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EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
poslední naše společné setkání v roce 2011 se uskutečnilo již tradičně druhý prosincový víkend  v Praze v 
hotelu Pyramida a kromě velmi zajímavého a odborně přínosného programu jsme měli možnost diskutovat 
v kuloárech i sále o tom, co bude dál, kam se ubírá naše zdravotnictví, jak zvládneme ekonomickou situaci 
v našich ambulancích.  Opravdu tato setkání hodnotím jako přínosná po všech stránkách.  Vždyť víme, 
jaká překvapení nám současné ministerstvo připravuje a předkládá a víme, že mnohé reálné připomínky 
našich zástupců vůbec nejsou vyslyšeny, natož pak akceptovány.

Co nás dost trápí pro příští rok je určitě úhradová vyhláška, která je zklamáním nejen pro nás gynekology, 
ale i ambulantní specialisty, nemocnice i komplement. Pro náš segment to znamená v úhradách opakovanou 
nominální stagnaci, úhrada je zachována na úrovni roku 2010 a to i přes výrazné navýšení vstupů, které se 
týká změny DPH,  zdražení přístrojů, materiálu, služeb a energií, v neposlední řadě i zachování poplatku 
pacienta. Navíc na rozdíl od ostatních segmentů jsme zastropováni absolutně, nemáme možnost degresní 
platby, a tím i při snížení degresu jsme značně finančně znevýhodněni.

Stále probíhá revize jednotlivých zdravotních výkonů a připravuje se přeregistrace soukromých lékařů, ke 
které  vydal  prezident ČLK  informaci,  že u běžného soukromého ambulantního lékaře – poskytovatele 
zdravotních služeb, ať již jde o fyzickou či právnickou osobu, nebude správní orgán  vyžadovat jiné doklady 
než žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podepsanou žadatelem.

Stále více si uvědomuji a asi nejen já, jak často jsou úhradové a regulační mechanismy, které nám 
stanovují politici a pojišťovny, v příkrém rozporu s pravidly lékařské etiky. Mnohdy z jejich úst slyšíme, 
že prosazování ekonomických pravidel nesmí narušovat etický rozměr lékařského povolání. Bohužel tito 
lidé nenesou vůči zdraví pacientků žádnou odpovědnost, ta zůstává stále na našich bedrech…
Těším se s Vámi na další společná setkání, která jsou vždy  příjemná a v přátelském duchu.
Přeji Vám a Vašim blízkým úspěšný vstup do roku 2012

  Zdeněk Tesař
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Letošní pátý ročník Konference označované podle tradičního místa konání jako „Pyramida“ je za námi. 
Byl z mého pohledu úspěšný z několika důvodů. 

Myslím si, že akce si našla již tradiční účastníky a tito dávali alespoň kuloárově najevo spokojenost 
s odborným i společenským programem. Plný sál v pátek a sobotu a jen o něco menší účast v neděli 
dopoledne po předchozím společenském večeru toho snad byly dostatečným důkazem.
Letos se konference zúčastnilo opět téměř 500 účastníků. Zaznamenali jsme o něco nižší účast sloven-
ských kolegů, danou zejména legislativními změnami, které omezují dosavadní možnosti farmaceutic-
kých firem na Slovensku podporovat účast lékařů na kongresech doma i v zahraničí. O to větší pochvala 
patří těm, kteří do Prahy přijeli z vlastního profesního zájmu a za vlastní prostředky. A nebylo jich zase 
tak málo.

Původní záměr inkorporovat tradiční Kaňkův den do konference je z mého pohledu vzájemně prospěšný. 
Letošním specifikem bylo to, že Kaňkův den byl již třicátým prvním v pořadí a zahajoval jej primátor 
hl.m. Prahy a bývalý přednosta Vinohradské kliniky doc. Svoboda společně s nově ustanoveným před-
nostou doc. Kučerou. Předloni zavedená extenze na 3denní akci se osvědčila a budeme v ní pokračovat 
i nadále. Tématem, pátečního odborného programu byla ZN prsu v nejširším záběru od epidemiologie po 
plastické řešení stavů po operacích prsů.

Sobotní i nedělní program se věnoval pak cele problematice cervixu včetně aktuálních dat ze scre-
eningu, novinkách ve vakcinaci. Tradičně excelentní byli zahraniční speakeři, přednášky profesorů 
Prendivilla, Mortakise a Miniella byly skvělé. 

Po odborné části programu navázalo jednání členů SSG ČR, kde byli členové seznámeni s novinkami 
a dosavadními výsledky jednání o úhradách na rok 2012. Většina zdravotních pojišťoven i Ministerstvo 
zdravotnictví vyslalo reperezentativní „vzorek“, tradičním „pyramidálním“ hostem byl poslanec a před-
seda Správní rady VZP Marek Šnajdr. To, že to nebude růžové chápe snad každý, kdo nežije v realitě naší 
země. Podrobnosti o jednáních dostáváte průběžně na webu a ve Zpravodajích a i v tomto Zpravodaji na 
jiném místě. Věřím, že více o konkrétní podobě „jiných forem úhrady“, individuálně dle jednotlivých ZP 
se tam jistě dozvíte, podobné složení hostů bude i na nedělením bloku Doškolovacího semináře koncem 
ledna v Čestlicích.

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

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 v příštím roce chystáme.

Aleš Skřivánek

5. kOnfEREncE SEkcE kOLPOSkOPIE  
A cERVIkáLní PATOLOgIE ČgPS ČLS JEP, 

pořádaná ve spolupráci se Sekcí ambulantních gynekologů 
ČGpS a  SSG Čr, praha 9.–11. 12. 2011
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PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

14. 9. 2011 Praha MZ ČR – jednání komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního 
hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další z pravidelných jednání uvedené komise. Plánovaly se kontroly screeningových laboratoří, kterým 
končí akreditace MZ ČR. Vážným problémem pro screening je fakt, že dosud neprobíhá zvaní žen, které 
další dobu neabsolvovaly preventivní prohlídku u gynekologa. Stejná je situace i dalších dvou celoplošných 
screeningových programů. Zástupci MZ ČR přitom již několikrát v minulosti deklarovali, že pokrytí 
výdajů na cílené zvaní je zajištěno ...

