG ČR podalo své připomínky, ty zásadní 
budou patrně akceptovány. Většinu času zabrala diskuse o výzvě „Děkujeme, odcházíme“. Náš zástupce 
konstatoval, že nedostatečně ohodnoceni jsou v současnosti všichni zdravotníci, v žádném případě pouze 
lékaři lůžkových zařízení. K jednostrannému navýšení platů pouze části zdravotníků chybějí důvody. 
Případný nedostatek lékařů v nemocnicích je příležitostí k podstatné redukci počtu lůžkových zařízení, 
jejichž síť je u nás enormně hustá. Tento krok doporučila České republice řada mezinárodních institucí 
včetně OECD. Nabízí se rovněž zrušení nemocničních ambulancí (kromě příjmových a pohotovostních) 
a přesun jejich činnosti do ambulancí v terénu. Předseda SSG ČR rovněž konstatoval, že procento 
veřejných financí, které v ČR směřuje do lůžkové péče, je vyšší, než je tomu ve většině zemí EU. Zdroje 
financí navíc nevidíme ve zvyšování daňové zátěže (zdravotního pojištění), ale v posílení role pacienta 
včetně zvýšení spoluúčasti na průměr EU. Mnozí přítomní s našimi tezemi souhlasili, odmítavý postoj 
zástupců krajů (soc. dem.) lůžkových zařízení a prezidenta ČLK jsme předpokládali. 

7. 12. 2010 praha ČpZp – jednání s ředitelem divize Čech pavlem frňkou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je další zdravotní pojišťovnou, která je připravena nabídnout již 
v roce 2011 úhradu preventivní prohlídky formou balíčkové ceny. Tento způsob úhrady by měl být pro 
naprostou většinu našich členů výhodnější než dosavadní stav. Jednalo se i o možnosti doplnění dodatků 
o další bonifikace, ZP 205 ještě vyhodnotí možné finanční dopady těchto kroků.

9. 12. 2010 praha MZ ČR – jednání komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Detailně se rozebíraly kontroly, které proběhly v akreditovaných cytologických laboratořích. V některých 
byly shledány závady, pro které byla akreditace prodloužena pouze o půl roku a poté budou opět 
podrobeny kontrole. Jiné obdržely akreditaci na dva roky. Hovořilo se rovněž o vzniku sdružení, které by 
mělo zastupovat všechny akreditované laboratoře, Komise vznik tohoto subjektu vítá. Členové Komise se 
zúčastní kolposkopické konference, která proběhne 10. – 12. 12. 2010 v hotelu Pyramida a odprezentují 
současný stav screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR. Po jednání následovala schůze zástupců 
všech akreditovaných screeningových laboratoří. Náš zástupce vystoupil s projevem, v němž hovořil 
o perspektivách spolupráce gynekologů a laboratoří a zmínil se o současných rezervách. 
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přEHLED nejdůležitějších jednání od vydání posledního 
zpravodaje

10. 12. 2010 praha MZ ČR – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví  
vladimírem pavelkou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, R. Tyll
Věcné jednání o perspektivách spolupráce naší organizace a současného ministerstva. Diskutovala se 
legislativa, výhledy úhrad péče, aktivita Děkujeme, odcházíme a další aktuální témata. Lze konstatovat, 
že názory diskutujících na tato témata byly prakticky shodné. 

10. 12. 2010 praha MZ ČR – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví v. vavrouškem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek, R. Tyll
Náměstek Vavroušek byl ve funkci teprve několik dní a naše organizace s ním chtěla co nejdříve diskutovat 
nutné změny v legislativě, kterou bude mít ve své kompetenci. Přímo našeho oboru se například týká 
zákon o specifických zdravotních službách, kde léta čekáme na změny v pasážích týkajících se umělého 
ukončení gravidity a sterilizací. Náměstek byl velice vstřícný a setkání našich zástupců s ním určitě 
nebylo poslední. 

14. 12. 2010 praha MZ ČR – jednání koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví 
a dalšími zástupci 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Krátce se diskutovalo o připravovaných změnách zdravotnických zákonů, které členové Koalice mají 
možnost připomínkovat. Hlavní část diskuse byla věnována iniciativě „Děkujeme, odcházíme“. Náš 
zástupce zopakoval stanovisko, které přednesl na Radě poskytovatelů 6. 12. 2010. Prakticky všichni 
přítomní měli podobný názor. Zástupci ambulantní sféry deklarovali, že část zátěže nemocničních 
ambulancí mohou převzít ambulantní zařízen v terénu – soukromí lékaři. Podmínkou je ovšem úhrada 
poskytnuté péče a její zohlednění při regulacích. Ze strany MZ ČR bylo deklarováno, že pokud k takové 
situaci dojde, regulace prakticky uplatňovány na ambulance v terénu nebudou. Totéž se týká indexu 
KORKO.
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ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2011

Členský příspěvek na rok 2011 splatný do 31. 3. 2011
ve výši 2.000,-Kč

uhraďte prosím na číslo účtu 2053887329/0800 
variabilní symbol = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99.

PRÁVNÍ SERVIS
Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 
2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 
88, částku ve výši 1.000,-Kč na rok 2011, která zahrnuje:
- zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
- zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
- účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání….),
- v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.
Případné žádosti o právní pomoc zasílejte písemně prostřednictvím sekretariátu SSG ČR na e-mailovou 
adresu ssgcr@ti.cz nebo korespondenční adresu Orlí 10, 602 00 Brno. 

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

PŘEhLEd aKcÍ SSG ČR PRo RoK 2011

XLII. doškolovací seminář Praha Čestlice, Hotel Aquapalace 28.–30. 1. 2011

XLIII. doškolovací seminář Český Krumlov, Hotel Růže 8.–10. 4. 2011

Celostátní konference SSG ČR 
a ČGPS ČLS JEP

Hradec Králové, 
Kongresové centrum ALDIS

3.–5. 6. 2011

XLIV. doškolovací seminář Milovy, Hotel Devět Skal 16.–18. 9. 2011

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

Praha, Hotel Pyramida 9.–11. 12. 2011
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AkTUáLní InfORMAcE ČLEnŮM

Dovolujeme si opakovaně upozornit, že informujeme členskou základnu o aktuálních problémech 
(úhradové dodatky, regulace …) prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud někdo tyto informace 
nedostává, znamená to, že nesdělil sekretariátu SSG ČR svoji e-mailovou adresu, případně její změnu.

ÚHRADOVÉ DODATKY
Vzhledem k současné ekonomické situaci a znění úhradové vyhlášky budeme jednat s každou zdravotní 
pojišťovnou o znění dodatku individuálně. Až bude dosaženo dohody, budeme informovat členskou 
základnu e-mailem a sdělením na webových stránkách. Do obdržení informace o tom, že je dodatek 
akceptovatelný, doporučujeme dodatky nepodepisovat.

Úhradový dodatek VoZP pro rok 2010
Pro ilustraci uveřejňujeme část e-mailů, týkajících se jednání se ZP 201 o úhradách péče pro letošní 
rok.

Vážení,

VoZP rozeslala dodatky ke smlouvám pro rok 2010, v nichž upravila úhradu péče o těhotné pacientky 
dle dodatku pro rok 2009. Navíc je každému dána možnost výběru mezi paušální bonifikací 
a balíčkovou cenou, pro jejiž přiznání jsou jednodušší podmínky, které jsou oproti roku 2009 jasněji 
formulovány, o něco více poskytovatelů má možnost balíčky alespoň na 2 trimestry obdržet. Více 
nebylo možné dohodnout. Nicméně v dodatcích stále chybí celá pasáž, týkající se indexu kvality- Ikva 
a Inu je v dodatku pro letošní rok 1,06, zatímco pro rok loňský bylo 1,07. Považujeme to za nepřijatelné 
a odvolali jsme se jako profesní organizace s požadavkem rozeslaní nových dodatků. Doporučujeme, 
abyste se obrátili na své místní pobočky VoZP se zhruba takto formulovanou žádostí:

Věc: žádost o úpravu úhradového dodatku pro rok 2010

Žádám o úpravu úhradového dodatku ke smlouvě pro rok 2010, který nerespektuje výsledek 
Dohodovacího řízení a výklad úhradové vyhlášky. Žádám o doplnění současného dodatku o odstavec, 
týkající se indexu kvality- Ikva a o změnu indexu nárůstu úhrad - Inu z 1,06 na 1,07, jak tomu je 
v dodatku pro rok 2009. V souvislosti s tím žádám o úpravu vzorce, z nějž je maximální úhrada 
vypočítávána, do podoby, jakou má v dodatku pro rok 2009.

S pozdravem
....

Naděje na změnu současného dodatku je reálná, Vaší osobní iniciativou naší snaze můžete výrazně 
pomoci. Pokud se jednotlivá zařízení neozvou, do budoucna hrozí, že pojišťovny budou svým smluvním 
partnerům předkládat horší podmínky úhrady, než jsme dohodli.
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AkTUáLní InfORMAcE ČLEnŮM

Vážení,
děkuji všem, kteří se odvolali proti úhradovému dodatku VoZP pro rok 2010, ve kterém nejsou 
respektovány dohody v rámci Dohodovacího řízení ani úhradová vyhláška. Zamítavou reakci z poboček 
jsme očekávali, hlavní bylo, aby se členská základna ozvala a VoZP netvrdila, že poskytovatelé 
jsou s materiálem spokojeni. Kauzu budeme dále řešit s ústředím ZP 201, o vývoji situace Vás budu 
informovat.
 