20. 9. 2011 Praha Ústředí VZP – jednání s generálním ředitelem VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Vzhledem k tomu, že náš segment byl jediný, kde byla dohoda na dosah, sešel se předseda SSG ČR s 
generálním ředitelem VZP, aby se pokusili dosáhnout přijatelného kompromisu. Podařilo se změnit pasáže, 
které byly pro SSG ČR nepřijatelné a zástupci obou subjektů se dohodli, že bude následující den předložen 
společný návrh pojišťoven a poskytovatelů v našem segmentu.

21. 9. 2011 Praha MZ ČR – Závěrečné jednání Dohodovacího řízení o úhradách péče pro 
rok 2012
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Ve všech segmentech zdravotní péče byla výsledkem předchozích jednání nedohoda. Po jednání výboru 
SSG ČR a diskusi se zástupci členské základny v Milovech byl předseda SSG ČR pověřen, aby se pokusil 
dosáhnout dohody se zdravotními pojišťovnami, pokud by výsledkem dohody bylo alespoň zachování 
současné úhrady. Rovněž měl učinit pokus o realizaci plateb za komplement přes zdravotnická zařízení 
odbornosti 603. Zdravotní pojišťovny i náš zástupce dosáhli na poslední chvíli konsensu a vznikla dohoda, 
která byla přijatelná pro obě strany. V závěrečném hlasování tuto dohodu vetovali zástupci komplementu. 
Tento postoj byl pochopitelný, nicméně obtížně obhajitelný. O úhradách péče rozhodne tedy i v našem 
segmentu MZ ČR. S tímto subjektem budeme intenzívně jednat.

11.10. 2011 Praha Ústředí VZP – jednání o sítí zdravotních zařízení odbornosti 603 
a dalších aktuálních otázkách
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupci VZP jednali se zástupcem naší organizace o svém záměru neprodloužit smlouvy lůžkovým 
zařízením naší odbornosti, která neodvádějí dostatečný počet porodů za rok. Předseda SSG ČR deklaroval, 
že v této otázce je rozhodující stanovisko perinatologické sekce a sekce gynekologů u lůžka ČGPS.  Pokud 
tyto sekce dospějí ke konsensu a stanoví minimální počet porodů za rok, ČGPS i SSG ČR jejich stanovisko 
podpoří. Jednalo se i o doporučeních k provádění ultrazvukových vyšetření v gynekologii a porodnictví. 
Jediným subjektem, který může tyto materiály tvořit, je ČGPS ČLS JEP a její ultrazvukové sekce. Žádná 
nová, účelově vzniklá společnost tento mandát nemá.

18.10. 2011 Praha ČSk – jednání koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o perspektivách úhrad zdravotní péče pro rok 2012. Všechny organizace v Koalici sdružené 
jednají na ministerstvu zdravotnictví. Vzhledem k finanční situaci zdravotních pojišťoven je nárůst 
finančního ohodnocení pro jakýkoli segment málo reálný. Jednalo se i o připravovaných vyhláškách MZČR, 



zpravodaj SSG Čr   5

PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

z nichž většina byla Koalicí připomínkována. Krizový štáb rozpuštěn zatím nebyl vzhledem k nepřehledné 
situaci ve zdravotnické legislativě a hrozícímu poklesu příjmů ambulantních zdravotnických zařízení. 
Koalice opakovaně odmítla projekt IZIP.

25.10. 2011 Praha ČSk – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Ing. P. noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předmětem jednání byly úhrady péče pro segment ambulantní gynekologie pro rok 2012. Náměstek 
ministra předsedovi SSG ČR sdělil, že v nejlepším případě zůstane zachován letošní model úhrad zdravotní 
péče. Jediným segmentem, pro který ministerstvo zdravotnictví plánuje nárůst, je segment lůžkové péče. 
Tímto postupuje zcela v rozporu s celosvětovým trendem. Procento finančních prostředků, které v ČR 
směřují do lůžkových zařízení, je patrně již nyní nejvyšší v rámci EU … Způsob financování komplementu 
přes naše ambulance se patrně bude zdát ministerstvu příliš novátorský a ve vyhlášce nejspíš nebude.

15.11. 2011 Praha Sekretariát ČLS JEP – jednání o stanovách ČLS JEP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Česká lékařská společnost JEP vydala návrh stanov, podle nichž by se měly řídit i jednotlivé odborné 
společnosti. ČGPS ČLS JEP podala k návrhu množství připomínek. Mnohé pasáže se jevily jako 
nedemokratické nebo nerealizovatelné. SSG ČR má stanovisko shodné s odbornou společností. Ředitelka 
sekretariátu ČLS JEP na upraveném návrhu demonstrovala, že řada připomínek byla rekomponována. 
Konstatovala rovněž, že nepřijatelné části návrhu si může odborná společnost změnit ve stanovách 
vlastních. Náš zástupce konstatoval, že některé připomínky by měly být ještě vloženy do stanov ČLS JEP a 
že k tématu bude určitě diskuse na shromáždění, kde mají být stanovy schváleny.

1.12. 2011 Praha – jednání se zástupci Asociace akreditovaných screeningových 
laboratoří pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupce Institutu biostatistiky a analýz brněnské Masarykovy univerzity seznámil přítomné s 
nejnovějšími daty, které se screeningu týkají. Účast žen na screeningu se oproti stavu před desíti lety 
výrazně zvýšila a přesáhla 50%. Bez adresného zvaní je ale dosažení dalšího výrazného nárůstu málo 
reálné. Přítomní předložená data schválili a dohodli se na jejich prezentaci na kolposkopické konferenci v 
Praze v hotelu Pyramida 10.prosince.

7.12. 2011 Praha MZ ČR – jednání expertního týmu pro podporu screeningových 
programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Podle schváleného projektu podpory screeningových programů mělo MZ ČR vynaložit zejména na podporu 
financování adresného zvaní cílové populace, zabezpečení datového auditu a osvětu, týkající se všech tří 
probíhajících screeningových programů, poměrně značné finanční prostředky. Projekt se měl rozběhnout 
již v létě tohoto roku, vzhledem k námitkám a požadavkům mnoha subjektů se tak ale nestalo a není 
jasné kdy a zda vůbec proběhne. Přítomní zástupci zainteresovaných odborných společností konstatovali, 
že adresné zvaní, sběr a analýza dat jsou pro funkční organizovaný screening nutné. Důvody odkládání 
začátku projektu byly pro zástupce lékařů obtížně pochopitelné.
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PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

7.12. 2011 Praha MZ ČR – jednání komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další z pravidelných jednání. Probíraly se výsledky auditů jednotlivých center, většina z nich obdržela 
prodloužení akreditace o tři roky. Přítomní deklarovali zásadní nesouhlas s poklesem hodnoty bodu u 
screeningové mamografie o deset procent v roce 2012 proti letošku, jak to plánuje návrh úhradové 
vyhlášky. Snížení úhrady by pro screeningová centra znamenalo existenční ohrožení.

7.12. 2011 Praha MZ ČR – jednání komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
I v řadě cytologických laboratoří proběhly periodické audity, jednotlivé případy se diskutovaly. Rovněž v 
případě screeningu ca děložního hrdla je v návrhu úhradové vyhlášky pokles úhrady za screeningovou 
cytologii. Členové komise vyjádřili s návrhem nesouhlas a požádali alespoň pro zachování letošního stavu. 
Zástupce IBA prezentoval výsledky sběru dat screeningového programu a výhled do budoucna.

7.12. 2011 Praha – Shromáždění delegátů ČLS JEP ke změně stanov 
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, J. Nový, P. Čepický
Jmenovaní byli nominováni odbornou společností. Přednesli stanovisko společnosti : jednotlivé společnosti 
by v rámci ČLS JEP měly mít co největší autonomii. Většina přítomných náš návrh sdílela. Předkladatelé 
nových stanov deklarovali, že je to i jejich cílem a že stanovy společností, které nebudou zcela souhlasit se 
stanovami ČLS, budou představenstvem ČLS JEP schváleny. Po delší diskusi byly nové stanovy schváleny 
i hlasy delegátů naší společnosti.
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DŮLEŽITÉ InfORMAcE

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2012
Členský příspěvek na rok 2012 splatný do 31. 3. 2012

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 2012, 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 adre-
su 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.

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 2012  

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

XLVI. doškolovací seminář SSG ČR Mikulov, Hotel Galant 30.3.–1.4.2012

Celostátní konference ČGPS ČLS JEP 
a SSG ČR

Brno, BVV 18.–20.5.2012

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

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

Praha, Hotel Pyramida 7.–9.12.2012

AKTUÁLNÍ INFORMACE ČLENŮM
Úhradové dodatky pro rok 2012
Po zjištění definitivního znění úhradové vyhlášky začneme jednat s jednotlivými zdravotními pojišťovnami 
o finální podobě úhradových dodatků pro příští rok. Doporučujeme všem členům, aby nepodepisovali text, 
který nebude doporučen k podpisu výborem SSG ČR. Doporučení budeme rozesílat e-mailem, vyvěšovat na 
webové stránky Sdružení a následně budou i ve Zpravodaji. Je pravděpodobné, že pokud někdo podepíše 
nevýhodnou variantu, výhodnější už mu (na rozdíl od letoška) nabídnuta nebude.
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Proč nebyla jako standardní metoda pro národní program screeningu karcinomu 
děložního hrdla zvolena cytologie na tenké vrstvě  z tekutého media - (ThinPrep/LBc – 
liquid based cytology)?
8.12.2011

Za Společnost českých patologů ČLS JEP, Společnost pro klinickou cytologii ČLS JEP, Sekci kolpo-
skopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP a Asociaci akreditovaných cytologických laboratoří:
doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., FIAC
Cytologie z tekutého media (LBC) představuje novější způsob zpracování stěru z transformační zóny 
děložního hrdla – místa onkogenního působení lidského papilomaviru (HPV).
Preparáty takto vyrobené představují (po přeškolení) větší komfort pro hodnotící cytotechnology 
a lékaře.

Z jednotlivého odběru lze mimo cytologického vyšetření v případě potřeby provést i další vyšetření, např. 
na přítomnost lidského papilomaviru.
Proč tedy tato v době plánování již známá verze nevstoupila jako základní povinná metoda pro akredito-
vané laboratoře do Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla?
Program je základně nastaven na principu nejpříznivějšího poměru ekonomických vstupů (které jsou 
nemalé) a dosažených cílů.
•	 Cytologické	vyšetření	z	tekutého	media	je	několikanásobně	dražší	než	klasický	nátěr.
•	 Produkuje	větší	množství	odpadu
•	 Pracovníci	hodnotící	tuto	cytologii	(skríneři	i	lékaři)	se	musí	přeškolit.
•	 	Podle metaanalytických studií 1,2,3  NEBYL tímto ekonomicky náročnějším vstupem PROKÁ-

ZÁN VĚTŠÍ ZÁCHYT PŘEDNÁDOROVÝCH STAVŮ

Byly analyzovány výsledky  ze 126 zpráv ze 109 studií, které použily   konvenční nátěry (N) a cytologií 
z tekutého vzorku (LBC).  60 studií s paralelním užitím obou metod. Všechny použily kolposkopické 
a  histologické ověření.