S pozdravem 
 

Vladimír Dvořák

Komentář:

O tom, že se společná snaha vyplatí, svědčí následující e-mail a návrh smluvního dodatku, který je 
v souladu s dosaženými dohodami a úhradovou vyhláškou. Děkujeme všem, kteří nám svým odvoláním 
pomohli.

Vážený pane předsedo,
posílám návrh dodatků pro rok 2010 a žádám o jejich odsouhlasení, event. kontrolu a doplnění. Navrhuji 
dodatky opět nerozesílat, jenom dát gynekologům na vědomí a v rámci vyúčtování roku 2010 provést 
finanční vyrovnání u těch gynekologů, kterých se to bude týkat. 

S pozdravem 

MUDr. Libor Tuka
VoZP ČR
ředitel odboru zdravotní politiky
Drahobejlova 1404/4
Praha 9
ltuka@vozp.cz
telefon: 284021215
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příloha č. 32a
D o d a t e k č.
ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče
č. ………………… ze dne ....................... (dále jen „Smlouva“)
(zařízení specializované ambulantní zdravotní péče - odbornost 603, 604 - gynekologie a porodnictví a dět-
ská gynekologie)

uzavřené mezi:

Zdravotnickým zařízením:

sídlo:

jehož jménem jedná:

IČ: IČZ:

(dále jen „Zdravotnické zařízení“)

a
Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7564

jejímž jménem jedná ředitel 
pobočky:

sídlo:

IČ: 47114975

(dále jen „Pojišťovna“)

Smluvní strany se v souladu s vyhl. č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče 
hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče 
hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 (dále jen „Vyhláška“) dohodly, že zdravotní péče, 
poskytovaná Zdravotnickým zařízením v roce 2010, bude hrazena podle dále uvedených ustanovení tohoto 
Dodatku.

Článek I.
1)  Zdravotní péče, poskytovaná Zdravotnickým zařízením v roce 2010, bude hrazena podle vyhl. č. 

134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „seznam výkonů“), do limitu času nositele výkonu stanoveného v souladu s § 41 zák. 
č. 48/1997 Sb. v platném znění.

2) Hodnota bodu se stanoví ve výši 1,06 Kč.

3)  Hranice maximální úhrady pro zdravotnické zařízení (HPUzz) za hodnocené období se určí po ukončení 
hodnoceného období takto:

HPU
zz

 = U
RO

 * (URČ
HO

 / URČ
RO

) * Inu * I
kva

kde:
U

RO
 objem úhrad zdravotní péče Pojišťovny danému zdravotnickému zařízení za referenční období 

Referenčním obdobím se rozumí rok 2009.
URČ

HO
 celkový počet unikátních pojištěnců Pojišťovny ošetřených daným zdravotnickým zařízením 

v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2010.
URČ

RO
 celkový počet unikátních pojištěnců Pojišťovny ošetřených daným zdravotnickým zařízením 

v referenčním období

AkTUáLní InfORMAcE ČLEnŮM
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I
kva

 index kvality zdravotnického zařízení, hodnota Ikva bude stanovena dle kritérií individuálně 
dohodnutých mezi zástupci odbornosti a Pojišťovnou. Pro rok 2010 činí základní hodnota Ikva minimálně 
1,00
Inu index nárůstu úhrad, který činí 1,07

4)  Základní hodnotu Ikva Pojišťovna zdravotnickému zařízení navýší, pokud zdravotnické zařízení 
průkazným způsobem Pojišťovně do 31. 12. 2010 doloží:

 a) kopii certifikace ISO = v tomto případě Pojišťovna zvýší hodnotu Ikva zdravotnického zařízení o 0,1
 b)  dostupnost zdravotní péče 5 pracovních dní v týdnu (v případě změny proti údajům v Příloze č. 2 ke 

Smlouvě) = v tomto případě Pojišťovna zvýší hodnotu Ikva zdravotnického zařízení o 0,01
 c)  ordinační dobu s výrazně dřívějším začátkem nebo pozdějším koncem (2 krát týdně ordinační hodiny 

do 18 hodin nebo 3 krát týdně začátek ordinačních hodin v 7 hodin = v tomto případě Pojišťovna 
zvýší hodnotu Ikva zdravotnického zařízení o 0,01 (v případě současného splnění obou podmínek, 
tzn. b) + c) současně, Pojišťovna zvýší hodnotu Ikva zdravotnického zařízení o 0,025)

5)  Nad rámec úhrady stanovené podle bodu 1 a 2 uhradí Pojišťovna Zdravotnickému zařízení za rok 
2010:

 a)  provedené preventivní prohlídky vykázané výkonem č. 63051 - 100 Kč za jeden výkon na unikátního 
pojištěnce za kalendářní rok, 

 b)  za nově registrovanou pojištěnku, která nebyla doposud v péči daného Zdravotnického zařízení 
v registraci, tj. nebyl na ni vykázán v posledních 2 letech zdravotnickým zařízením žádný z výkonů 
63051, 63011, 63012, 63021 a 63022 200 Kč na unikátního pojištěnce za kalendářní rok, pokud je 
vykázán v roce 2010 výkon č. 63011, resp. č. 63021,

 c)   za „těhotenský balíček“ ceny dle přílohy č. 2.
6)  Pojišťovna zohlední případy, kdy Zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšené průměrné náklady na 

ZUM a ZULP na jednoho unikátního pojištěnce v daných odbornostech byly způsobeny změnou výše 
nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změny struktury ošetřených pojištěnců.

7)  Omezení maximální úhradou podle bodu 3, tohoto článku se nepoužije v případě zdravotní péče 
poskytované pojištěncům z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska („členské 
země“) a dalších smluvních států (Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Turecko a Republika Makedonie).

8)  Referenční údaje Zdravotnického zařízení podle odborností za rok 2008 jsou uvedeny v příloze tohoto 
Dodatku. 

9)  Vyúčtování předběžných úhrad za hodnocené období s uplatněním korekčního koeficientu podle 
skupin odborností a zohledněním případů, kdy k nárůstu nákladů došlo v souvislosti s nárůstem 
těhotných pojištěnek, bude provedeno do 120 dnů po skončení roku 2010. Při vyúčtování budou 
uplatněna regulační omezení podle pravidel, stanovených v části B) přílohy č. 4 k Vyhlášce. Pokud 
Zdravotnické zařízení neuplatní vůči zaslanému vyúčtování do 30 dnů námitky, Pojišťovna provede 
finanční vypořádání při úhradě faktury, následující po uplynutí této lhůty. V případě uplatnění námitek 
ze strany Zdravotnického zařízení v určené lhůtě bude finanční vypořádání příslušného vyúčtování 
provedeno po jejich projednání.

10)  Dávky, které se nevztahují k příslušnému čtvrtletí se Zdravotnické zařízení zavazuje zasílat 
samostatně.

Článek II.
Zdravotnické zařízení se v souladu s Metodikou pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR a Datovým 
rozhraním VZP ČR zavazuje pravidelně předávat Pojišťovně na elektronickém nosiči seznam nově 
registrovaných pojištěnek Pojišťovny, které se u něho registrují a dále průběžnou aktualizaci údajů 
o změnách v registraci. Nebudou-li tyto údaje Zdravotnickým zařízením Pojišťovně předány, je Pojišťovna 
oprávněná neuhradit Zdravotnickému zařízení částky uvedené v bodu 4) písmene a) a b) článku I tohoto 
Dodatku.
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Článek III.
1) Zdravotní péče poskytnutá pojištěncům členských států Evropské unie, Evropského hospodářského 
prostoru a Švýcarska (dále jen „členské země“) a dalších smluvních států (Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, 
Turecko a Republika Makedonie), se řídí právními předpisy platnými pro české pojištěnce. Vykazování 
poskytnuté zdravotní péče za pojištěnce z členských a smluvních zemí Pojišťovně se řídí Metodikou pro 
pořizování a předávání dokladů VZP ČR v platném znění. Úhrada se provádí výkonově podle Vyhlášky MZ 
č. 134/1998 Sb., podle příslušných předpisů Rady EHS a metodických pokynů Ministerstva zdravotnictví 
České republiky zveřejněných ve Věstníku MZ částka 5/2004.
2) Zdravotní péče poskytnutá pojištěncům z členských a smluvních zemí nebude zahrnuta do regulačních 
omezení a je hrazena výkonově s hodnotou bodu ve výši 1,00 Kč.

Článek Iv.
1) Tento Dodatek se uzavírá na dobu od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010.
2)  Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení.
3)  Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek, řádně podepsaný a opatřený razítky, připojují jako nedílnou 

součást ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 
Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné vůle.

AkTUáLní InfORMAcE ČLEnŮM

V   dne V   dne 

razítko a podpis
ředitele pobočky Pojišťovny

razítko a podpis
statutárního zástupce Zdravotnického zařízení
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příloha 1 k Dodatku č. .......

Referenční hodnoty pro rok 2010 (hodnoty z roku 2008, přepočtené podle seznamu výkonů, platné-
ho k 1. 1. 2010)
 

Odbornost 603 Odbornost 604

PUROo

PPBROo

RDHB

PUZUMROo

PUZULPROo
 

Referenční hodnoty pro regulaci podle vyhlášky 471/2009 Sb., př. 4 odst. B pro rok 2010

 Rok 2008

Průměrná úhrada za ZUM/ZULP na unikátního pojištěnce 

Průměrná úhrada za preskripci na unikátního pojištěnce

Průměrná úhrada za vyžádanou péči na unikátního pojištěnce

příloha 2 k dodatku č. …… 

Obsah balíčku pro 1. trimestr:

Kód výkonu Název Počet výkonů

63053 Komplexní prenatální vyšetření 2 1

09532 Prohlídka osoby dispenzarizované 1

63055 Vyšetření v prenatální poradně 2 1

63532 Odběr materiálu z pochvy, čípku a hrdla děložního 2

09119 Odběr krve ze žíly u dospělého 1

63417 UZ vyšetření pánve v porodnictví a šestinedělí 1

Cena balíčku pro 1. trimestr = 1210,- Kč
  

Obsah balíčku pro 2. trimestr

Kód výkonu Název Počet výkonů

63411 Screeningové uz vyšetření v 18. - 20. týdnu těhot. 1

09532 Prohlídka osoby dispenzarizované 5

63055 Vyšetření v prenatální poradně 2 5

09119 Odběr krve ze žíly u dospělého 1

63417 UZ vyšetření pánve v porodnictví a šestinedělí 1

Cena balíčku pro 2. trimestr = 2200,- Kč 
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Obsah balíčku pro 3. trimestr

Kód výkonu Název Počet výkonů

63413 Screeningové uz vyšetření v 30. - 32. týdnu těhot. 1

09532 Prohlídka osoby dispenzarizované 5

63055 Vyšetření v prenatální poradně 2 5

63115 Externí kardiotokografické vyšetření 5

09119 Odběr krve ze žíly u dospělého 1

63417 UZ vyšetření pánve v porodnictví a šestinedělí 1

Cena balíčku pro 3. trimestr = 3520,- Kč 

Počty výkonů uvedené v tabulkách jsou orientační. Byly použity pro kalkulaci a stanovení ceny jednotlivých 
balíčků.

Podmínky úhrady balíčkové ceny pro péči o gravidní:
Pojištěnka je registrována ve zdravotnickém zařízení po celou dobu těhotenství.
Jako signální pro jednotlivé trimestry budou sloužit tyto kódy: 63053 pro 1. trimestr, 63411 pro 2., 63413 
pro 3. trimestr. Podmínkou balíčkové ceny bude vykázání minimálního počtu stanovených kódů. Balíčková 
cena bude proplacena v plném rozsahu, bude-li ze strany ZZ vykázáno minimálně
 1x63053
 7x63055
 3x63115
 1x63411
 1x63413
Minimální povinné spektrum výkonů pro jednotlivé trimestry je stanoveno takto:
pro 1. trimestr 1 x 63053
pro 2. trimestr 1 x 63411, 3 x 09532, 3 x 63055
pro 3. trimestr 1 x 63413, 4 x 09532, 4 x 63055
- vyšší frekvence jakéhokoli výkonu, uvedeného v tabulkách, nemá vliv na celkovou balíčkovou úhradu
- není-li naplněno výše uvedené minimum výkonů, bude ZZ hrazeno podle reálně vykázaných kódů 
Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

AkTUáLní InfORMAcE ČLEnŮM
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Aktivita „Děkujeme – odcházíme“
SSG ČR akci Děkujeme - odcházíme nepodporuje. 

Naše stanovisko:
- uvědomujeme si nedostatečné ocenění zdravotníků v České republice, toto se ale týká také ambulantních 
lékařů a nelékařských zdravotnických profesí, rozhodně ne jenom lékařů u lůžka. K jednostrannému 
navýšení příjmů pouze jedné skupině lékařů absentují důvody.
- v době, kdy klesají příjmy v soukromém i veřejném sektoru, je požadavek na skokový nárůst mezd jedné 
profesní skupiny populistickým gestem, které jen diskredituje ty, kteří se do aktivity zapojí.
- případný nedostatek lékařů v lůžkových zařízeních je příležitostí k výrazné redukci sítě nemocnic, která 
je u nás zbytečně hypetrfofická. Redukci lůžkových zařízení již opakovaně doporučovaly mezinárodní 
autority včetně OECD.
- pokud skutečně dojde k nedostatku lékařů v nemocnicích, doporučujeme zrušení nemocničních ambulancí 
(kromě příjmových a poohotovostních) a přesun jejich činnosti do ambulancí v terénu.
Situaci jsme diskutovali s ostatními zástupci Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví ČR 
a dalšími představiteli MZ ČR, názory přítomných se od našich podstatně nelišily. Zapojení členů SSG ČR 
do odborářské nátlakové akce, která je silně zpolitizovaná, považujeme za kontraproduktivní. Pokud dojde 
vlivem přesunu pacientek z ambulancí lůžkových zařízení do našich ambulancí, máme přislíben patřičný 
nárůst úhrad a nemusíme se obávat regulací. O vývoji situace Vás budeme informovat.
 

AkTUáLní InfORMAcE ČLEnŮM
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Otázky prO právníka 
– spOlupráce lékaře a farmaceutické spOlečnOsti

Jaká pravidla platí pro předávání a přijímání darů?

Problematika předávání dárků, darů a různých pozorností a jejich přijímání lékařem nebo zdravot-
nickým zařízením je jednou z nejčastěji pokládaných otázek v oblasti regulace reklamy léčivých 
přípravků Tato problematika nezahrnuje pouze dárkové předměty, ale i předávání jakékoliv hodno-
ty, která je poskytovaná bez adekvátního protiplnění.
Mnohdy se má za to, že obdarování lékaře a přijetí daru lékařem nebo uzavření smluvního vztahu 
s lékařem a firmou na vykonání určitých činností je soukromou záležitostí obou stran a stát svojí 
regulací prostřednictvím právních předpisů nemá do tohoto vztahu právo hovořit. Opak je prav-
dou. Vzhledem k tomu, že předepisování léčivých přípravků je úzce spjato s vydáváním prostředků 
z veřejného zdravotního pojištění a léčivé přípravky jsou považovány za zboží, které vyžaduje „ruku 
odborníka“, je nabízení a přijímání dárků a darů přísně regulováno. 
Každý z nás určitě zná ustanovení zákona o regulaci reklamy, kdy v souvislosti s reklamou na léčivé 
přípravky nelze předávat dary nebo jiný prospěch odborníkům, pokud nemají nepatrnou hodnotu 
a vztah k vykonávané odborné činnosti. Málokdo si, ale všimne, že zrcadlově stejné ustanovení 
dopadá na samotné lékaře, kdy tyto osoby mají zákaz takové dary přijímat. Není to tedy jenom 
farmaceutická firma, která může dostat sankci od dozorového orgánu Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv, ale i lékař je postižitelný a sankcionovatelný. Výše sankce je různá. Zákon rozlišuje porušení 
zákona zadavatelem, zpracovatelem nebo šiřitelem reklamy (jedná se většinou o farmaceutické fir-
my, různé agentury jednající na pokyn firmy, vydavatele časopisů a jiných publikací, firmy nabízející 
služby obchodních zástupců), kdy může být uložena sankce až 2 000 000 Kč, porušení zákona 
lékařem (odborníkem), kdy výsledná sankce je až 100.000 Kč.

Protože sankce 100.000 Kč nepatří k nejvyšším v našem právním řádu, může svádět k bagateli-
zování rizikovosti takovýchto aktivit. Zakázané předávání a přijímání dárků a darů nebo poskytování 
různých hodnot může mít ještě jednu velmi nepříjemnou rovinu, která překračuje rámec zákona 
o regulaci reklamy a to možnost klasifikace těchto jednání jako trestného činu nabízení a přijímání 
úplatků dle trestního zákona. 
Ne každé přijetí a nabízení daru, které bude následně posouzeno jako rozporné se zákonem o re-
gulaci reklamy, bude trestným činem. Avšak přímé platby za preskripci, placení lékaři za práci, která 
nebyla vykonána nebo byla vykonána v marginálním rozsahu či v hrubém nepoměru k odměně, 
která byla lékaři vyplacena, mohou vést až k těmto důsledkům.. Nelze se uchlácholit tím, že proká-
zání souvislosti mezi přijetím určité částky a konkrétním navýšením preskripce lékařem je složité. 
Již pouhým přijetím částky (jiného prospěchu) a úmyslem přizpůsobit preskripci výše uvedenému 
je naplněna skutková podstata tohoto trestného činu. 
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Jaké dárky či prospěch může lékař od farmaceutické společnosti přijímat? 