Citlivost LBC nebyla statisticky významně vyšší oproti nátěrům (N) : 
Pro závažné léze (H SIL+) :
57.1% (LBC) versus  55.2% (N)
Pro všechny léze od mírné dysplazie (LSIL+):
79.1% (LBC)  versus 75.6%  (N)
Pro všechny  léze od pouhých atypií (ASC-US+)
90.4% (LBC)  versus 88.2% 75.6%  (N)
Specificita byla většinou nepatrně vyšší pro konvenční nátěry 
Pro závažné léze (H SIL+) :
97% (LBC) versus  96.7% (N)
Pro všechny léze od mírné dysplazie (LSIL+):
78.8% (LBC)  versus 81.2%  (N)
Pro všechny  léze od pouhých atypií (ASC-US+)
64.6% (LBC)  versus 71.3%   (N)

Problematika nabízení LBc za úhradu pacientkou

DŮLEŽITÉ InfORMAcE
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Mírně vyšší záchyt lézí v LBC  je tudíž zčásti tvořen nespecifickými pozitivitami a generuje další náklady 
na vylučující vyšetření. 

Dodatečné vyšetřování lidských papilomavirů má omezené indikace, v mladších věkových skupinách 
nemá výpovědní hodnotu. V případě indikace je prováděn nový odběr.
Slabinou cytologického vyšetření je tedy  nikoli konvenční (N) způsob zpracování vzorku, oproti LBC, 
která představuje možnou, nikoli však přesvědčivě lepší variantu.
Rozpoznanou obecně uznanou největší slabinou Pap testu (cytologického stěru z hrdla) je jeho neprove-
dení , pokud se žena nedostaví, popřípadě okolnost, že se  buňky z dysplastického  místa nedostanou do 
odběru, NIKOLI ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ. 

Ekonomické zdroje Národního programu screeningu jsou tedy cíleny na eliminaci těchto slabin.
V individuálním případě je nižší citlivost testu (v obou metodách zpracování)  v uspořádání programu 
kompenzována krátkým jednoročním intervalem  mezi vytřeními – nádorové procesy se v naprosté vět-
šině rozvíjejí po řadu let a mohou být pravidelnou účastí ve screeningu odhaleny včas.

Použité zdroje:
1) http://www.medpagetoday.com/HematologyOncology/OtherCancers/7819
2)  Arbyn M, et al „Liquid compared with conventional cervical cytology: a systematic review and meta-

analysis” Obstet Gynecol 2008; 111: 167-77. 
3) Sawaya GF, „Evidence-based medicine versus liquid-based cytology” Obstet Gynecol 2008; 111: 2-3.

Komentář:
Sdružení soukromých gynekologů ČR se se stanoviskem ztotožňuje. Podpořily je všechny společnosti, 
které se problematikou zabývají a jsou za ni zodpovědné. Nabízení LBC za úhradu je bezesporu komerčně 
zajímavé, medicínsky a eticky ale přinejmenším sporné. Na zdravotní pojišťovny se obracejí klientky, 
které v souvislosti se screeningem karcinomu děložního hrdla u gynekologa platily. Výbor SSG CR upo-
zorňuje, že v případě sporu zdravotnického zařízení s pojišťovnou nemáme argumenty, kterými lze vybí-
rání poplatku za LBC obhájit.

Doškolování, certifikáty pro ultrazvukové vyšetření

Reprezentantem ultrazvuku v gynekologii a porodnictví byla a nadále zůstává Sekce uItrazvukové 
diagnostiky ČGPS ČLS JEP. Jejími doporučeními se řídí ČGPS i SSG ČR. Účelově vzniklá Česká společnost 
pro uItrazvuk v gynekologii a porodnictví není subjektem, který by mohl jakkoli ovlivnit doporučení 
ČGPS c. SSG CR. Akce, které Česká společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví pořádá, nemají 
garanci ani podporu ČGPS. Jakékoli certifikáty, vydávané touto společností, nebudou ze strany ČGPS 
či SSG ČR akceptovány. O postoji odborné společnosti i profesního sdružení k této problematice budou 
informovány zdravotní pojištovny a další subjekty. Stát se členem České společnosti pro uItrazvuk  
v gynekologii a porodnictví či účastnit se jejich akcí považuje výbor SSG ČR pro členskou základnu z výše 
uvedených důvodů za kontraproduktivní.

DŮLEŽITÉ InfORMAcE
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Koalice soukromých lékařů
vyhlašuje, že její postoj k projektu IZIP se od ledna 2011 nijak nezměnil.

   

 V Praze dne 18. 10. 2011

 
Koalice soukromých lékařů vnímá kritiku projektu IZIP nejen z řad členů organizací, které 
sdružuje. 
Z řady důvodů ji považuje za oprávněnou a vyslovuje proto nedůvěru k takovéto aktivitě 
eHealth, kterou vnímá spíše jako aktivitu soukromé společnosti, než jako ucelený národní 
program státem garantovaný, který by zajistil dostatečnou ochranu osobních dat před zneu-
žitím soukromými subjekty. 
Projekt IZIP ve stávající podobě proto organizace sdružené v Koalici soukromých lékařů 
nepodporují, neboť ho v současné podobě nepovažují za přínos pro pacienty ani pro lékaře. 
Proto Koalice soukromých lékařů nedoporučuje, aby byly za IZIP v současné podobě 
utráceny prostředky z veřejného zdravotního pojištění, neboť stávající podobu vnímá jako 
nadstandardní službu, která by měla mít jiný způsob hrazení s výrazným podílem na stra-
ně pacienta. 
Elektronizaci zdravotnictví ve smysluplné podobě považujeme za perspektivní a rádi 
se zúčastníme diskuse o její realizaci. 
 