Jedná se o dárky nepatrné hodnoty mající zároveň vztah k vykonávané odborné činnosti. Nepatr-
ná hodnota je velmi diskutovaný pojem, který nemá jednoznačné legislativní řešení. SUKL považu-
je za nepatrnou hodnotu částku 1 500 Kč pro jednoho odborníka za kalendářní rok. Tato částka je 
ještě upravována některými etickými regulacemi a to směrem dolu. Členové Asociace inovativní-
ho farmaceutického průmyslu se svojí etickou regulací zavázali, že budou nabízet dárky pouze do 
hodnoty 200 Kč, výjimku tvoří odborná literatura, která může být až do výše 1 500 Kč. 

Druhým požadavkem na legálnost poskytnutého dárku je vztah k vykonávané odborné činnosti 
lékaře. Dříve se jednalo o kategorii, která byla chápána velmi široce, a tak v mezích zákona bylo 
považováno za vztah k odborné činnosti lékaře vše, co se mohlo uplatnit v ordinaci lékaře V sou-
časné době je podrobně zkoumáno, zda se opravdu jedná o vztah k odborné činnosti lékaře. Tuto 
podmínku tak splňují zejména zdravotnické pomůcky (fonendoskopy, tlakoměry, obvazové materi-
ály, lékařské přístroje a nástroje, odborná literatura, edukační pomůcky pro pacienty lékaře apod).
Oblíbené reklamní předměty jako jsou deštníky, kosmetické balíčky, batohy, stany, spacáky a deky 
považujeme sice za atraktivní dárky, ale dikci zákona nesplňují ani při nejlepší vůli, kterou kromě 
toho dozorový orgán nemá vůbec. Za (dosud) akceptovatelný kompromis jsou považovány běžné 
kancelářské potřeby, které jsou v ordinaci využitelné, jako jsou sešívačky, pera, bloky. 

Závěrem je nutno uvést, že motivace preskripce pomocí poskytnutí daru či jiného prospěchu ve 
vztahu k lékaři je regulována a její nedodržení je sankcionovatelné ze strany dozorové orgánu. 
Sankce se nevztahuje pouze na subjekt, který dar nabízí, ale i na lékaře, který dar přijímá. Za zvlášť 
rizikové lze považovat dary, které mají přímý vliv na preskripci léčivého přípravku – zejména se 
jedná o hrazení fiktivních či nepoměrných odměn za provedení určitých činností, přímé placení za 
preskripci léčivého přípravku nebo jiné nepřiměřeným způsobem provedené odměňování lékaře 
za preskripci léčivých přípravků. 

       JuDr. Jana marečková
advokát

 
advokátní kancelář marečková

Křenova 7/438, 162 00 Praha 6
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SDRUŽEní SOUkROMÝcH gYnEkOLOgŮ ČESkÉ REpUBLIkY

Vážený pan
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
      V Brně dne 4. listopadu 2010

Vážený pane ministře,
 
děkuji za odpověď na dopis, který jsem Vám zaslal jako mluvčí Koalice soukromých lékařů a v němž 
jsem se pokusil shrnout dotazy, které jsme kladli při naší schůzce s Vámi na MZ ČR. Novým mluvčím 
Koalice soukromých lékařů je nyní (v rámci pravidelné rotace této funkce mezi statutárními zástupci 
jednotlivých členských organizací) prezident ČSK MUDr. P. Chrz. Tento bude pověřen vypracováním od-
povědi za KSL. Dovolím si reagovat za Sdružení soukromých gynekologů České republiky- subjekt, který 
sdružuje naprostou většinu ambulantních gynekologů v ČR a který je dominantní v segmentu ambulant-
ní gynekologie při Dohodovacím řízení.
- Velmi vítáme zprávu, že Rada poskytovatelů bude fungovat i nadále a rovněž informaci o včasném 
informování o termínech jednání.
- Nedeklarovali jsme, že návrh úhradové vyhlášky vytváří předpoklady pro asymetrické navýšení příjmů 
lůžkových zařízení oproti ambulancím. Asymetrické navýšení příjmů lůžkových zařízení umožní roz-
hodnutí MZ ČR o navýšení regulačních poplatků za den hospitalizace a ponechání poplatků za klinické 
vyšetření (minimálně v primární péči) na současné úrovni. Na tento fakt jsme upozornili i na naší spo-
lečné schůzce. Hovořil jste o možnosti kompenzace této disproporce jiným mechanismem, tento zatím 
neznáme. Velmi rádi bychom znali důvod navýšení příjmů lůžkových zařízení ze zdrojů mimo veřejné 
zdravotní pojištění a neumožnění téhož ambulantním zařízením primární péče.
- Informace o projektu IZIP je zcela dostatečná a s obsahem souhlasíme.
- Dovoluji si podotknout, že při dohodách v rámci Dohodovacího řízení zdravotní pojišťovny předkládaly 
návrhy, které na současný stav financování zdravotní péče reagovaly a které znamenaly faktický propad 
příjmů zdravotnických zařízení v daném segmentu. To bylo také důvodem, že ve většině segmentů k 
dohodě nedošlo. Segment ambulantní gynekologie byl jedním z těch, které realisticky zhodnotily sou-
časnou situaci a i přes nevýhodnost návrhů zdravotních pojišťoven na dohodu přistoupily. Zásah do této 
dohody dalším snížením příjmů ZZ odbornosti 603 by byl doporučením do budoucna pro všechny, že je 
lepší se nedohodnout a faktickým popřením smyslu Dohodovacího řízení jako takového.
- Vítáme možnost připomínkovat problematiku, která se nás týká, KSL se jistě zachová dle Vašeho 
doporučení.
Souhlasíme s Vámi a rovněž se domníváme, že je nutné hledat dlouhodobá řešení. Domníváme se ale, že 
současná vážná ekonomická situace příliš času na dlouhodobé diskuse neskýtá. 
Vážený pane ministře, dovoluji si Vás požádat o doplnění odpovědí na dotaz, týkající se regulačních 
poplatků a výklad zásahu MZ ČR do dohody našeho segmentu se zdravotními pojišťovnami v rámci 
Dohodovacího řízení pro rok 2011.
 
Srdečně zdravím a těším se na další spolupráci
 
      MUDr. Vladimír Dvořák 

předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 
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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 10. 11. 2010

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k návrhu úhradové vyhlášky na rok 2011

V souvislosti s návrhem úhradové vyhlášky na rok 2011 předloženým MZ ČR do připomínkového řízení, 
účastníci jednání Koalice soukromých lékařů (KSL) přijali toto společné prohlášení:

KSL je hluboce znepokojena způsobem přípravy a kvalitou návrhu vyhlášky. Návrh vyhlášky 
a zásahy do výsledků dohodovacího řízení i v segmentech, kde došlo k dohodě, jsou činěny neodborně 
a takovým způsobem, že její aplikace by vedla ke kritickému omezení dostupnosti zdravotní péče v roce 
2011.

KSL proto požaduje, aby MZ ČR nevstupovalo do dohod uzavřených se zdravotními pojišťovnami v rámci 
dohodovacího řízení. Pokud úpravu dohod považuje za nutnou, aby tak činilo pouze po domluvě a odbor-
né konzultaci se subjekty, které k dohodě dospěly. 
Předešlo by se tím vydání nefunkční a vadné vyhlášky.

KSL v poslední době zaznamenává, že se MZ ČR svými kroky odchyluje od přijatého vládního programu, 
a proto rovněž požaduje, aby byly dodržovány jeho hlavní body, zejména:
- posílení kompetencí a odpovědnosti primární péče, což není možné bez přesunu péče 
 z lůžkových do všech typů ambulantních zařízení, včetně přizpůsobení finančních toků
- posílení práv, ale i povinností pacientů, podpora prevence formou pozitivní motivace 
i s úpravou míry jejich spoluúčasti
- výrazná redukce počtu lůžkových zařízení

KSL s politováním konstatuje, že dosavadní kroky MZ ČR vyvolávají vážné obavy o ochotě vládní koalice 
k provedení pro systém českého zdravotnictví žádoucích pozitivních změn deklarovaných v jejím progra-
movém prohlášení.

Za Koalici soukromých lékařů: 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR
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Usnesení Rady Asociace českých a moravských nemocnic ze dne 22. 11. 2010

Rada AČMN v současné kritické situaci ve zdravotnictví: 
1.  Odmítá Ministerstvem zdravotnictví navrhované snížení úhrad v roce 2011 především nemocnicím 

a následné péči jako bezdůvodné. Upozorňuje veřejnost, že zdroje zdravotního pojištění plně umožňují 
zachovat i v roce 2011 kvalitu a dostupnost zdravotní péče alespoň na úrovni roku 2010. 

2.  Žádá Ministerstvo zdravotnictví a Vládu ČR, aby přehodnotili záměr snížit úhrady, který nemá obdoby 
po roce 1989. Jakékoli snížení úhrad vyvolá otevřenou krizi ve zdravotnictví, která spolu s připravova-
nými odchody lékařů může vyústit v destrukci systému zabezpečení zdravotní péče. 

3.  AČMN odmítá přenášet dopady snížení úhrad na pacienty nemocnic. Vyzývá pacientské organizace, 
aby podpořily snahy o zachování alespoň dosavadní úrovně zdravotní péče pro občany. 

4.  Vyslovuje pochopení pro motivy nespokojenosti lékařů zúčastněných v akci „Děkujeme, odcházíme“ 
a pro požadavky hnutí mladých lékařů. Žádá Vládu ČR, aby se jejich požadavky vážně zabývala. Aby 
dala jim a všem ostatním zdravotníkům garance, že jejich platy se nejen nebudou snižovat, ale budou 
přijata opatření k jejich postupnému zvyšování v konkrétním časovém horizontu. 

5.  Zcela odmítá úvahy Ministerstva zdravotnictví o přemísťování lékařů mezi nemocnicemi v případě vý-
padku části z nich. To nelze bez souhlasu samotných lékařů. Je nemožné lékaře přesouvat bez sester 
a dalšího personálu. Je důvod předpokládat, že zdravotničtí pracovníci, kteří by po odchodu značné 
části lékařů v nemocnicích zůstali, by vstoupili do stávky. 11 fakultních nemocnic v ČR není schopno 
zabezpečit péči pro 10,5 milionu obyvatel. 

6.  Domnívá se, že vzniklou situací by se měly zabývat kraje a města, také jako zřizovatelé nemocnic. 
Obrací se i na Asociaci krajů ČR a žádá ji, aby vstoupila v jednání s Vládou ČR o krocích k odvrácení 
hrozícího nebezpečí. AČMN hodlá při řešení této situace postupovat společně se svými partnery – 
Českou lékařkou komorou, Lékařským odborovým klubem - SČL a Odborovým svazem zdravotnictví 
a sociální péče ČR. 

7.  Doporučuje všem členům AČMN, jejich statutárním orgánům a vedoucím zaměstnancům vstoupit 
v jednání s protestujícími lékaři a ostatními zdravotníky. V případě, že odpovědné orgány nebudou 
na hrozící krizi adekvátně reagovat, vhodnými prostředky podpořit jejich úsilí a to včetně stávkového 
hnutí zaměstnanců nemocnic. 

Komentář:
Zveřejňujeme. Za absurdní považujeme bod 7. Je obtížně pochopitelné, že management podporuje akci, 
která ohrožuje provoz zařízení, které řídí. Je pozoruhodné, že kraje jako zřizovatelé rázně proti takovým 
praktikám nezasáhnou …..
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DŮLEŽITÉ
Toto doporučení bylo schváleno výborem ČGPS ČLS JEP a naše činnost by měla být s uvedeným doporu-
čeným postupem v souladu.

DOpORUČEní k pROváDĚní pREvEncE RhD ALOIMUnIZAcE U RhD nEgATIvnícH ŽEn

Ľubušký M.1,2, Procházka M.1, Šimetka O.3, Holusková I.4

1  Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc, 
přednosta doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
2 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc, 
přednosta prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
3 Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava, 
přednosta MUDr. Ondřej Šimetka
4 Transfúzní oddělení FN Olomouc, 
přednosta MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA.

Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
MUDr. Ondřej Šimetka
MUDr. Iva Holusková

Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace je zpracováno v souladu s poznatky Evidence Based 
Medicine a výsledky řešeného grantového projektu „Incidence, objem a rizikové stavy fetomaternání hemora-
gie při porodu“.

Události, při kterých by měl být podán anti-D imunoglobulin RhD negativním ženám, 
nejsou-li u nich již přítomny protilátky anti-D:

•	 Indikace	v	1.	trimestru	(50	ug)
 – umělé ukončení těhotenství
 – samovolný potrat s instrumentální revizí dutiny děložní
 – operace mimoděložního těhotenství
 – biopsie choria z genetické indikace
 – evakuace molární gravidity
•	 Indikace	ve	2	a	3.	trimestru	(100	ug)
 – amniocentéza
 – kordocentéza
 – jiné invazivní výkony prenatální diagnostiky a fetální terapie
 – indukovaný abort
 – intrauterinní úmrtí plodu
 – pokus o zevní obrat konce pánevního
 – břišní poranění
 – porodnické krvácení
•	 Antepartální	profylaxe	ve	28.	týdnu	(1	x	250	ug)
•	 Porod	RhD	pozitivního	plodu	*	(100	ug)
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Minimální dávka:  před 20. týdnem těhotenství  50 ug (250 IU)
	 	 po	20.	týdnu	těhotenství	**	 100	ug	(500	IU)

Načasování:  co nejdříve ale nejpozději do 72 hodin po události.

Při opomenutí provedení prevence RhD aloimunizace do 72 hodin po potenciálně senzibilizující události 
má ještě smysl podat IgG anti-D do 13 dní, v mimořádných případech je doporučeno podání s odstupem 
maximálně	28	dní	po	porodu.

FMH (fetomaternání hemoragie)
Je-li provedeno kvantitativní stanovení množství fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky, je 
indikováno podání 10 μg IgG anti-D na 0,5 ml fetálních erytrocytů nebo 1 ml plné krve.

*	 i	v	případech	kdy	RhD	fenotyp	plodu	není	znám
**	 současně	by	měl	být	stanoven	objem	fetomaternální	hemoragie	(FMH)	k	upřesnění	dávky	

Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS-10311-3/2009

ODkAZY

1.  Ľubušký M. Prevence RhD aloimunizace. Evidence Based Medicine a přehled doporučených postupů. 
Postgraduální medicína, 2010, 12 (2), s. 194-198.

2.  Ľubušký M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen. Prakt. Gyn., 2008, 12 (2), s. 100-
103.

3.  Ľubušký M., Procházka M., Krejčová L., Větr M., Šantavý J., Kudela M. Prevence Rh (D) aloimunizace 
u Rh (D) negativních žen v těhotenství a po porodu Rh (D) pozitivního dítěte. Čes. Gynek., 2006, 71 
(3), s. 173-179.

Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc

I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc

marek@lubusky.com
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Vážený pane doktore,
předávám stanovisko VZP ČR k „vykazování a úhradě podání humánního imunoglobulinu anti-D v sou-
vislosti s prováděním prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen“.
Problematika byla řešena ve spolupráci s doc. MUDr. Markem Lubuškým, PhD., z Porodnicko-gyneko-
logické kliniky a Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny Fakultní nemocnice Olomouc, a na tomto 
závěrečném stanovisku panuje vzájemný souhlas.
Souhlasíme s event. zveřejněním tohoto stanoviska na webových stránkách Vaší odborné společnosti.

S pozdravem
MUDr. Petr Pokorný 

ředitel Odboru úhrad zdravotní péče 
Úsek zdravotní péče 

Ústředí VZP ČR 
petr.pokorny@vzp.cz 

vykazování a úhrada podání humánního imunoglobulinu anti-D v souvislosti 
s prováděním prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen

Zdravotní pojišťovny v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro 
zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky MZ ČR č. 225/2005 Sb. hradí svým pojištěncům přípravky 
IgG anti-D ve všech indikacích uvedených v „Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD 
negativních žen“ (schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 3. 6. 2010 a publikováno v Čes. Gynek. 2010, 75 
(4), s. 323–324) podle symbolu K.

V případě ambulantně léčených pacientek:
•	 	lze	anti-D	imunoglobulin	RhD	podat	negativním	ženám	(nejsou-li	u	nich	již	přítomny	protilátky	

anti-D) a vykázat formou ZULP k výkonům ze Seznamu zdravotních výkonů, které lze vykazovat 
ambulantně a k výkonu lze vykázat ZULP,

•	 	pokud	je	potřeba	IgG	anti-D	vykázat	i	k	jiným	výkonům,	u	kterých	není	dle	SZV	povoleno	vykázat	ZULP,	
vykáže se výkon aplikace kódem 09215 – Injekce i.m., s.c., i.d. (u kterého lze ZULP vykázat) + ZULP.

V případě hospitalizovaných pacientek:
•	 	lze	uvedený	ZULP	IgG	anti-D	vykázat	rovněž	k výkonům dle Seznamu zdravotních výkonů, u kte-

rých je povoleno vykázání ZULP a lze je vykazovat při hospitalizaci,
•	 	pokud	je	potřeba	vykázat	IgG	anti-D	i	k	jiným	výkonům,	u	kterých	ZULP	vykázat	nelze,	mohou	být	

léčivé přípravky označené symbolem K (a to IgG anti D je) vykazovány jako ZULP k příslušnému 
OD (s výjimkou ošetřovatelských lůžek, OLÚ a resuscitační a intenzivní péče). 

 (Vykázat výkon aplikace 09215 nelze, protože ten je agregován do OD a nevykazuje se zvlášť.)