Za Koalici soukromých lékařů: 

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

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

kORESPOnDEncE
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kORESPOnDEncE
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 3. 11. 2011

Vážený pane ministře,

již v průběhu projednávání návrhu zákona o zdravotních službách odborná veřejnost široce diskutovala 
problém tzv. přeregistrace, tedy otázku zániku oprávnění poskytovat zdravotní služby na základě stáva-
jícího rozhodnutí o oprávnění, vydaného podle dosavadních právních předpisů, a s tím související povin-
nost stávajících provozovatelů nestátních zdravotnických zařízení požádat o udělení oprávnění podle 
zákona o zdravotních službách. Koalice soukromých lékařů, která reprezentuje lékaře a zubní lékaře, 
kteří vykonávají své zdravotnické povolání svým jménem a na vlastní odpovědnost, se těchto diskuzí 
aktivně účastní, neboť má za to, že tzv. přeregistrace přinese poskytovatelům neodůvodněnou adminis-
trativní zátěž a ve svých důsledcích může i přispět ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče. 

Návrh zákona o zdravotních službách tak, jak byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, upra-
vuje tzv. přeregistraci v § 121 odst. 5 takto: „Pokud poskytovatel uvedený v odstavci 1 hodlá poskytovat 
zdravotní služby po uplynutí 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádá do 9 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Žádost o udě-
lení oprávnění k poskytování zdravotních služeb obsahuje náležitosti uvedené v § 18 odst. 1. Příslušný 
správní orgán je povinen vydat rozhodnutí o žádosti nejpozději do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona“. Citované přechodné ustanovení podle názoru Koalice soukromých lékařů nezavádí pro 
stávající provozovatele zdravotnických zařízení žádný zvláštní režim v porovnání s jinými žadateli o 
udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb s výjimkou toho, že jim ve spojení s ust. § 121 
odst. 4 zaručuje udělení oprávnění tak, aby bezprostředně navazovalo na zánik dosavadního rozhod-
nutí o registraci. V každém případě však rozhodnutí o žádosti o udělení oprávnění je rozhodnutím ve 
správním řízení, které správní orgán může vydat pouze na základě řádně zjištěného skutkového stavu. 
Tomu odpovídá i ust. § 121 odst. 1 poslední věta návrhu zákona o zdravotních službách, podle kterého 
„Držitelé registrace podle dosavadních právních předpisů mají právo na vydání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle tohoto zákona za předpokladu, že doloží náležitosti nutné k udělení registrace 
podle tohoto zákona“. Podle názoru Koalice soukromých lékařů tak správní orgány budou v rámci „přere-
gistrace“ povinny vyžadovat od stávajících provozovatelů zdravotnických zařízení podklady ve stejném 
rozsahu jako u jiných žadatelů o udělení oprávnění. Obdobně se vyjadřují v médiích i někteří představi-
telé krajů, jejichž úřady budou ve smyslu zákona o zdravotních službách příslušnými správními orgány. 
Ze strany ministerstva zdravotnictví i některých představitelů zdravotního výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR však v médiích i při jiných příležitostech opakovaně zaznívá ujištění, že „přeregistrace“ 
znamená pouze vyplnění formuláře s pěti základními údaji o poskytovateli.

Uvedený rozpor mezi vyjádřeními představitelů příslušných správních orgánů na jedné straně a prohlá-
šeními zákonodárce na straně druhé provozovatele zdravotnických zařízení zneklidňuje. S ohledem na 
výše naznačený výklad zákonného textu, který, jakkoliv dosud prochází legislativním procesem, velmi 
pravděpodobně nabude účinnosti, pak Koalice soukromých lékařů dospívá k závěru, že tzv. přeregis-
trace bude skutečně znamenat plnohodnotné správní řízení, ve kterém bude stávající provozovatel povi-
nen správnímu orgánu prokázat splnění všech podmínek pro udělení oprávnění stejně jako jiný žadatel. 
Takový závěr diskuze a jednání o tom, co přeregistrace má a bude obnášet, by však byl pro Koalici soukro-
mých lékařů obtížně akceptovatelný a podle mého názoru též velmi nešťastný.
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kORESPOnDEncE

S odkazem na výše naznačené stanovisko ministerstva zdravotnictví si Vaším prostřednictvím, vážený 
pane ministře, dovoluji požádat Váš úřad o výklad ust. § 121 odst. 1, 4, 5 navrhovaného zákona o zdra-
votních službách, zejména pak o sdělení, které konkrétní údaje a podklady (důkazy) budou podle názoru 
ministerstva zdravotnictví stávající provozovatelé ambulantních zdravotnických zařízení povinni před-
kládat příslušným správním orgánům v rámci tzv. přeregistrace, a dále o informaci, zda ministerstvo 
zdravotnictví předpokládá, že jako nadřízený orgán státní správy poskytne krajským úřadům ohledně 
tzv. přeregistrace metodické pokyny, které budou v souladu s jeho výše naznačeným, veřejně prezento-
vaným názorem. Poskytnuté informace Koalice soukromých lékařů zprostředkuje svým členům v zájmu 
usnadnění procesu přeregistrace.

Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem

MUDr. Zorjan Jojko
mluvčí Koalice soukromých lékařů
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SEZnAM ČLEnŮ VýBORu SSg ČR 

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

Jméno, příjmení Adresa Telefonní 
číslo

E-mailová adresa

MUDr.  Vladimír Dvořák Orlí 10,  
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr.  Olga Hlaváčková Zeyerova 2442,  
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

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

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr.  Jan Líman Husova 1648,  
415 02 Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr.  Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr.  Jan Nový Raisova 21,  
320 07 Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

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

585 234 444 skrivanek@g-centrum. cz

MUDr.  Alexandra Stará Slavíkova 15,  
120 00 Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

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

495 757 188 jstepan@email.cz

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

271 961 183  tesar@mbox.vol.cz

Revizní komise SSg ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr.  Richard Postupa ČSA 6a,  
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr.  Lubomír Vokatý Spojařů 1252,  
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox. cz



CELOSTÁTNÍ KONFERENCE
České gynekologické porodnické společnosti ČLS JEP

a
Sdružení soukromých gynekologů ČR

Termín konání: 18.–20. 5. 2012

Seminář porodních asistentek
 Termín konání: 19. 5. 2012

Místo konání: Brněnské výstaviště, Hala E
www.bvv.cz

            Generální partner

Čtvrtek 17. 5. 2012 
WORKSHOPY
Čas konání workshopu 1: 13.00–16.00 hod.
Čas konání workshopu 2:  13.00–17.00 hod. 
Čas konání workshopu 3: 16.30–19.00 hod.