Význam symbolu K:
Léčivé přípravky, obsahující léčivou látku takto označenou jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení 
hrazeny ze zdravotního pojištění:
1.  formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků (ZULP) předepsaných na žádanku v ambulantní 

i ústavní péči, s výjimkou resuscitační a intenzivní péče poskytované ve zdravotnickém zařízení 
ústavní péče, péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu,

2. v rámci úhrady zdravotních výkonů, jde-li o resuscitační a intenzivní péči poskytovanou ve zdravot-
nickém zařízení ústavní péče, 
3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče v odborném léčebném ústavu a na 
ošetřovatelském lůžku.
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Vážený pane doktore,
dovoluji si jménem ČPZP předat informaci o tom, že v průběhu prosince obesíláme naše klientky, které 
neabsolvovali v posledních dvou letech preventivní prohlídky (nebyly u gynekologa vůbec, nebo nemají 
vykázáno cytologické vyšetření nebo nenavštívili mamografické centrum. 
Součástí mé informace je i zdvořilá žádost o předání této informace kolegům ze SSG ČR a ČGPS.

V prosinci obešleme ženy ve věku 30,40, 50 let ve všech regionech ČR a doporučíme návštěvu registrují-
cího gynekologa s tím, že uvedeme jeho adresu a telefon kvůli možnému objednání .
Tuto cestu volíme z toho důvodu, aby nedošlo v žádné z ambulancí k návalu žen, které by najednou přišli 
s dopisem od nás „neobjednané“. (I když tato situace se může vzhledem k podílu na trhu objevit pouze 
v MS kraji, přesto jí chceme vyloučit).

V prvním kole je jedná o cca 4000 žen , chceme si tuto cestu vyzkoušet, zjistit jaká bude „návratnost“ 
a v příštím roce dále pokračovat.
Do prvního kola jsme nezařadili klientky, které nemají u nás v databázi informaci o registrujícím gyne-
kologovi.

Vzor dopisu Vám zasílám v příloze, u žen které neabsolvovali i mamografický screening, je navíc věta 
o nutnosti provádění vyšetření prsou.

MUDr. Renata Knorová, MBA, 
ČPZP

Ječná 39, 120 00 Praha 2
tel.: 261 387 233

na vyšetření si vezměte s sebou průkaz pojištěnce a tento dopis, pro případnou 
informaci vašeho lékaře.

Komentář: Iniciativu jednoznačně vítáme a věříme, že ji budou následovat i další zdravotní pojiš-
ťovny. Následovat má obesílání žen, které zaregistrovány nejsou. 

Text dopisu 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna věnuje dlouhodobě zvýšenou pozornost zdravotně preventivní 
péči. Význam lékařských prohlídek, které mohou pomoci odhalit i skryté signály vážnějšího onemocně-
ní, si ovšem mnoho lidí stále plně neuvědomuje. Onkologicky nemocných pacientů dále přibývá a naděje 
na jejich úplné vyléčení je bohužel tím menší, čím později se s léčbou začne. Na tuto vážnou skutečnost 
si Vás dovolujeme upozornit i tímto dopisem.
Z Vašeho individuálního účtu, který zaznamenává čerpání zdravotní péče, jsme zjistili, že jste v posled-
ních 2 letech nevyužila možnosti preventivního vyšetření u gynekologa, případně jsme nezaznamenali, 
že jste měla vyšetřen děložní čípek. Každá žena od 15 let věku má v České republice nárok na preventiv-
ní gynekologickou prohlídku, která je jedenkrát ročně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. K této 
prohlídce nepotřebujete žádnou žádanku od obvodního ani jiného lékaře, stačí se objednat telefonicky ke 
svému ošetřujícímu gynekologovi.
Byli bychom velmi rádi, kdybyste využila tuto výzvu ČPZP a nechala se preventivně vyšetřit u svého 
gynekologa. Kontaktujte, prosím, osobně nebo se telefonicky objednejte u svého gynekologa:
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název	pracoviště	-	xxx,	adresa	yyy,	telefon:	zzz	
   
Na uvedeném čísle si domluvíte termín vyšetření tak, aby vyhovoval Vám.

Berte, prosím, náš dopis jako mimořádnou starost České průmyslové zdravotní pojišťovny o Vaše pevné 
zdraví, které je základním předpokladem spokojeného života.

MUDr. Renata Knorová, MBA
zdravotní ředitelka

Dotaz člena SSG ČR Mgr. Uhrovi – zveřejňujeme, užitečná informace i pro ostatní 

1. Jak je to s nutností přítomnosti rodiče či jiného zákonného zástupce při vyšetření klientky, které 
nebylo ještě 18 let.
Je nutná přítomnost rodiče při gynekologickém vyšetření? Je k tomu nějaké zákonná úprava či doporu-
čení?
Jak je to s dívkou , které nebylo ještě 15 let? Je nutná přítomnost zákonného zástupce při vyšetření, 
event. jeho podpis do dokumentace při předpisu léků či poučení?

2. Je možno vydat zdravotní dokumentaci /kartu/ klientce a vyřadit jí z evidence, která chce odejít k 
jinému lékaři i bez potvrzení , že si jí daný lékař přebere do své péče? Je možné tuto dokumentaci vydat 
např. i manželovi? A za jakých podmínek?

Vážený pane doktore,
pokusím se odpovědět na Vaše otázky - pokud by bylo potřeba nějak upřesnit či doplnit, tak mi napište.

Ad.1.
Vezmu trochu ze široka...

Jednou věcí je poučení a souhlas s jakýmkoli výkonem, resp. poskytnutím zdravotní péče - tzv. informo-
vaný souhlas.
Obecně platí, že tento souhlas musí vždy být udělen - tedy poučený pacient souhlasí s konkrétní péčí. 
Rovněž obecně platí, že za nezletilého jedná zákonný zástupce, přitom ovšem je připuštěno, aby v ně-
kterých případech byl brán v zřetel názor tohoto nezletilce - tedy v některých případech může souhlas 
(nesouhlas) projevit i on.

Úmluva o biomedicíně to formuluje takto : Jestliže nezletilá osoba není podle zákona způsobilá k udělení 
souhlasu se zákrokem, nemůže být zákrok proveden bez svolení jejího zákonného zástupce, úřední 
osoby či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomu zmocněny zákonem. Názor nezletilé osoby bude
zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti.

Osobně bych doporučoval mít raději vždy k dispozici souhlas zákonného zástupce - rodiče. Protože jsme 
řešili	často	například	u	dětských	lékařů,	mohu	konstatovat,	že	podle	mého	názoru	existují	výkony,	kdy	
lze tyto provést pouze na základě souhlasu nezletilce (tedy bez zákonného zástupce).
Posouzení a rozhodnutí o tomto je v kompetenci daného lékaře a on také nese za případné chybné roz-
hodnutí odpovědnost. Přitom by měl brát v úvahu charakter zdravotní péče (výkonu), jeho rizika apod., 
na straně jedné, a věk a vyspělost nezletilce na straně druhé. Podle mne tedy celkem bez problémů
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může 17-ti letý pacient odsouhlasit provedení preventivní prohlídky u PL DD, naproti tomu nemůže 
odsouhlasit náročnou a rizikovou operaci. Každopádně v případě pochybností raději vždy souhlas. 
U žádného zákroku (kromě nějakých transplantací apod., což se Vás asi netýká) není zákonem vyžado-
ván souhlas písemný - tedy zdravotnické zařízení si samo určuje u kterých výkonů, chce mít souhlas 
písemný - zpravidla podle závažnosti.

Nikde není uložena nutnost přítomnosti rodiče u nějakého výkonu. Nikde není uložena povinnost 
zdravotnického zařízení i v případě, kdy o to rodič žádá tuto přítomnost umožnit. Na stranu druhou jsem 
vždy doporučoval v případě, kdy o to rodič projeví zájem, toto umožnit. Někdy to nejde z objektivních
důvodů - hygiena, provozní důvody apod. Řešil jsem již i zapeklité situace, kdy si to pacient (nezletilý) 
výslovně nepřeje - to je dost problém, ale pro Vaši informaci (jednalo se o pacienta blízkého věku zletilos-
ti, jehož rozhodovací schopnost byla velmi dobrá) jsem v tomto případě doporučil učinit záznam o sou-
hlasu zákonného zástupce s výkonem a záznam od pacienta, že si výslovně nepřeje přítomnost rodiče 
a	tuto	přítomnost	jsem	pak	doporučil	neumožnit	-	v	podstatě	s	odkazem	na	výše	uvedený	text	úmluvy.

Zákon v tomto případě nerozlišuje pacienta do 15ti let a od 15ti do 18ti - takže tato hranice fakticky nic 
neznamená - jde pořád o nezletilce.
Samozřejmě	v	praxi	je	rozdíl	10-ti	letého	a	17,5	letého	-	ovšem	opět	platí	výše	uvedené	o	individuálním	
zhodnocení.

Takže doporučuji pokud to je možné a rodiče o to žádají a pacient (ovšem již „rozumný” pacient a nikoli 
5ti leté dítě) to neodmítá, přítomnost umožnit.

Ad.2. Ohledně dokumentace platí, že originál dokumentace se zásadně nikam nepředává a zůstává 
zdravotnickému zařízení i po té co pacient přejde jinam (tedy zaregistruje se k jinému GYN), nebo zemře 
apod. Je uložená zákonná povinnost tuto dokumentaci archivovat.