Místo konání: OREA Hotel Voroněž l, Křížkovského 47, Brno

Workshop 1
PRávní PROBLEmatiKa v gYnEKOLOgii a POROdnictví, nOvinKY v LEgiSLativě 
v ROcE 2012

Workshop 2
cERtiFiKOvanÝ KURZ ČgPS ČLS JEP
Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách
Prenatální péče o vícečetná těhotenství

Koordinátoři:  doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.,  
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MUDr. Pavel Vlašín

1/5ll. anonce
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PROgRam:
13.00–14.30 hod. Marek Ľubušký
  dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních 

cévách (patofyziologie, iUgR, fetální anémie)

14.30–14.45 hod.  Přestávka

14.45–15.45 hod.  Ladislav Krofta
 Prenatální péče o vícečetná těhotenství

15.45–16.00 hod.  Přestávka

16.00–17.00 hod. Live scan

Workshop 3
vEdEní ZdRavOtnicKé dOKUmEntacE v EL. POdOBě – UP tO datE 2012

Koordinátoři:   Mgr. Jakub Uher, Ing. Jan Hlaváček

(sledujte prosím průběžnou aktualizaci programu workshopů na www.cgps.cz a ssg.cz)

PŘEdBěŽnÝ OdBORnÝ PROgRam

Pátek  18. 5. 2012

9.00 hod.  Zahájení konference

9.15–12.00 hod.  KOntROvERZE v aSiStOvané REPROdUKci a UROgYnEKOLOgii
Místo konání:   BVV, Hala E, I. patro

9.15–10.00 hod   Léčba neplodnosti u žadatelů se závažným onemocněním,  
pro a proti

Koordinátor:   J. Dostál (Olomouc)

10.00–11.00 hod   Použití Pgd, pro a proti
Koordinátor:   P. Ventruba (Brno)  
 
11.00–12.00 hod.   Operační řešení cystokely. Je vždy nutný implantát?
Koordinátor:  M. Huser (Brno)    

12.00–14.00 hod.  Přestávka



14.00–17.00 hod.  KOntROvERZE – KOncEPcE a BUdOUcnOSt  OBORU
Místo konání:  BVV, Hala E, I. patro

14.00–16.00 hod  Standard a nadstandard v gynekologii a porodnictví
Koordinátoři:    V. Dvořák (Brno), M. Ľubušký (Olomouc), D. Cibula (Praha)

16.10–17.00 hod.   centralizace zdravotní péče v gynekologii a porodnictví
Koordinátor:   A. Roztočil (Jihlava), M. Korbeľ (Bratislava), P. Velebil (Praha)

Sobota  19. 5. 2012

9.00–12.00 hod.  KOntROvERZE – PERinatOLOgiE 
                              Společný odborný program pro lékaře a porodní asistentky
Místo konání:  BVV, Hala E, I. patro

9.00–10.00 hod.    Kontroverze operačního vedení ii. doby porodní  
(vakuumextrakce vs. Forceps?)

Koordinátoři:   T. Binder (Praha), M. Borovský (Bratislava), M. Procházka (Olomouc) 

10.00–11.00 hod.    indukce u předčasného porodu, velkého plodu a stavech po 
císařském řezu - pro a proti

Koordinátoři:   B. Vavřinková (Praha), M. Borovský (Bratislava), M. Procházka (Olomouc)

11.00–12.00 hod.   vaginální porod koncem pánevním
Koordinátoři:  A. Hudec (Plzeň), T. Binder (Praha),  M. Korbeľ (Bratislava) 

12.00–14.00 hod.  PŘESTÁVKA

13.00–14.00 hod.  SEKcE POStERŮ
Koordinátoři:   J. Dostál (Olomouc), M. Huser (Brno), O. Šimetka (Ostrava)
Místo konání:  BVV, foyer Haly E, I. patro 

14.00–17.30 hod.  KOntROvERZE – gYnEKOLOgiE 
Místo konání:  Místo konání: BVV, Hala E, I. patro

14.00–15.00 hod.   HPv dna  a LBc  v primárním screeningu? ano nebo ne?
Koordinátoři:   A. Skřivánek (Olomouc), J. Ondruš (Havířov)

15.00–16.00 hod.   Follow-up po léčbě ovariálního karcinomu
Koordinátoři:  R. Pilka (Olomouc), J. Klát (Ostrava)

16.00–17.30 hod.   Kontroverze v odborných posudcích  pro soudní řízení
Koordinátoři:  R. Pilka (Olomouc), A. Měchurová (Praha), V. Unzeitig (Brno)

3/5ll. anonce



4/5

SEKCE PORODNÍCH ASISTENTEK

14.00–17.00 hod.  aKtivní SděLEní POROdnícH aSiStEntEK
Koordinátoři:   V. Unzeitig (Brno), V. Petřvalská (Olomouc),  M. Kameníková (Brno),  

M. Procházka (Olomouc)
Místo konání:  Přednáškový sál - BVV, Business Center – l. patro
                         
20.00–1.00 hod. gaLa vEČER
Místo konání: OREA hotel Voroněž I

Neděle 20. 5. 2012
Místo konání:  BVV, Hala E, I. patro

9.00–10.30 hod.   volná sdělení - kazuistiky
Koordinátoři:    L. Hruban (Brno), V. Weinberger (Brno)