Při změně registrujícího lékaře platí, že žádost o předání infomací nutných k zajištění návaznosti zdra-
votní	péče	si	vyžaduje	nový	registrující	lékař	-	tedy	musí	být	již	znám.	Existuje	na	to	i	formulář	v	metodi-
ce pojišťoven. To jakým způsobem je tato žádost předána „starému” registrujícímu lékaři není
upraveno - tedy může ji přinést i pacient.

Poskytován pak má být správně výpis z dokumentace, což může být i kopie relevantní části o dokumen-
tace.	V	praxi	bývá	předáván	často	originál,	což	je	trochu	problém,	když	se	pak	něco	stane	a	začne	to	
někdo řešit - jde o nedodržení zákonné povinnosti - viz. výše.

Jiná věc je, že pacient, nebo jím zmocněná osoba (což ovšem musí být lékaři prokázáno) má právo na 
výpis či kopii zdravotnické dokumentace taktéž - ovšem pak nejde o předání jinému lékaři, ale na žádost 
pacienta.

Mgr. Jakub Uher
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XLII. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ
Sdružení soukromých gynekologů ČR 

ve spolupráci s firmou

Datum konání: 28.–30. 1. 2011

Místo konání: Aquapalace Hotel Praha

ULTRAZVUKOVÁ 
AKADEMIE

Pražská 137, Čestlice
www.aquapalacehotel.cz

ANONCE 1/3

28. 1. 2011 PÁTEK 14.00 hod.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že se blíží termín 1. 1. 2012, po kterém bude povinnou součástí gynekologické 
ambulance ultrazvukový přístroj, připravujeme pro Vás v předstihu  kurz základů ultrazvukové dia-
gnostiky.

Na kurzu se budou podílet přední odborníci na tuto problematiku ve spolupráci s firmou                               
Electric Medical Service s.r.o., distributorem ultrazvukových přístrojů GE.

Akce  se bude skládat nejen s teoretické části, ale i praktických ukázek vyšetření na pacientkách.

Účast je vhodná nejen pro ty, kteří zatím UZ přístroj nevlastní, ale i k osvěžení systematických 
základů UZ diagnostiky.

Akce bude zařazena v systému celoživotního vzdělávání ČLK.



28. 1. 2011 PÁTEK

Vzhledem k typu výuky s praktickými ukázkami je kapacita účastníků UZ AKADEMIE omezena 
v počtu max. 50 osob. Tato kapacita je již vyčerpána.

OBSAH ODBORNÉHO PROGRAMU:

14.00–16.00 hod. I. BLOK 
Gynekologické aplikace ultrazvukových vyšetření v ambulanci

1. prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., MUDr. Ivo Horniak:
Technologické základy

2. Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., MUDr. Ladislav Krofta, MUDr. Ivo Horniak:
UZ anatomie malé pánve

3. Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., MUDr. Ladislav Krofta:
Fyziologický obraz

16.00–16.30 hod. Coffee break

16.30–19.00 hod. II. BLOK
Prenatální diagnostika v gynekologické ambulanci, včetně praktických ukázek

1. MUDr. Ladislav Krofta:
Postupy vyšetření, základní měření

2. MUDr. Ladislav Krofta, prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.:
Ukázky vyšetření na pacientkách

3. Praktická vyšetřování

29. 1. 2011 SOBOTA

OBSAH ODBORNÉHO PROGRAMU:

Zahájení od 9.00 hod.

Chairman: MUDr. Vladimír Dvořák 

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.:
Zkušenosti a nové poznatky o nízkodávkové ATK obsahující gestoden

prof. MUDr. Michael  Halaška, DrSc.: 
OAB, etiologie a možnosti diagnózy a léčby

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.:
Nové možnosti stabilizace porušeného poševního prostředí

MUDr. Josef Záhumenský:
Herpes genitalis v gynekologické praxi

MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Olga Hlaváčková:
Návrh postupu při abnormním krvácení

JUDr. Jana Marečková:
Sponzorování odborníka farmaceutickou společností?

ANONCE 2/3

Přihlášky na A4.indd   7 22.12.2010   1:05:12

Sledujte prosím průběžnou aktualizaci programu  na www.ssg.cz a www.g-agency.eu.



30. 1. 2011 NEDĚLE

Jednání členů SSG ČR:
• úhrady v roce 2011 za přítomnosti zástupců ZP
• situace ve financování gynekologických ordinací  
• výsledky jednání zástupců SSG ČR

Začátek jednání v 9.00 hod.

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 3/3

Registrace:  28. 1. 2011 od 13.30–14.30 hod. – UZ AKADEMIE
 28. 1. 2011 od 17.00–20.00 hod.
 29. 1. 2011 od 8.00 hod.
 30. 1. 2011 od 8.45 hod.

Ubytování: Aquapalace Hotel Praha
Společenský večer:  29. 1. 2011, Aquapalace Hotel Praha

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 27. 12. 2010, Vámi požadované ubytování 

bude zrušeno.

Přihlášku k účasti zasílejte na novou adresu:
sekretariát G-AGENCY s.r.o. 
Horní nám. 285/8 
772 00  Olomouc 
tel. 602 740 822, 724 277 964, fax: 58 523 4499
e-mail: info@g-agency.eu

Platbu  za   konferenční   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. 



Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 11 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO: DIČ:  

REGISTRAČNÍ POPLATEK - UZ AKADEMIE: omezená kapacita max. 50 účastníků
Vážení, kapacita UZ AKADEMIE je již vyčerpána. Všem, kteří se nestihli včas zaregistrovat, nabízíme další 
možnost účasti na kurzu UZ diagnostiky a to v rámci jarního doškolovacího semináře SSG ČR v Českém 
Krumlově dne 8. 4. 2011.

REGISTRAČNÍ POPLATEK - SEMINÁŘ do 22. 12. 2010   do 12. 1. 2011 na místě
člen SSG ČR    800,- Kč   1.000,- Kč    1.400,- Kč
nečlen SSG ČR   1.100,- Kč   1.400,- Kč    2.000,- Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER 
účastník semináře – součást reg.poplatku    ANO     NE
doprovod  800,- Kč    ANO     NE

Registraci na seminář hradí firma – sponzor:    ANO     NE 
Vstup na spol. večer pro doprovod hradí firma – sponzor:   ANO     NE   

V případě sponzoringu účast hradí firma:

Název firmy:

Kontaktní osoba: 

Tel.:

Platba za registrační poplatek a společenský večer celkem                              byla odeslána bankovním 

převodem dne                             na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800 u ČS a.s. 

Olomouc. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat! Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH!

XLII. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ
Sdružení soukromých gynekologů ČR 

ve spolupráci s firmou 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

1 1

PŘIHLÁŠKA 1/2
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registrační poplatek - seminář spol. večer – doprovod celkem



PŘIHLÁŠKA 2/2

Variabilní symbol*   
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 22 v rámci ochrany osobních dat)

Ubytování
  28. 1. 2011   29. 1. 2011    bez ubytování

       pátek                 sobota 
   
AQUAPALACE HOTEL  bez vstupu do aquaparku

  1-lůžkový pokoj 2.000,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
  2-lůžkový pokoj 2.400,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.200,- Kč/noc)

     ubytován(a) spolu s

AQUAPALACE HOTEL  se vstupem do aquaparku

  1-lůžkový pokoj 2.200,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
  2-lůžkový pokoj 2.800,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.400,- Kč/noc)

     ubytován(a) spolu s

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

V případě sponzoringu ubytování hradí firma:

Název firmy:

Kontaktní osoba: 

Tel.:

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky 
informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 27. 12. 2010, Vámi požadované ubytování bude 
zrušeno.

Platba za ubytování byla odeslána dne                          na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 
1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze 
identifikovat! Uvedené ceny jsou včetně 10% DPH! 

Těm, kteří se odhlásí do 27. 12. 2010, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve 
výši 30 %,  Manipulační poplatek ve výši 80% bude z objednaných služeb bude odečten těm, 
kteří se odhlásí v období  28.12. 2010–19. 1. 2011, později již není možné uhrazené ubytování 
a poplatky navrátit!

Datum              Podpis, razítko

2 2



Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 11 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO: DIČ:  

REGISTRAČNÍ POPLATEK - UZ AKADEMIE: omezená kapacita max. 50 účastníků
člen SSG ČR  0  1.500,- Kč
nečlen SSG ČR 0  2.000,- Kč

REGISTRAČNÍ POPLATEK - SEMINář do 22. 12. 2010   do 12. 1. 2011 na místě
člen SSG ČR  0  800,- Kč 0  1.000,- Kč  0  1.400,- Kč
nečlen SSG ČR 0  1.100,- Kč 0  1.400,- Kč  0  2.000,- Kč

SPOLEČENSKý VEČER 
účastník semináře – součást reg.poplatku  0  ANO   0  NE
doprovod  800,- Kč  0  ANO   0  NE

Registraci na seminář hradí firma – sponzor:  0  ANO   0  NE 
Vstup na spol. večer pro doprovod hradí firma – sponzor: 0  ANO   0  NE   

V případě sponzoringu účast hradí firma:

Název firmy:

Kontaktní osoba: 

Tel.:

Platba za registrační poplatek a společenský večer celkem                              byla odeslána bankovním 

převodem dne                             na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800 u ČS a.s. 

Olomouc. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat! Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH!

XLII. doškoLovací semInář
sdružení soukromých gynekologů ČR 

ve spolupráci s firmou 

ZávaZná PřIHLáška

1 1

PřÍhLášKA 1/2
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registrační poplatek - 
seminář

registrační poplatek - 
UZ akademie

spol. večer – doprovod celkem
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Variabilní symbol*   
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 22 v rámci ochrany osobních dat)

Ubytování aQUaPaLace HoTeL
0  28. 1. 2011 0  29. 1. 2011 0   bez ubytování
       pátek                 sobota 
   
0  1-lůžkový pokoj 2.000,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj 2.400,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.200,- Kč/noc)
     ubytován(a) spolu s

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

V případě sponzoringu ubytování hradí firma:

Název firmy:

Kontaktní osoba: 

Tel.:

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky 
informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 27. 12. 2010, Vámi požadované ubytování bude 
zrušeno.

Platba za ubytování byla odeslána dne                          na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 
1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze 
identifikovat! Uvedené ceny jsou včetně 10% DPH! 

Těm, kteří se odhlásí do 27. 12. 2010, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve 
výši 30 %,  Manipulační poplatek ve výši 80% bude z objednaných služeb bude odečten těm, 
kteří se odhlásí v období  28.12. 2010–19. 1. 2011, později již není možné uhrazené ubytování  
a poplatky navrátit!

Datum              Podpis, razítko

2 2



8. 4. 2011 PÁTEK 14.00 hod. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro velký zájem o ultrazvukové doškolování a z důvodu neuspokojení  všech zájemců  
o účast na UZ školení  kurzu v rámci lednového semináře  Praze v Čestlicích si Vás 
dovolujeme pozvat na opakování ULTRAZVUKOVÉ AKADEMIE.  

Na kurzu se budou opět  podílet  přední odborníci na tuto problematiku ve spolupráci  
s firmou Electric Medical Service s.r.o., distributorem ultrazvukových přístrojů GE.

Akce  se bude skládat nejen s teoretické části, ale i praktických ukázek vyšetření  
na pacientkách.

Účast je vhodná nejen pro ty, kteří zatím UZ přístroj nevlastní, ale i k osvěžení 
systematických základů UZ diagnostiky.

Akce bude zařazena v systému celoživotního vzdělávání ČLK.

POKRAČOVÁNÍ v UZ doškolovaní!

XLIII. dOšKOLOVAcÍ semINÁř 
sdRUžeNÍ sOUKROmých gyNeKOLOgů ČR

Ve sPOLUPRÁcI s fIRmOU

Datum konání: 8. – 10. 4. 2011  
Místo konání: Hotel RŮŽE, Horní 154, 381 01 Český Krumlov

anoncE 1/3

OPAKOVÁNÍ V UZ dOšKOLOVÁNÍ!



anoncE 2/3

8. 4. 2011 PÁTeK  14.00 hod.

obsaH odboRnéHo PRogRamu:

14.00–16.00 hod.    I. bLoK
gynekologické aplikace ultrazvukových vyšetření v ambulanci 
Technologické základy 
UZ anatomie malé pánve 
Fyziologický obraz

16.00–16.30 hod. Coffee break

16.30–19.00 hod.    II. bLoK
Prenatální diagnostika v gynekologické ambulanci, včetně praktických ukázek 
Postupy vyšetření, základní měření 
Ukázky vyšetření na pacientkách 
Praktická vyšetřování

Vzhledem k typu výuky s praktickými ukázkami je OPĚT kapacita účastníků omezena  
v počtu max. 50 účastníků. V případě plné kapacity budete písemně vyrozuměni.

na akci je možné se registrovat zvlášť, i bez nutnosti absolvovat  
sobotní odborný program.

sledujte prosím průběžnou aktualizaci programu  na www.ssg.cz a www.g-agency.eu.

9. 4. 2011 sOBOTA  9.00 hod. 

obsaH odboRnéHo PRogRamu:

MUDr. Michael Fanta:
Léčba dysfunkčního a silného menstruačního krvácení 

MUDr. Radmila Čadílková: 
Yaz a Qlaira – zkušenosti z praxe

 MUDr. Petr Křepelka:
Terapeutické využití hormonální antikoncepce 

MUDr. Martin Votava, PhD.:
originální vs. generické přípravky, účinnost a bezpečnost

sledujte prosím průběžnou aktualizaci programu  na www.ssg.cz a www.g-agency.eu.
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10. 4. 2011 NedĚLe   

Jednání členů SSG ČR:  situace ve financování gynekologických ordinací,  
 výsledky jednání zástupců SSG ČR

Začátek přednášek: v 9.00 hod.
Registrace:  8. 4. 2011 od 13.30–14.30 hod. – uZ aKadEmIE
 8. 4. 2011 od 17.00–20.00 hod.
 9. 4. 2011 od 8.00 hod.
 10. 4. 2011 od 8.45 hod.

Ubytování: Hotel Růže, Hotel oLd Inn
Společenský večer: 9. 4. 2011, hotel Růže

  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 4. 3. 2011, Vámi požadované ubytování 
bude zrušeno.

UPOZORNĚNÍ!

Přihlášku k účasti zasílejte NOVOU na adresu: 
sekretariát G-AGENCY s.r.o, Horní nám 285/8, 772 00  Olomouc, 
tel. 724 277 964, fax: 58 523 4499, e-mail:info@g-agency.eu, markova@g-agency.eu.

Platbu za konferenční 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



Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

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

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO: DIČ:  

REGISTRAČNÍ POPLATEK – UZ AKADEMIE – OMEZENá KAPAcITA MAx. 50 úČASTNÍKů
člen SSG ČR 0  1.500,-Kč  
nečlen SSG ČR 0  2.000,-Kč 

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 2. 3. 2011 do 23. 3. 2011 na místě
člen SSG ČR 0    800,- Kč 0  1000,- Kč 0  1400,- Kč
nečlen SSG ČR 0  1100,- Kč 0  1400,- Kč 0  2000,- Kč

SPOLEČENSKý VEČER 
účastník semináře – součást reg.poplatku 0  ANO 0  NE
doprovod  800,- Kč 0  ANO 0  NE

Registraci na konferenci hradí firma – sponzor: 0  ANO 0  NE 
Vstup na spol. večer pro doprovod hradí firma – sponzor: 0  ANO 0  NE   

V případě sponzoringu účast hradí firma:

Název firmy:

Kontaktní osoba: 

Tel.:

Platba za registrační poplatek a společenský večer celkem                              byla odeslána bankovním 

převodem dne                             na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800 u ČS a.s. 

Olomouc. Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat!

XLIII. doškoLovací semInář 
sdružení soukromých gynekoLogů Čr

 ve spoLuprácI s fIrmou Bayer scherIng pharma

Z á v a Z n á     p ř I h L á š k a
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Variabilní symbol*   
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 44 v rámci ochrany osobních dat)

ubytování hotel růže***** 

Horní 154, Český Krumlov, www.hotelruze.cz
	 0  8. 4. 2011 0  9. 4. 2011 0   bez ubytování
        pátek         sobota 
   
0  1-lůžkový pokoj 2 300,-Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj 3 200,-Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1 600,- Kč/noc)     
ubytován(a) spolu s

ubytování hotel  oLd Inn****

Nám. Svornosti 12, Český Krumlov, ww.hoteloldinn.cz
	 0  8. 4. 2011 0  9. 4. 2011 0   bez ubytování
        pátek         sobota 
   
0  1-lůžkový pokoj 1 500,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj  1 800,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 900,- Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s 

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

V případě sponzoringu ubytování hradí firma:

Název firmy:

Kontaktní osoba: 

Tel.:

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či 
telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 4. 3. 2011, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Platba za ubytování byla odeslána dne                          na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 
1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. Uvedené ceny jsou včetně 10% DPH! 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat!

Těm, kteří se odhlásí do 4. 3. 2011, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve 
výši 30% z objednaných služeb. Manipulační poplatek ve výši 60% bude z objednaných služeb 
bude odečten těm, kteří se odhlásí v období  5. 3.–13. 3. 2011, v období 14.3.–23.3. 2011 bude 
z celkových objednaných služeb odečten manipulační poplatek ve výši  80%, později již není 
možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum                                               Podpis, razítko
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SEZnAM ČLEnŮ vÝBORU SSg ČR 

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

Jméno, příjmení Adresa Telefonní 
číslo

E-mailová adresa

MUDr.  Vladimír Dvořák Orlí 10,  
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr.  Olga Hlaváčková Zeyerova 2442, 397 01 
Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

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

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr.  Jan Líman Husova 1648, 415 02 
Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr.  Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr.  Jan Nový Raisova 21, 320 07 
Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr.  Aleš Skřivánek U Stadionu 8, 772 00 
Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum. cz

MUDr.  Alexandra Stará Slavíkova 15, 120 00 
Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

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

495 757 188 jstepan@email.cz

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

271 961 183  tesar@mbox.vol.cz

Revizní komise SSg ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr.  Richard Postupa ČSA 6a,  
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr.  Lubomír Vokatý Spojařů 1252,  
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox. cz