10.40–12.00 hod.  Problematika postgraduálního vzdělávání
Koordinátor:   Z. Rokyta (Plzeň)

12.00 hod.   Závěr konference R. Pilka a M. Procházka

ll. anonce



Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

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

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO:     DIČ:   

REgISTRAČní POPlATEk do 15. 4. 2012 do 6. 5. 2012 později, na místě

člen ČGPS, SSG a SGPS 0  2.000,– kč 0  2.600,– kč 0  3.000,– kč

nečlen ČGPS, SSG a SGPS 0  2.600,– kč 0  3.200,– kč 0  3.500,– kč

gynekologové v přípravě před  0     800,– kč 0  1.600,– kč 0  2.000,– kč 
I. atestací s potvrzení zaměstna- 
vatele ve věku do 30 let hradí  
sjezdový poplatek

porodní asistentky    0      800,–kč 0  2.000,–kč 
–vstup platí na 3 dny

jednodenní vstup- 18. 5. 2012 19. 5. 2012 20. 5. 2012 
platí pouze pro lékaře  0  1.300,–kč  0  1.300,–kč  0  1.300,–kč

WORkSHOPY čtvrtek dne 17. 5. 2012        
Workshop č. 1 0    600,-kč
Workshop č. 2 0  2000,-kč
Workshop č. 3 0    250,-kč

(Témata workshopů, místo a čas konání, naleznete v anonci, která je součástí této přihlášky.)

gAlA VEČER
účastník kongresu       1.000,-kč 0  ANO 0  NE
doprovod 1.200,-kč 0  ANO 0  NE
vstup na místě 1.500,-kč 0  ANO 0  NE
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 PřIHláškA 1/4

CElOSTáTní kOnFEREnCE  
ČgPS ČlS JEP a SSg ČR

18.–20. 5. 2012, BRnO

SEMInář PORODníCH ASISTEnTEk
 19. 5. 2012, BRnO

Z á V A Z n á     P ř I H l á š k A



V případě neuhrazení vstupu na gala večer do 10. 5. 2012 bude Vaše účast na něm automaticky 
zrušena. 

SPOnZORIng ZE STRAnY FIREM:
Registraci na kongres hradí firma:  0  ANO 0  NE
Registraci na workshop hradí firma:  0  ANO 0  NE
Gala večer lékaři hradí firma:  0  ANO 0  NE
Gala večer doprovodu hradí firma:  0  ANO 0  NE
Oběd lékaři hradí firma: 0  ANO 0  NE
Oběd doprovodu hradí firma:  0  ANO 0  NE

Název firmy(sponzora): 

Kontaktní osoba:

Tel:

OBĚD – PáTEk 18. 5. 2012                              
Oběd lékař 240,– Kč  0 ANO 0 NE
Oběd doprovod 240,– Kč 0 ANO 0 NE

OBĚD – SOBOTA 19. 5. 2012                              
Oběd lékař 240,– Kč  0 ANO 0 NE
Oběd doprovod 240,– Kč 0 ANO 0 NE

(Oběd bude podáván v OREA Hotelu Voroněž I, který je vzdálen od Haly E cca 200 m. 
Finální výběr ze dvou menu proběhne při registraci.)

CEnA CElkEM         

registrační   
poplatek

workshop         spol.večer        
účastník konf.

spol.večer
doprovod         

oběd
lékař

oběd
doprovod         

celkem

Celková platba byla odeslána dne na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. 

číslo 1808339319/0800, ve výši kč. Platbu nezasílejte složenkami, 

plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH!

Platba ze zahraničí: IBAn CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: gIBACZPX
Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 
779 00  Olomouc. Veškeré poplatky spojené s bankovním transferem hradí odesílatel.

 PřIHláškA 2/4



Variabilní symbol* 

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

nABíDkA UBYTOVání 
Rezervace počtu nocí

0  čtvrtek 17. 5. 2012      0  pátek 18. 5. 2012 0  sobota 19. 5. 2012      0  bez ubytování

A. Holiday Inn***** /www.hibrno.cz/
0   jednolůžkový pokoj  2.900,-Kč /noc/vč. snídaně
0   dvoulůžkový pokoj   3.700,-Kč (1.850,-/osoba)/noc/vč. snídaně 

ubytován(a) spolu s 
0     dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 4.800,-Kč (1.600,-/osoba)/noc/vč.snídaně 

ubytován(a) spolu s

B. Hotel Voroněž I.**** /www.voronez.cz/
0  jednolůžkový pokoj  2.900,-Kč /noc/vč.snídaně
0   dvoulůžkový pokoj   3.700,-Kč (1.850,-/osoba)/noc/vč.snídaně 

ubytován(a) spolu s
0     dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 4.800,-Kč (1.600,-/osoba)/noc/vč.snídaně 

ubytován(a) spolu s

C. Hotel Voroněž II.*** /www.voronez.cz/
0  jednolůžkový pokoj  2.600,-Kč /noc/vč.snídaně
0   dvoulůžkový pokoj   2.900,-Kč (1.450,-/osoba)/noc/vč.snídaně 

ubytován(a) spolu s 
0   dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 3.300,-Kč (1.100,-/osoba)/noc/vč.snídaně 

ubytován(a) spolu s
  

 PřIHláškA 3/4
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SPOnZORIng ZE STRAnY FIREM:
Ubytování na kongres hradí firma:                        0  ANO 0  NE
Ubytování-doprovod   hradí firma:                        0  ANO 0  NE

Název firmy(sponzora): 

Kontaktní osoba:

Tel:



Platba za ubytování byla odeslána dne                                    na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. 

číslo 1808339319/0800, ve výši                     kč. Platbu nezasílejte složenkami, plátce nelze 

identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 14% DPH.

Platba ze zahraničí: IBAn CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: gIBACZPX
Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 
779 00  Olomouc. Veškeré poplatky spojené s bankovním transferem hradí odesílatel.

POkYnY
Vzhledem k tomu, že je agentura zajišťující organizaci konference 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, poplatek za gala večer a oběd 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 31. 3. 2012 doporučujeme, aby se telefonicky 

informovali na tel. č. 602 740 822 (g-AgEnCY s.r.o.) o aktuálních možnostech ubytování.
•  Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete obratem 

informováni.
 •  nebude-li částka za ubytování uhrazena do 15. 4. 2012, Vámi požadované ubytování bude 

automaticky zrušeno.

• Možnosti registrace na konferenci:
     - vyplnění on-line přihlášky na www.cgps.cz, www.ssg.cz
     -  vyplnění písemné přihlášky 

Přihlášku v písemné podobě zasílejte na sekretariát  
g-AgEnCY s.r.o,  
Horní nám. 285/8  
772 00  Olomouc 
tel: +420 602 740 822, +420 724 277 964, fax: +420 585 234 499,  
email:info@g-agency.eu,www.g-agency.eu

STORnO POPlATkY
•  Těm, kteří se odhlásí do 5. 4. 2012 bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %,  

do 16. 4. 2012 o 50 %. Později již není možné uhrazené ubytování a další poplatky navrátit!

 PřIHláškA 4/4

Datum                 Podpis, razítko



 

Datum konání:  30. 3. – 1. 4. 2012
Místo konání:  Hotel GALANT MIKULOV, www.galant.cz

NOVINKA – ZMĚNA KONCEPCE V UZ DOŠKOLOVÁNÍ

30. 3. 2012 PÁTEK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o chystané změně v koncepci UZ doškolování. Vzhledem k nadále trvající 
poptávce po ultrazvukovém doškolování u kolegů, kteří s UZ diagnostikou začínají, pro Vás připravujeme 
celodenní kurz základů UZ diagnostiky v gynekologii a porodnictví, který proběhne v rámci 46. doškolovací 
semináře SSG ČR v Mikulově dne 30. 3. 2012.

Veškeré podrobnosti včetně obsahu odborného programu naleznete v extra anonci s přihláškou, která 
je součástí Zpravodaje SSG.

31. 3. 2012 SOBOTA

Odborný program:
Zahájení programu: 9.00 hod.
Chairman: MUDr. Jan Nový

Přednášející:
MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
Hormonální antikoncepce a kardiovaskulární systém

MUDr. Helena Mašková 
Mirena a nulipary 

MUDr. Hynek Kudělka 
Léčba poruch menstruačního krvácení v ambulanci gynekologa

MUDr. Vanda Hořejší 
Léčba endometriózy – zkušenosti z ambulantní praxe

MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Rekonstrukční operace prolapsu pánevních orgánů

MUDr. Jozef Záhumenský
Infekční onemocnění vulvy
 

anonce 1/2

Sdružení soukromých gynekologů ČR ve spolupráci s

XLVI. doškolovací seminář



•  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 28. 2. 2012, Vámi požadované ubytování bude automaticky 
zrušeno.

Přihlášku zasílejte na adresu:
Sekretariát G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc,
tel: +420 602 740 822, +420 724 277 964, fax: +420 58 523 44 99
e-mail: info@g-agency.eu, www.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

anonce 2/2

1. 4. 2012 NEDĚLE
  
9.00 hod. Jednání členů SSG ČR 

• situace ve financování gynekologických ordinací 
• výsledky posledních jednání SSG ČR 

Začátek přednášek: v 9.00 hodin

Registrace: 30. 3. 2012   – UZ KURZ od   9.00–11.00 hod.  
– SEMINÁŘ od 17.00–20.00 hod.

 31. 3. 2012  od 8.00 hod.
   1. 4. 2012  od 8.45 hod.

Ubytování: Hotel GALANT MIKULOV, hotel Templ 

Společenský večer: 31. 3. 2012, Hotel GALANT MIKULOV
  Společenský večer pro účastníky semináře - součást registračního poplatku, pro 

doprovod  – 800,– Kč.

VšEOBECNé INfORMACE
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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 České spořitelny a.s.  
Olomouc.  
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH.

 

 

Z Á V A Z N Á     P Ř I H L Á Š K A

Přihláška 1/2

Sdružení soukromých gynekologů ČR ve spolupráci s

XLVI. doškolovací seminář

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 do  5. 3. 2012             do 16. 3. 2012 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 konference  – 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

registrační poplatek            spol. večer – doprovod celkem



Přihláška 2/2

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 44 v rámci ochrany osobních dat)

UbyTOVÁNí  HOTEL TEmPL**** www.TEmPL.cZ 
(hotel je vzdálený 1,5 km od hotelu galant)
0  30. 3. 2012 0  31. 3. 2012 0  bez ubytování
pátek sobota 
   
0  1-lůžkový pokoj 1.600,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
0  2-lůžkový pokoj  1.900,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 950,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0  2-lůžkový pokoj s přistýlkou 2.310,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 770,– Kč/noc)
      ubytován(a) spolu s 

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

•  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 28. 2. 2012, Vámi požadované ubytování bude automaticky  
zrušeno.

Platba za ubytování celkem                               byla odeslána bankovním převodem dne                                na účet 
společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc.   
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 14% DPH.
 
STORNO POPLATKy

Těm, kteří se odhlásí do 28. 2. 2012, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve výši 30%  
z objednaných služeb. Manipulační poplatek ve výši 50% bude z objednaných služeb odečten těm, kteří se 
odhlásí v období  od 29. 2.–8. 3. 2012,  ve výši 75% z objednaných služeb dále potom v období   
od 9.–15. 3. 2012, později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum     Podpis, razítko

V případě sponzoringu ubytování hradí firma:

Název firmy:                          

Kontaktní osoba: 

Tel.:


