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EDITORIAL

Vážené kolegyně a kolegové, 

připadl mi úkol přivítat Vás na stránkách prvního čísla dalšího ročníku Zpravodaje. 
O činnosti, kterou jsme od minulého čísla Zpravodaje vyvíjeli, jste průběžně informováni na interne-
tových stránkách našeho Sdružení - www.ssg.cz - jednou z optimistických informací je, že jsou navštěvo-
vány stále častěji. 
Koncem minulého roku a počátkem roku nového proběhlo několik jednání, jichž jsem měl možnost se
zúčastnit. Mám-li je shrnout do několika vět, pak musím s Járou Cimrmanem říci, že „fáze očekávání
byly následovány fázemi zklamání“. Prohlubující se krize financování zdravotnictví je všemi, kdo se na
tomto poli pohybují, poměrně slušně pojmenována, včetně příčin krize. Na části způsobů řešení jsou
schopni se shodnout prakticky všichni, na zbytku ne, protože vidění světa máme holt každý jiné a zřej-
mě nekompatibilní. 
Místo toho, aby tady byla vize skutečné reformy nejen zdravotnictví, ale i celých veřejných financí, kon-
sensuálně přijatá většinou stran politického spektra snad s výjimkou komunistů, a která jen v závislosti
na tom, kdo je u vlády, posunuje mantinely více solidarity - méně solidarity a více individuální odpověd-
nosti, tak řešíme na prvních stranách médií, který tajtrlík dovede nejsilnější vládní stranu k volebnímu
fiasku letos i za dva roky, a jestli plínky spadnou do vyšší DPH nebo ne. 
Abych nebyl příliš pesimistický hned v prvním čísle v novém roce, tak několik optimističtějších tvrzení na
závěr. Jednání z poslední doby s některými firmami a z doškolovacího semináře, který proběhl koncem
ledna v Krumlově, mě ujistila, že nám nezbývá, než sami hledat cesty, kudy zvyšovat spoluúčast našich
pacientek na financování našich praxí. Na trh přišlo několik firem s produkty, které naštěstí ani nema-
jí ambici být hrazené z veřejného zdravotního pojištění a na jejichž uplatnění můžeme nějak profitovat.
Podrobnosti naleznete mimo jiné v komentářích ke Krumlovu. Nejsou to zatím nijak závratné sumy, ale
je nutné hledat na tom svém poli další. 
Závěrem Vás chci pozvat na květen do Českého Krumlova., kde proběhne další společný sjezd SSG ČR
a ČGPS a Valné shromáždění SSG ČR. Odborně bude sjezd jistě zajímavý, svědčí o tom záplava 
přihlášek, postupy lege artis v gynekologii a porodnictví se týkají skutečně každého. 
Tak se na Vás všechny těšíme.

Aleš Skřivánek
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XIX. doškolovací seminář SSG ČR pořádaný ve spolupráci s firmou 
Novo Nordisk 30. 1. – 1. 2. 2004 v Českém Krumlově

Na tradičním místě, v tradičním čase, na konci ledna v Českém Krumlově v hotelu Růže, jsme se sešli 
k jednání a doškolovacímu semináři, tentokrát poprvé ve spolupráci s firmou Novo Nordisk. Ti, kteří
přijížděli již v pátek, museli překonat nepříznivé sněhové a povětrnostní podmínky, ale jako každý rok
se sobotou přišlo i krásné, téměř jarní počasí, které po přednáškách využili všichni k procházce kouzel-
ným Krumlovem.
Odborný program, který probíhal tentokrát pouze dopoledne a na jehož složení se podíleli firma Novo
Nordisk přednáškami MUDr. Jaroslava Jeníčka,CSc. „První zkušenosti s nízkodávkovanou cyklickou
HRT - Novofem“, MUDr. Pavla Strnada,Csc. „Aktuální problematika nemocí prsu“, MUDr. PhDr. Pavla
Čepického, CSc. „Chronické a recidivující kolpitidy“ a prof. MUDr. Aleše Roztočila,CSc. „Rituální obříz-
ka afrických žen“ a Sdružení soukromých gynekologů ČR přednáškami doc. MUDr. Pavla Eliáše, CSc.
„Hemodynamické principy dopplerovské ultrasonografie“ a MUDr. Marka Pluty „Prekancerózy endo-
metria - patogeneze a management“, byl zvolen nadmíru dobře, o čemž svědčil plný sál po celou dobu
přednášek. 
Společenský večer se jistě vydařil, šťastní vylosovaní kolegové si obohatili své domovy a ordinace o hod-
notné ceny, které věnoval sponzor semináře. Ti méně šťastní jen zahřáli zmrzlé útroby horkou medovi-
nou, po níž následoval raut, na němž nechyběla kvalitní vína našeho a hradního dvorního dodavatele
pana Valihracha.
V neděli jsme se tradičně bavili o průběhu jednání zástupců SSG s ostatními subjekty na zdravotním
trhu, neradostných výhledech i některých možnostech, jak zvýšit obrat v ordinaci, včetně novinek na
našem trhu z oblasti pacientkami placených služeb (diagnostické sety na autodiagnostiku odtoku
plodové vody pro těhotné, možnosti odběru a skladování kmenových buněk z pupečníkové krve atd.).
Domnívám se, že termín i volba hlavního sponzora víkendu v Krumlově byla dobrá a že spokojení byli
všichni - firma Novo Nordisk i kolegové, účastníci semináře a že se za rok ve stejnou dobu a se stejnou
firmou sejdeme tamtéž. Potvrdili mi to i někteří kolegové z Moravy, kteří ač zváni na konkurenční akci
od konkurenční firmy v Lázních Jeseník dali přednost vzdálenému Krumlovu.

Aleš Skřivánek
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání
posledního Zpravodaje

4. 11.2003 Praha sekretariát SPL - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomen J. Nový
Zúčastnění komentovali průběh a výsledky sjezdu ČLK. Diskuse se vedla o zákoně o komorách,
kde není mezi členy Koalice jednotný názor. Všichni zúčastnění vidí situaci ve zdravotnictví jako
kritickou, vláda chce řešit pouze finanční problémy nemocnic. Přítomné organizace se dohody, že
20. 11. 2003 proběhne shromáždění krizových výborů v hotelu Olšanka v Praze.

10. 11. 2003 Praha - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomen J. Nový
Program: 
1. Problematika profesních lékařských komor
2. Petice za nepovinné členství v komorách
3. Příprava jednání krizových výborů Koalice a České lékárnické komory
4. Aktuální informace

1. Problematika lékařských profesních komor
Názor na povinné členství v komorách
Požadavky na uzákonění nepovinného členství v komorách  jsou výsledkem dlouhodobých sporů
mezi lékaři a vedením ČLK, které vyvrcholily na jednání XV. sjezdu České lékařské komory. 
K členství v komorách je třeba zaujmout jednotné stanovisko. 
a) ČSK preferuje povinné členství pro privátní lékaře, odborné zástupce, primáře a vedoucí lékaře.

Pro ČSK je povinné členství v komorách zásadní věc, která podmiňuje její členství v Koalici.
b) Česká lékárnická komora a Sdružení soukromých gynekologů ČR preferují povinné členství.
c) Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR dosud členství v komorách neprojednávalo,

ale přiklánějí se k povinné registraci a povinnému členství pro privátní lékaře, odborné zástupce,
primáře a vedoucí lékaře. 

d) Vyjádření Sdružení praktických lékařů ČR k otázce členství v komorách je součástí zápisu (viz
příloha).

e) Sdružení smluvních lékařů ZP ČR považuje povinné členství v komorách za důležité pro jednání DŘ.

Stanovisko Koalice ambulantních lékařů:
S vědomím situace, která nastala po XV. sjezdu ČLK, přijala Koalice ambulantních lékařů následu-
jící stanovisko: Přes rozdílné názory je pro členy Koalice ambulantních lékařů přijatelným kompro-
misem taková úprava zákona o komorách, která by zakotvila povinné členství pro lékaře provozující
nestátní zdravotnická zařízení a lékaře garantující odbornost, tj. primáře, odborné zástupce a vedoucí
lékaře. Pro všechny lékaře by zůstala povinnost registrace v rozsahu stanoveném zákonem.
SPL ČR nemůže garantovat, že toto stanovisko vždy jednoznačně podpoří, pro sdružení jsou při-
jatelné i jiné varianty a totéž může nastat i u jiných členů Koalice. Proto se účastníci jednání
dohodli, že v případě, že dojde v jednotlivých sdruženích ke změně názoru, budou ostatní členové
Koalice neprodleně informováni.

2. Petice za nepovinné členství v České lékařské komoře určená Parlamentu České republiky
Petiční výbor, složený z 5 lékařů rozesílá petici, ve které se mohou všichni občané podpisem připo-
jit k žádosti o zrušení povinného členství v komorách (viz příloha).
V souvislosti s medializací petice se Dr. Kudyn distancuje od prohlášení ČTK, že je tiskový mluvčí
Koalice a jeho stanovisko je stanoviskem Koalice. Tato informace byla zveřejněna v článku „Lékaři
znechucení sjezdem své komory jsou pro nepovinné členství“ dne 10. 11. 2003.
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V diskusi k petici zazněly protichůdné názory bez jasného závěru. Koalice ambulantních lékařů se
k petici oficiálně nepřipojila.

3. Příprava jednání krizových výborů Koalice a České lékárnické komory
Došlo ke změně místa jednání, krizové štáby budou zasedat ve čtvrtek 20. 11. v kinosále OP VZP
Na Perštýně 6, Praha 1.
Časový harmonogram:
9.00 - 11.00 hod. - jednání členů Koalice
11.00 - 13.00 hod. - jednání krizových štábů Koalice
13.00 hod. -  tisková konference.
Příprava programu:
Dr. Neugebauer předal členům Koalice ekonomické podklady pro jednání
1. Problémy úhrad zdravotní péče v ambulantních zařízeních v souvislosti se současnou politikou
vlády, která řeší přednostně financování nemocnic.
Obsah: popsat krizi obecně a dát prostor reakci regionů. Znovu je třeba otevřít otázku oddělených
fondů a požadovat do 3 let 60 % veřejných prostředků. Podklady připraví Dr. Tautermann a bude
garantem 1. bodu
2. Výsledky jednání Koalice s Ministerstvem zdravotnictví ČR - garant Dr. Neugebauer
3. Vystoupení proti některým kontroverzním legislativním návrhům vlády - garant Dr. Pekárek
4. Jednání je třeba doplnit o diskusi k organizace protestních akcí s jednoznačným závěrem: Co
lékaři chtějí a jakým způsobem to budou prosazovat.

4. Aktuální informace
Dr. Pekárek navrhl přesunout se po jednání s náměstkem MZ ČR Dr. Civínem 18. 11. do sídla
ČSK, kde je od 15.00 hodin k dispozici velká učebna Vzdělávacího střediska, a dopracovat scénář
setkání krizových štábů. 
Dr. Jelínek informoval o páteční schůzce se senátorkou MUDr. Roithovou a dohodnuté schůzce 
s poslancem MUDr. Janečkem. Ministryně zdravotnictví MUDr. Součková slíbila poslat zprávu 
z jednání koalice, Dr. Jelínek však zatím žádnou informaci neobdržel.

20. 11. 2003 Praha hotel Olšanka - jednání krizových výborů Koalice ambulantních lékařů a České
lékárnické komory
Za SSG ČR přítomni A. Skřivánek, J. Nový
Nejprve proběhlo jednání zástupců jednotlivých organizací, poté dlouhá diskuse v sále s přítom-
nými o současné situaci, perspektivách a možné formě protestu. Následovala tisková konference za
značného zájmu médií (Prohlášení krizových výborů KAL a České lékárnické komory viz
Korespondence)

3. 12. 2003 Praha VZP, kinosál Na Perštýně - mimořádné Dohodovací řízení 
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará, J. Štěpán, J. Hanzelka
Svolavatelem jednání bylo naše Sdružení, tématem byla změna Jednacího řádu - vyčlenění
samostatného segmentu ambulantních gynekologů. Poskytovatelé již opakovaně s naším návrhem
souhlasili. Proti v minulosti hlasovali někteří zástupci zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.
Proto se uskutečnilo jednání na půdě VZP, kde byli zástupci všech zaměstnaneckých pojišťoven pří-
tomni. Na tomto jednání znovu vysvětlil předseda SSG ČR důvody, proč je vznik samostatného
segmentu výhodný pro ambulantní gynekology i zdravotní pojišťovny. Všechny pojišťovny přislíbi-
ly souhlas. V den Dohodovacího řízení ale zástupci většiny zaměstnaneckých pojišťoven sdělili, že
zatím nemají mandát hlasovat pro segment a navrhli jednání odložit na 21. 1. 2004. Ostatním účastní-
kům jednání nezbylo než souhlasit (Jednací řád vyžaduje pro přijetí návrhu souhlas 4/5 účastníků).
Zástupci SSG ČR odcházeli s pocitem ztraceného času a nesolidnosti partnerů při jednáních.
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4. 12. 2003 Praha - Seminář zdravotní ekonomika - druhé diskusní fórum
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Prestižní setkání s řadou fundovaných zahraničních přednášejících se zabývalo zejména efektivitou
finančních prostředků, které jsou do zdravotnictví vkládány. Opakovaně bylo zdůrazněno, že v ČR
je nezbytné motivovat pacienta k ekonomickému chování se v systému, zejména výrazným zvýšení
spoluúčasti. Politická vůle k tomuto kroku u nás bohužel dlouhodobě chybí. 

4. 12. 2003 Praha kancelář SPLDD ČR - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Program: 
1. Informační plakát o omezení provozu činnosti ambulantních zařízení
2. Organizace činnosti Koalice
3. Postavení České lékárnické komory
4. Co na příště

1. Informační plakát o omezení provozu činnosti ambulantních zařízení
• Předloženy dva návrhy podoby plakátů - ze strany SPLDD ČR a ČSK
• Konsensuálně vybrán návrh ČSK
• Upřesněn text - výsledná podoba bude předložena členům Koalice a České lékárnické komoře

10. 12. 2003
• Zájemci z řad účastníků tohoto jednání obdrží zpracovaný návrh v předstihu tak, aby mohla být

provedena případná kalkulace nákladů na tisk na jednání dne 10. 12. 2003
• Mgr. Sladkovská zjistí možné připojení se k akci dalších organizací - důraz na dopravu
• Distribuce proběhne dle výsledku schůzky s ministryní zdravotnictví dne 10. 12. 2003

2. Organizace činnosti Koalice
• Ze strany SPLDD navrženo, aby předsednictvím v Koalici byla pověřena vždy jedna organizace,

která bude prezentovat společné výstupy ústy svého mluvčího
• Konsensuálně pověřena předsednictvím v Koalici na období 1. 1. 2004 – 30. 6. 2004 ČSK

3. Postavení České lékárnické komory
• Po diskusi zůstává Česká lékárnická komora pro příští jednání Koalice v pozici organizace

spolupracující s Koalicí, tj. není součástí Koalice

4. Co na příště
• Krom řešení aktuální situace ve zdravotnictví je nutno se zabývat koncepcí vytvoření standardu

veřejné služby, resp. možnými dopady tohoto rozhodnutí na faktické fungování NZZ
• Příští jednání by se mělo uskutečnit v souvislosti s chystanou schůzkou s ministryní zdravotnictví

dne 10. 12. 2003, čas a místo upřesní dr. Pekárek

8. 12. 2003 Praha MZ ČR - Komise pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák 
Diskutovalo se o reakreditacích screeningových mammografických pracovišť, většina obstála, některé
s podmínkou (odstranění méně závažných nedostatků), několik center reakreditaci neobdrželo. Opako-
vaně bylo konstatováno, že síť mammografických screeningových pracovišť je u nás dostatečně hustá.

11. 12. 2003 Praha MZ ČR - jednání o zákoně o nelékařských povoláních
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
V návrhu zákona je uvedeno, že porodní asistentka bez indikace lékaře např. diagnostikuje gravi-
ditu, sleduje ženy s fyziologickým těhotenstvím, vede fyziologické porody… Naši zástupci opako-
vaně vyjádřili nesouhlas s návrhem zákona a upozornili, že jeho přijetí by ohrozilo výsledky,
kterých česká perinatologie dnes dosahuje.
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15. 12. 2003 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Bylo konstatováno, že zásluhou negativního postoje Společnosti klinické cytologie není reální zave-
dení jednotného agregovaného screeningového kódu a že gynekologové vlastní vinou nedosáhnou
v dohledné době ocenění shodného s patology. Pilotní projekt screeningu by se měl rozběhnout ve
3 okresech ČR od 1. 4. 2004, poběží 1 rok. Po kalkulaci nákladů lze uvažovat o celoplošném
rozšíření screeningu. Standard pro cytologickou laboratoř by měl vyjít jako věstník MZ ČR.
Zástupci naší organizace se termín spuštění pilotního projektu jevil jako nereálný.

5. 1. 2004 Praha Národní dům na Vinohradech - tisková konference Koalice ambulantních lékařů 
a České lékárnické komory
Za SSG přítomen A. Skřivánek
Tisková konference byla svolána představiteli KAL a České lékárnické komory k mediální propagaci
nadcházející Tříkrálové protestní akce - omezení provozu soukromých zdravotnických zařízení 
a lékáren. Tiskovka měla za úkol upozornit na uvedenou akci, vysvětlit zástupcům médií a přeneseně
i veřejnosti, s jakými problémy se provozovatelé ZZ potýkají a zároveň zmírnit případný negativní
obraz privátního zdravotnictví. Všichni si jistě pamatujeme rozporuplné názory občanů na chystanou
stávku LOKu před lety za ministra Rubáše, z poslední doby třeba téměř negativní mediální obraz
stávky učitelů v září 2003. Tyto úkoly tisková konference jistě splnila, proběhla za obrovského zájmu
médií, prakticky všechny televize o stávce informovaly v hlavním vysílacím čase, monitorována jimi
byla i situace v regionech a hlavní periodika od Mladé fronty Dnes do komunistické Haló noviny
stávku komentovaly na titulních stranách, často s poměrně fundovanými rozbory situace.
Mezi výstupy tiskové konference bylo ujištění, že protestní akce budou pokračovat a budou 
v dalších krocích stupňovány, a dále, že privátní provozovatelé ZZ nechtějí být jen destruktivní, ale
i ukázat cesty, kudy z krize zdravotnictví ven. Novináři byli pozváni na další tiskovku, která se měla
konat na závěr odborné konference Svazu zdravotních pojišťoven ČR a Koalice ambulantních
lékařů 27. – 28. 1. 2004.

13. 1. 2004 Praha ČSK - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Program: 
1. Zhodnocení výstražného omezení provozu
2. Schůzka s ministryní zdravotnictví
3. Konference Svazu zdravotních pojišťoven ČR a Koalice ambulantních lékařů
4. Logo Koalice
5. Harmonogram dalších jednání
6. Různé

1. Zhodnocení výstražného omezení provozu
• Akce byla úspěšná a vzbudila velký mediální ohlas. Slabší účast lékařů byla v Praze, více se zapo-

jily regiony. Celkově méně omezily provoz lékárny, patrně v souvislosti s tím, že velké množství
lékáren má statut právnických osob, navíc zařazených do obchodních řetězců.

S mediálním ohlasem (305 zpráv, rozhlasových a televizních reportáží) seznámí Koalice:
a) premiéra PhDr. Špidlu
b) ministra vnitra Mgr. Stanislava Grosse, pověřeného mediální politikou ČSSD
c) ministryni zdravotnictví MUDr. Marii Součkovou
d) předsedy zdravotních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu
e) předsedy politických stran
Úkol: Rozeslat monitoring médií s průvodními dopisy
Termín: 23. 1. 2004 Zodpovídá: MUDr. Pekárek
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• Pro snadnější komunikaci se zástupci sdělovacích prostředků se členové Koalice dohodli vytvořit
a průběžně aktualizovat „Manuál základních informací“:

a) marže lékáren
b) síť = počet ambulantních zařízení. Stručné zhodnocení současného stavu - počet pacientů na

jednoho lékaře, srovnání se zahraničím, rozdíly
c) ekonomika praxí - informace určené veřejnosti
Úkol: Zpracovat podklady pro manuál
Termín: 24. 2. 2004 Zodpovídá: všichni zástupci Koalice
Pro případné další protestní akce je třeba oslovit ostatní zástupce poskytovatelů zdravotní péče
(domácí péče, doprava, APRIMED a další) a zorganizovat rozšířené jednání Koalice za jejich
účasti. 

2. Schůzka s ministryní zdravotnictví
• Ve středu 7. 1. 2004 se sešel MUDr. Pekárek s MUDr. Marií Součkovou, ministryní zdravotnictví.

Kromě otázek, týkajících se omezení provozu, hovořili o možnosti oddělení ambulantního fondu
v rozpočtu veřejného zdravotního pojištění.

Zástupci Koalice oddělení ambulantního fondu jednomyslně podpořili. ČSK navrhuje vložit text 
o oddělení fondu do zákona č. 48/1997 Sb.
Řešení má dvě roviny:
a) rovina legislativní - časově náročnější.
Je nutné:
- přesně definovat pojem „ambulantní fond“, aby nedocházelo k úniku finančních prostředků do
ambulancí lůžkových zařízení

- vypracovat metodiku určování jeho výše - DŘ by ji stanovovala na základě podkladů Analytické
komise

- zadat Analytické komisi úkol zpracovat podklady pro vytvoření Ambulantního fondu a definovat
problémy s tímto úkolem spojené

V pondělí 19. 1. 2004 od 19.00 hodin se bude konat monotématická schůzka Koalice k vypracování
zadání pro AK.

b) rovina dohodovacího řízení - již současná legislativa umožňuje dohodnout rozdělení nadvýběru.
Úkol: Na DŘ dosáhnout toho, aby tyto prostředky byly procentuálně rozděleny mezi lůžková zařízení
a ostatní poskytovatele.

• Koalice ambulantních lékařů by měla mít možnost účastnit se DŘ, proto je nutno navrhnout
úpravu § 17, zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. SPL ČR osloví Mgr. Jakuba
Uhra a požádá jej o návrh novelizace.

• Problematika spojená s financováním zdravotní péče a oddělením ambulantního fondu je nato-
lik složitá, že je třeba ji svěřit odborníkovi. Na společné konferenci (viz níže) se Koalice obrátí
na zástupce Liberálního institutu a požádá jej o vytipování vhodného ekonoma, který by při
řešení financování s Koalicí spolupracoval (na jeho úhradě by se podíleli všichni členové
Koalice, ČSK větším dílem).

Úkol: Najít odborného ekonomického poradce.

3. Konference Svazu zdravotních pojišťoven ČR a Koalice ambulantních lékařů
• Společná konference se koná ve dnech 27. – 28. 1. 2004 v hotelu Adria na Václavském náměstí.

Předpokládaná účast cca 30 osob - SZP ČR - 10 osob, Koalice - 10 osob, hosté - 10 osob.
Úkol: určit zástupce Koalice a jejich seznam s kontakty zaslat na adresu: sladkovska@dent.cz
Termín: 16. 1. 2004 Zodpovídá: všichni zástupci Koalice
• Součástí programu jsou odborné přednášky. Téma: „Vývoj zdravotnictví z pohledu lékaře“ před-

nese zástupce SSL ČR MUDr. Berka.
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Úkol: Poslat MUDr. Berkovi přesné zadání 
Termín: 16. 1. 2004 Zodpovídá. MUDr. Pekárek
Úkol: Dohodnout s Ing. Gajdáčkem, hlavním organizátorem akce, délku jednotlivých příspěvků a jejich
rozdělení do bloků
Termín: 16. 1. 2004 Zodpovídá: MUDr. Pekárek
• Podle předběžné informace budou náklady na Konferenci činit cca 70 000 Kč. O poměru, jakým

bude částka rozdělena mezi SZP ČR a Koalici, se bude jednat.

4. Logo Koalice
Zástupcům Koalice byly předloženy návrhy k posouzení a rozhodnutí do příštího jednání.

5. Harmonogram dalších jednání
Termíny schůzek Koalice:
19. 1. 19.00 hod. 24. 2. 17.00 hod.
23. 3. 17.00 hod. 27. 4. 17.00 hod.
25. 5. 17.00 hod. 22. 6. 17.00 hod.

6. Různé
• MUDr. Jelínek informoval o povinnosti nestátních zdravotnických zařízení vést od 1. 1. 2004

podvojné účetnictví v souvislosti s novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Soukromí lékaři
spadají do kategorie fyzických osob, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní
předpis, v případě privátních lékařů zákon č. 160/1992 Sb.

Situaci by vyřešila úprava textu §5, odst. d) zmíněného zákona následovně: „vést účetnictví nebo evi-
denci účetních dokladů...“ O novele zákona č. 160/1992 Sb., je třeba začít vést jednání.
• MUDr. Pekárek upozornil na rozsáhlé vzorové šetření hygienických podmínek v ordinacích,

které připravuje MZ ČR. Chystá se formou dotazníku oslovit 30 – 40 % ZZ, již tak dost zatíže-
ných administrativou. ČSK s MZ ČR jedná o zmírnění dopadu této akce.

• MUDr. Jelínek pozval zástupce Koalice na Konferenci Sdružení praktických lékařů ČR, která se
koná v Ostravě ve dnech 20. – 21. 2. 2004. Vystoupení hostů ve věnována sobota odpoledne od
14.00 do 16.00 hodin. Přihlášky k aktivní účasti eviduje MUDr. Jelínek do 19. 1. 2004.

14. 1. 2004 Praha sekretariát Svazu zdravotních pojišťoven - jednání o vzniku samostatného segmen-
tu ambulantních gynekologů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará, A. Skřivánek
Jednání byli přítomni zástupci všech zdravotních pojišťoven včetně VZP. Naši představitelé opako-
vaně seznámili přítomné s důvody, které nás vedou k návrhu na náš samostatný segment. Návrh
silně podpořila VZP, jejíž představitelé přednesli řadu pádných argumentů. Zástupci většiny
zdravotních pojišťoven s námi souhlasili, trvá ale zásadní odpor pojišťoven 201 a 205. Toto je
dostatečným důvodem pro to, aby v dohodovacím řízení byla naše snaha opět neúspěšná.
Představitelé Svazu zdravotní pojišťoven ČR přislíbili, že o problému budou dále jednat. Naši 
zástupci deklarovali, že další jednání uvítají pouze v případě, že dojde ke změně postojů zdravot-
ních pojišťoven 201 a 205. 

27. – 28. 1. 2004 Praha hotel Adria - „Aktuální situace ve zdravotnictví“ - společná konference Svazu
zdravotních pojišťoven ČR a Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomni A. Skřivánek, A. Stará
Konference probíhala ve dvou dnech. První den byly prezentovány názory na financování zdravot-
nictví z různých pohledů (pojištěnce a občana - děkan Národohospodářské fakulty VŠE a prezident
Liberálního institutu Doc. Schwarz, pohled lékaře dr. Berka, pohled zaměstnaneckých zdrav. poj.
ředitel ZP Metal-Aliance Ing. Kothera).
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Vyzvaní speakeři přednesli zásadní přednášku a dále probíhala řízená diskuse, jíž se kromě zás-
tupců KAL a SZP ČR zúčastnili jako hosté ministryně Součková, stínový ministr senátor Julínek,
hejtmani Tošenovský a Zimmermann, ředitelka VZP Musílková a další.
Viditelný byl rozpor mezi názory na reformu zdravotnictví, jak ji přednesla současná ministryně,
kde některé z prezentovaných kroků byly jistě přijatelné pro všechny (platba podle DRG v nemoc-
nicích, vyšší spoluúčast pacientů, atd.), ale kdy systémové kroky byly zejména v posílení postavení
ministerstva zdravotnictví v rozhodování o všem včetně cen a smluvních vztahů - typická socialis-
tická představa. Tato se lišila od názorů všech ostatních účastníků, kteří kromě krátkodobých kroků
k sanaci zdravotnictví viděli nutnost systémových změn (Závěry ze společné konference „Aktuální
situace ve zdravotnictví“ viz Korespondence).
Konference byla zakončena tiskovkou, která sice proběhla za velkého zájmu médií, ale protože
nešlo o stávku či podobně kontroverzní akci, v hlavním vysílacím čase a v novinách proběhla,
pokud vůbec, jako velmi okrajová záležitost.
Osobní dojem našich zástupců z konference je, že se sešli všichni, kteří do problematiky zdravotnictví
vidí, opakovaně pregnantně popsali krizový stav, formulovali vize, kam by zdravotnictví mělo ubírat,
ale praktický dopad bude asi minimální, i s ohledem na velmi pravděpodobné střídání ve vedení resor-
tu, které nepřinese nic, než personální změny a odsunutí nutných kroků ke změně systému.

3. 2. 2004 Praha Centromed - schůze skupiny poskytovatelů pro dohodovací řízení o hodnotě bodu 
a výši úhrad na 2. pololetí 2004
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Věcné konstruktivní jednání, a něhož vzešlo několik návrhů, všechny pro nás přijatelné. Opakovaně
doporučeno stanovit regulační mechanismy a srovnatelné období na půl roku místo dosavadních 
3 měsíců. Diskutován byl přístup OZP, která se ve smluvních dodatcích odchýlila od závěrů
dohodovacích řízení, podobně postupuje pojišťovna 211. Zástupci segmentu budou s uvedenými
pojišťovnami jednat.

3. 2. 2003 Praha ČSK - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Program: 
1. Stanovisko Koalice k protestním akcím ČLK
2. Koncepce zdravotnictví MZ ČR
3. Vyhláška č. 34/2004 Sb.
4. Hodnocení společné konference SZP ČR a Koalice
5. Strategie do roku 2006
6. Různé

1. Stanovisko Koalice k protestním akcím ČLK
Zástupci Koalice ambulantních lékařů projednali výzvu Dr. Davida Ratha k podpoře protestní akce
7. – 9. dubna 2004, adresovanou členům představenstev okresních sdružení. Nepovažují tento ma-
teriál za přímé oslovení Koalice, ponechávají proto na jednotlivých lékařích rozhodnutí, zda se 
k akci připojí, či nikoliv. Akci bude ze strany ambulantních lékařů vyjádřena podpora stejnými
slovy, jakými podpořil Dr. Rath lednovou protestní akci Koalice.
Úkol: Vypracovat text stanoviska Koalice a rozeslat jej k připomínkování
Termín: 4. 2. 2004Zodpovídá: Dr. Pekárek, Mgr. Sladkovská

2. Koncepce zdravotnictví MZ ČR
Podle informace Dr. Pekárka mají VZP, SZP ČR, Odborový svaz zdravotnictví a soc. péče a Unie
zaměstnavatelských svazů na koncepci zdravotnictví vypracovanou MZ ČR názor shodný 
s názorem ambulantních lékařů. Jde o neucelený kompilát, který je jako celek nepřijatelný.
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Vzhledem k tomu, že vláda jeho projednávání, původně plánované na sobotu 31. 1. 2004 odložila,
dohodli se zástupci Koalice přesunout tiskovou konferenci Koalice k tomuto tématu na dobu, kdy
budou k dispozici podklady, ke kterým bude možno se vyjádřit. 

3. Vyhláška č. 34/2004 Sb.
Při přípravě textu vyhlášky č. 34/2004 Sb., kterou se od 1. 2. 2004 mění vyhláška č. 343/1997 Sb.,
stanovující způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla
jejich používání, nebylo přihlédnuto k připomínkám odborné veřejnosti. Její dodržování znamená
další administrativní zátěž pro lékaře a vytváří mezi lékařem a pacientem atmosféru nedůvěry.
SPLDD ČR a SPL ČR připravily text Petice, ve které žádají Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby
ustanovení vyhlášky, týkající se povinnosti vyznačovat na receptech způsob úhrady léčiv symboly
I,C,P a průpisy všech receptů archivovat ve zdravotnické dokumentaci, zrušilo.
Ostatní zástupci Koalice text Petice podpoří a formou tiskové zprávy budou o této skutečnosti
informovat média.
Úkol: Zpracovat text tiskové zprávy k petici a rozeslat ji médiím
Termín: 4. 2. 2004 Zodpovídá: Mgr. Sladkovská
V souvislosti se situací, která vznikla kolem této vyhlášky, připomněl Dr. Neugebauer nutnost
prosadit, aby ambulantní lékaři byli oslovováni při tvorbě nové zdravotnické legislativy.

4. Hodnocení společné konference SZP ČR a Koalice
Společná konference byla úspěšná, na tiskovou konferenci po jejím skončení budou navazovat
tiskové konference v jednotlivých krajích. S hejtmanem Plzeňského kraje MUDr. Petrem
Zimmermannem bylo dohodnuto, že první tisková konference bude zorganizována v Plzni. Při
přípravě tiskových konferencí je třeba spolupracovat s pojišťovnami, které budou TK v jednotlivých
krajích organizovat. 
Úkol: Poslat na adresu sladkovska@dent.cz aktualizované seznamy krajských mluvčích jednotlivých
sdružení 
Termín: 10. 2. 2004 Zodpovídá: všichni zástupci Koalice 

5. Strategie do roku 2006
V roce 2006 bude končit platnost rámcových a individuálních smluv se zdravotními pojišťovnami.
Je třeba vypracovat dlouhodobý plán postupu Koalice. V souvislosti s tímto bodem Informoval 
Dr. Tautermann o dodatcích, rozesílaných specialistům OZP a problémech při jednání s touto
pojišťovnou.
Pokud některá z organizací sdružených v Koalici neuspěje při jednání o svých požadavcích s někte-
rou ze zdravotních pojišťoven, může se s žádostí o podporu obrátit na Koalici. Ta po projednání
písemných podkladů o případné podpoře rozhodne.
Dr. Pekárek navrhl dohodnout se na textu prohlášení adresovaného pojišťovnám. V případě, že
zdravotní pojišťovny budou vydávat dodatky, jejichž obsah nebyl projednán s jednotlivými seg-
menty, vystoupí proti nim Koalice stejným způsobem, jako začátkem ledna proti MZ ČR.
Úkol: Zorganizovat jednání s vedením VZP a SZP ČR
Termín: 24. 2. 2004 Zodpovídá: Dr. Pekárek

6. Různé
• O spolupráci s Koalicí ambulantních lékařů projevila zájem Unie zaměstnavatelských svazů.

Zástupci Koalice se rozhodli o podmínkách spolupráce s Unií jednat.
• souvislosti s novelou zákona o účetnictví se objevil problém, jakým způsobem vést účetnictví ve

zdravotnických zařízeních, spadajících podle novely vyhlášky do kategorie fyzických osob,
kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis (v případě ZZ zákon č. 160/1992
Sb.). Podle poslední informace schválil Senát vypuštění bodu, podle kterého jsou ZZ povinna
vést účetnictví, z výše zmíněného zákona. Pokud tuto změnu schválí i PSP ČR, povedou ZZ
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pouze účetní evidenci. Je třeba oslovit známé poslance a přesvědčit je, aby hlasovali pro
vypuštění.

Úkol: Poslat Komoře daňových poradců informaci o rozhodnutí Senátu
Termín: 24. 2. 2004 Zodpovídá: Dr. Pekárek

7. Harmonogram dalších jednání
Termíny schůzek Koalice:
24. 2. 17.00 hod. 23. 3. 17.00 hod.
27. 4. 17.00 hod. 25. 5. 17.00 hod.
22. 6. 17.00 hod.

6. 2. 2003 Praha MZ ČR - Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
VZP i zaměstnanecké pojišťovny vznesly požadavky pro nás nepřijatelné, např. nemožnost vyka-
zovat kód prevence u pacientek, které dostanou od zdravotních pojišťoven pozvánku. Zástupce
pojišťovny 205 dokonce žádal znovu diskusi o zvaní pacientek pojišťovnami. Zástupce MZ přislí-
bil respektovat požadavky odborné společnosti. Neuspěla rovněž snaha některých patologů o zmír-
nění kritérií standardu pro cytologickou laboratoř. Pilotní projekt screeningu ca cervixu se má
rozběhnout od 1. 7. 2004. Tento termín je snad již definitivní.

10. 2. 2004 Praha Centromed - schůze skupiny poskytovatelů a zdr. pojišťoven pro dohodovací řízení
o hodnotě bodu a výši úhrad na 2. pololetí 2004
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupci zdravotních pojišťoven nepředložili ve svém návrhu navýšení hodnoty bodu. O návrzích
poskytovatelů byli ochotni diskutovat. Pojišťovny navrhly změny v systému regulací, některé z nich
by byly patrně výhodné pro obě strany. Jak už se stává při jednáních tohoto segmentu tradicí, něk-
teří zástupci poskytovatelů ve svých projevech předváděli, že příliš nevědí, o čem se vlastně jedná.
Rozebírali technické detaily a specifika svých oborů a podstata jim unikla. Naděje na výraznou
změnu současného stavu je v takové situaci malá. Byla vytvořena pracovní skupina ze zástupců
pojišťoven i poskytovatelů, která má diskutovat o změně.
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Důležitá upozornění
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Tento Zpravodaj je jediný, který obdrží všichni evidovaní lékaři v databázi SSG ČR. Ostatní čísla
obdrží opět pouze platící členové. 
Členský příspěvek zůstává nezměněn: 1.000,- Kč/rok
Číslo účtu: 27-7494580237/0100
Variabilní symbol: rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99

PLÁNOVANÉ AKCE SSG ČR
• XX. doškolovací seminář SSG ČR ve spolupráci s firmou Janssen-Cilag, 25. – 28. 3. 2004 v Rakou-

sku, Bad Gasteinu (anonce a přihláška uveřejněna v tomto Zpravodaji, je rovněž na www.ssg.cz)
• Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, 21. – 23. 5. 2004, Český Krumlov (anonce a při-

hláška uveřejněna v tomto Zpravodaji, Praktické gynekologii i na www.ssg.cz)
• XXI. doškolovací seminář SSG ČR ve spolupráci s firmou Zentiva, 4. – 5. 9. 2004 v Brně, hotel Mys-

livna (anonce bude uveřejněna ve Zpravodaji SSG ČR, Praktické gynekologii a objeví se na
www.ssg.cz)

• XXII. doškolovací seminář SSG ČR ve spolupráci s firmou Organon, 9. – 10. 10. 2004 v Milovech,
hotel Devět Skal (anonce bude uveřejněna ve Zpravodaji SSG ČR, Praktické gynekologii a objeví se
na www.ssg.cz)
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XX. JUBILEJNÍ DOŠKOLOVACÍ  SEMINÁŘ
SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR 

ve spolupráci se společností JANSSEN - CILAG 
tentokrát netradičně v Rakousku

Datum konání: 25. – 28. 3. 2004
Místo konání: Bad Gastein, Rakousko

Alpské středisko Bad Gastein se nachází nedaleko Salzburgu. Milovníci lyžování mohou využít 
207 km upravených sjezdovek, a to až do nadmořské výšky 2 700 m. Je tu však mnohem více
možností - unikátní termální lázně s 18 termálními prameny přímo v centru Bad Gasteinu, možnost
lázeňských procedur, další sportovní aktivity, večer např. casino.

Vybraná témata:
• Jaké jsou dnes požadavky na hormonální antikoncepci z pohledu lékaře a ženy?
• Přehled depotních forem hormonální antikoncepce
• Užívání hormonální antikoncepce a hmotnost
• Transdermální antikoncepční systém
• Spokojenost uživatelek antikoncepční náplasti - shrnutí prvních českých zkušeností
• Praktický přístup k terapii vulvovaginálních mykóz

Detailní program bude upřesněn.

Ubytování: Bad Gastein ve **** hotelu ve 2lůžkových pokojích s polopenzí

Další informace lze nalézt na stránkách www.gastein.com

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefo-
nicky informováni.

• Nebude-li celková částka uhrazena do 7. 3. 2004, rezervované ubytování bude zrušeno.

Společenský večer: 26. 3. 2004 - sponzorován společností Janssen - Cilag

Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00  Brno. 
Platbu za konferenční poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o.
u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo
se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 66. 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
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XX. jubilejní doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci se společností Janssen-Cilag v Rakousku

Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A

Titul, příjmení, jméno: ..........................................................................................................

Variabilní symbol*

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 66 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa ordinace vč. PSČ: .....................................................................................................

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

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 8. 2. 2004 do 7. 3. 2004  na místě
člen SSG ČR 600,-Kč 900,-Kč 1200,-Kč
nečlen SSG ČR 900,-Kč 1200,-Kč 1600,-Kč

CENA SEMINÁŘE ve výši 13.000,-Kč zahrnuje
• 3x ubytování ve ****hotelu s polopenzí (dvoulůžkový pokoj/osoba) 
• vstup na společenský večer 
• vstup do lázní 
• pro zájemce doprava autobusem z Prahy 

z Brna

z Českých Budějovic

z Ostravy

Pokud účastník semináře využije pouze část z nabídky, cena se nemění.

CENA CELKEM + =

registrační cena celkem
poplatek semináře

• Na základě závazné přihlášky Vám zašleme detailní propozice. 
• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či 

telefonicky informováni.
• Nebude-li celková částka uhrazena do 7. 3. 2004, rezervované ubytování bude zrušeno.

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Celková platba byla odeslána bankovním převodem dne ....................... na účet společnosti 
G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 

Těm, kteří se odhlásí, není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum Podpis, razítko
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Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti
ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR - „Postupy lege artis I“

Seminář porodních asistentek

Datum konání: 21. 5. – 23. 5. 2004 (možné ubytování již 20. 5. 2004)
Místo konání:  Český Krumlov, Jízdárna Zámku Český Krumlov 
Prezident konference: MUDr. PhDr. Pavel Čepický,CSc. 
Sekretářka prezidenta konference: por. as. Kateřina Sosnová 
Předseda vědecké rady: MUDr. Vladimír Dvořák 
Sekretářka vědecké rady: Ilona Marková
Vědecká rada: MUDr. Tomáš Binder,CSc., Doc. MUDr. Pavel Calda,CSc., Doc. MUDr. Jaroslav
Feyereisl,CSc., Prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., MUDr. Eduard Kučera,CSc., por. as. Monika
Kuželová, MUDr. Zuzana Líbalová, Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc., JUDr. Jan Mach, 
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., MUDr. Alexandra Stará, JUDr. Jitka Stolínová, CSc., 
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., MUDr. Petr Velebil, CSc., Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Organizační výbor: MUDr. Aleš Skřivánek - předseda, MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., 
MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Zuzana Líbalová, Monika Jochmanová, Monika Kuželová, 
Ilona Marková, Iva Rubnerová, Stanislava Sedlářová, Kateřina Sosnová

TEMATICKÉ BLOKY:
• Prenatální péče I (fyziologické, „rizikové“, patologické těhotenství, vícečetné těhotenství, far-

makoterapie v těhotenství) (koordinátor Doc. MUDr. V. Unzeitig, CSc.) 
• Prenatální péče II (screening vrozených vad, ohrožený plod, mrtvý plod, sekundární prevence

vrozených vad) (koordinátor Doc. MUDr. P. Calda, CSc.) 
• Patologie časné gravidity (včetně GEU) (koordinátor MUDr. E. Kučera, CSc.) 
• Porod I (fyziologický porod, patologický porod, třetí doba porodní)

(koordinátor Prof. MUDr. Z. Hájek, DrSc.) 
• Porod II (potermínová gravidita, předčasný porod)

(koordinátor Prof. MUDr. A. Roztočil, CSc.) 
• Kritické stavy v porodnictví (koordinátor MUDr. P. Velebil, CSc.) 
• Antikoncepce (koordinátor MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc.) 
• Sterilita (koordinátor Doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.) 

SEKCE PORODNÍCH ASISTENTEK:
• Prenatální péče (koordinátor Doc. MUDr. V. Unzeitig, CSc.) 
• Porod (koordinátor Prof. MUDr. Z. Hájek, DrSc.) 
• Puerperium (včetně kojení) (koordinátor Prof. MUDr. A. Roztočil, CSc.) 
• Gynekologický blok (koordinátor MUDr. A. Skřivánek)

VYŽÁDANÉ POSTERY:
„Farmakoterapie kojící ženy“ MUDr. M. Černá
„Přirozený výskyt“ porodnických komplikací MUDr. P. Velebil, CSc.
„Přirozený výskyt“ komplikací prenatální diagnostiky Doc. MUDr. P. Calda, CSc.
„Přirozený výskyt“ komplikací GEU MUDr. E. Kučera, CSc.
„Přirozený výskyt“ komplikací interrupce v I. trimestru MUDr. E. Kučera, CSc. 
„Přirozený výskyt“ nerozpoznaných vrozených vývojových vad plodu MUDr. A. Šípek, CSc.



V neděli 23. 5. 2004 cca od 12.00 hodin proběhne valné shromáždění SSG ČR.
Společenský večer: 22. 5. 2004, Jízdárna Zámku Český Krumlov
Ubytování:
A. Hotely (Růže, Old Inn, U města Vídně, Dvořák, Zlatý Anděl, Bohemia Gold)
dvoulůžkový pokoj   3.200,-Kč (1.600,-/osoba/noc)
jednolůžkový pokoj/dvoulůžkový obsazený 1 osobou 2.400,-Kč/osoba/noc
B. Penziony 
dvoulůžkový pokoj 2.000,-Kč (1.000,-/osoba/noc)
jednolůžkový pokoj/dvoulůžkový obsazený 1 osobou 1.500,-Kč/osoba/noc

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

• Hotely budou obsazovány v uvedeném pořadí. Za ubytování je stanovena jednotná částka pro 
všechny hotely skupiny A i pro všechny penziony skupiny B. 

• Všechny pokoje hotelů i penzionů jsou vybaveny sociálním zařízením.
• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefo-

nicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2004, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. 4. 2004 na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00  Brno. 
Platbu za konferenční poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o.
u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo
se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.
organizační výbor 

výbor ČGPS ČLS JEP a SSG ČR

Milé kolegyně, vážení kolegové, 

tématem společné konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení
soukromých gynekologů ČR 21. – 23. května 2004 v Českém Krumlově jsou postupy lege artis.
Konference pokryje pouze část našeho oboru - zbývající polovina bude na programu konference 
v roce 2005. 
Cílem je vymezení hranice postupů lege artis, včetně alternativ a významných menšinových
názorů. Konference a panelových diskusí se zúčastní také právníci, aby i z této strany byla zajiště-
na formulace závěrů. 
Na konferenci budou předneseny pouze nečetné úvodní vyžádané referáty, těžiště bude spočívat 
v panelových diskusích. 
Volná sdělení přihlásit lze, budou zařazena na postery a k jejich obsahu bude přihlédnuto při
vedení panelových diskusí a tvorbě závěrů. 
Na konferenci jsme zařadili i sekci porodních asistentek a ženských sester. Pozvěte proto, prosím,
i své porodní asistentky. 
Na setkání s Vámi v krásném prostředí jarního Českého Krumlova se těší 

Pavel Čepický - prezident konference
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Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR - „Postupy lege artis I“
Seminář porodních asistentek,  21. 5. – 23. 5. 2004, Český Krumlov

Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A
Titul, příjmení, jméno: ..........................................................................................................

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

Adresa ordinace vč. PSČ: .....................................................................................................

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

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 1. 3. 2004 do 30. 4. 2004 později a na místě
člen SSG ČR 1200,-Kč 1600,-Kč 2000,-Kč
nečlen SSG ČR 1600,-Kč 2000,-Kč 2500,-Kč
gynekologové v přípravě před I. atestací s potvrzení zaměstnavatele ve věku do 30 let hradí 
sjezdový poplatek 800,-Kč 1600,-Kč 2000,-Kč
porodní asistentky 400,-Kč 800,-Kč 2000,-Kč

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

UBYTOVÁNÍ 
20. 5. 2004 21. 5. 2004 22. 5. 2004 bez ubytování

A. Hotel Růže, Old Inn, U města Vídně, Dvořák, Zlatý Anděl, Bohemia Gold
dvoulůžkový pokoj - ubytován(a) s ............................. 3.200,- Kč (1.600,- Kč/osoba/noc) 
jednolůžkový pokoj/dvoulůžkový obsazený 1 osobou 2.400,- Kč/osoba/noc

B. Penziony
dvoulůžkový pokoj - ubytován(a) s ............................. 2.000,- Kč (1.000,- Kč/osoba/noc) 
dvoulůžkový obsazený 1 osobou 1.500,- Kč/osoba/noc

• Hotely budou obsazovány v uvedeném pořadí. Za ubytování je stanovena jednotná částka pro 
všechny hotely skupiny A i pro všechny penziony skupiny B. 

• Všechny pokoje hotelů i penzionů jsou vybaveny sociálním zařízením
• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či tele-

fonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2004, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

CENA CELKEM + + + =

registrační spol. večer doprovod na ubytování celkem
poplatek účastník kong. spol. večer

Celková platba 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.
Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. 4. 2004 na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno
Těm, kteří se odhlásí do 15. 3. 2004, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 20 %,
do 21. 4. 2004 o 50 %. Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum Podpis, razítko

9 9

✂

Z
D

E
 O

D
ST

Ř
IH

N
Ě

T
E

 A
 O

D
E

ŠL
E

T
E

 N
A

 A
D

R
E

SU
: S

SG
 Č

R
, O

R
L

Í 
18

, 6
02

 0
0 

B
R

N
O





24

KORESPONDENCE

PROHLÁŠENÍ KRIZOVÝCH VÝBORŮ KOALICE AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ 
A ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

20. 11. 2003

Krizové výbory naléhavě upozorňují pacienty, zdravotní pojišťovny, vládu, poslance i senátory, že
současná krize veřejného zdravotního pojištění nepostihuje pouze nemocnice, ale dopadá výrazně
na ambulantní sektor, tj. více než polovinu všech lékařů, většinu lékárníků a další zdravotnické pra-
covníky. Ambulantní sektor poskytuje významný objem zdravotní péče, ale přesto prostředky
poskytované na jeho úhradu představují pouze jednu čtvrtinu veřejného zdravotního pojištění 
a dále se snižují. Tento nízký podíl i trend je v přímém rozporu se situací ve vyspělých zemích 
a vládou proklamovanou podporou rozvoje ambulantní péče.
Ambulantní péče je poskytována především fyzickými osobami a zpožďování úhrad ohrožuje
poskytování zdravotní péče i samotnou existenci zdravotnických zařízení.
Nemáme možnost získat další prostředky ze státních, či krajských rozpočtů. Žádného soukromého
lékaře nebo lékárníka na rozdíl od nemocnic stát neoddluží!

KRIZOVÉ VÝBORY ŽÁDAJÍ:
Ministerstvo zdravotnictví ČR a pojišťovny o zajištění toho, aby prostředky poskytnuté zdravotním
pojišťovnám nebyly využity pouze na nárůst úhrad nemocnicím, ale především k zajištění úhrad
zdravotnickým zařízením v řádných termínech splatnosti.
Vládu ČR, aby konečně přijala systémová opatření, řešící vleklou krizi českého zdravotnictví.
Jednorázové navýšení finančních prostředků v této chvíli sice vítáme, ale systémovým řešením
není.
Vládu a parlament ČR, aby se neprodleně začaly zabývat ambulantním sektorem zdravotní péče,
zejména vytvořením samostatného ambulantního fondu v rámci veřejného ZP a zajištěním
takového podílu prostředků, který by odpovídal rozsahu poskytované ambulantní péče a jejímu
významu pro zdraví občanů.

KRIZOVÉ VÝBORY VARUJÍ:
Nejsme nadále ochotni dotovat finanční deficit zdravotnictví.
Pokud nebudou Koalici ambulantních lékařů a České lékárnické komoře do 15. 12. 2003 Minister-
stvem zdravotnictví ČR předloženy konkrétní návrhy k řešení našich požadavků, přistoupíme k výstraž-
nému přerušení provozu ambulancí a lékáren.
Nedojde-li ani poté ke změně v přístupu vlády, jsme připraveni k důraznějším protestním akcím.

V Praze dne 20. 11. 2003
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Svaz zdravotních pojišťoven ČR a Koalice ambulantních lékařů
ZÁVĚRY ZE SPOLEČNÉ KONFERENCE „AKTUÁLNÍ SITUACE VE ZDRAVOTNICTVÍ“

KONANÉ V PRAZE DNE 27. A 28. 1. 2004 V HOTELU ADRIA.

Konference se aktivně zúčastnili: 
ředitelé všech zdravotních pojišťoven, představitelé všech sdružení Koalice ambulantních lékařů 
a dále hosté: ministryně Součková, senátor Julínek, hejtman Moravskoslezského kraje Tošenovský,
hejtman Plzeňského kraje Zimmermann, ředitelka VZP Musílková a prezident Liberálního institu-
tu a děkan Národohospodářské fakulty VŠE Schwarz.
Hlavní přednášky:
Financování zdravotnictví z pohledu 
- pojištěnce, občana: Jiří Schwarz 
- lékaře: Lubomír Berka
- zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven: Vladimír Kothera

Svaz zdravotních pojišťoven ČR a Koalice ambulantních lékařů společně prohlašují, že jako zástupci
odborné veřejnosti složené z představitelů zdravotních pojišťoven, plátců zdravotní péče a Koalice
ambulantních lékařů, poskytovatelů zdravotní péče se shodli na naléhavé nutnosti změn ve finan-
cování a organizaci zdravotnictví.
Krátkodobé kroky ke stabilizaci:
1. Zpomalit trend nárůstu úhrad zdravotní péče.
2. Zastavit nárůst cen léčiv a zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního

pojištění. 
3. Zamezit zásahům vlády do smluvních vztahů a cenových dohod. 
4. Urychlit zavádění systému platby za diagnózu v nemocnicích.
Střednědobá opatření pro systémové změny: 
1. Vymezit rozsah zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a vytvořit prostor pro

zavedení smluvního pojištění. 
2. Posílit individuální odpovědnost občanů za čerpání zdravotní péče. 
3. Navýšit platby za státem hrazené pojištěnce a nastavit funkční mechanismus jejich valorizace. 
4. Posílit konkurenci mezi zdravotnickými zařízeními i mezi zdravotními pojišťovnami prostřed-

nictvím cen.
5. Zavést individuální smluvní vztahy mezi pojištěncem a zdravotní pojišťovnou, umožnit nabídku

alternativních pojistných plánů.
6. Propojit zdravotní, nemocenské a úrazové pojištění.
7. Změnit výkon činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR v těchto oblastech:

· zamezit zásahům do smluvních vztahů a cen
· stanovování normativů v oblasti poskytování zdravotní péče
· provádění efektivní kontroly a dohledu 
· příprava nové legislativy.

Považujeme za nutné návrh koncepce předkládaný Ministerstvem zdravotnictví ČR doplnit o nutné
motivační mechanizmy, funkční vazby a způsoby realizace. Nejdůležitější však je posílení, nikoli
oslabení zodpovědnosti pojišťoven za výběr pojistného, prvků smluvní volnosti, konkurence 
a možnosti výběru pro občany.

V Praze dne 28. 1. 2004
Za Svaz zdravotních pojišťoven: Ing. Ladislav Friedrich,CSc. prezident

Za Koalici ambulantních lékařů: MUDr. Jiří Pekárek
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APERIO - CENTRUM AKTIVNÍHO PORODU ČESKÁ ASOCIACE DUL 
- ČESKÁ ASOCIACE PORODNÍCH ASISTENTEK - HNUTÍ ZA AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ

ZA MOŽNOST VOLBY
Pozvánka na veřejné shromáždění na podporu samostatných porodních asistentek

V úterý 20. ledna 2004 v 15 hodin v Praze 1 na Klárově, na prostranství proti stanici metra Malo-
stranská se koná veřejné shromáždění na podporu samostatných porodních asistentek.

Proč?
Protože podle nově připravovaných zákonů hrozí samostatným porodním asistentkám v  naší zemi
zánik. Napříště mají ve své činnosti podléhat předchozí indikaci lékařů, kteří by tak v rozhodování
o způsobu poskytování porodnické péče získali monopol.

Co by to znamenalo v praxi?
Českým porodním asistentkám by byl znemožněn nezávislý výkon jejich profese včetně soukromého
podnikání. Nemohly by svou práci vykonávat podle evropských standardů, podle nichž mají mít po
získání patřičné kvalifikace oprávnění poskytovat odborný dohled, komplexní péči a poradenství
ženám a novorozencům během fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí a být za tuto práci
plně zodpovědné. To vše bez ohledu na to, zda pracují v nemocnicích, na klinikách, v gynekolo-
gických ambulancích nebo i  mimo zdravotnická zařízení.

České ženy a jejich rodiny by ztratily možnost svobodné volby způsobu, místa a poskytovatele
porodnických služeb. Nedočkaly by se v zahraničí běžných porodních center a porodních domů 
a s velkou pravděpodobností by ani neměly možnost přivádět své děti na svět v doprovodu porod-
ní asistentky v domácím prostředí. 

Proč jsou samostatné porodní asistentky potřeba?
Protože porodní asistentky jsou specialistky na péči o ženy s fyziologickým těhotenstvím, porodem 
a šestinedělím a na péči o fyziologické novorozence do 6. týdne věku.
Protože přístup porodních asistentek k těhotenství, porodu a šestinedělí se zásadním způsobem
odlišuje od lékařského. Porodní asistentky chápou porod jako přirozený děj v životě ženy a rodiny
a zaměřují se na odborný doprovod a podporu ženy, a nikoliv na aktivní usměrňování či řízení poro-
du medicínskými prostředky. Zdůrazňují právo ženy na informovanou volbu a osobní zodpovědnost.
Protože pro některé ženy je jednostranný lékařský model porodu nepřijatelný. Tyto ženy považují pří-
chod svého dítěte na svět za zásadní událost svého osobního a rodinného života, na jejíž podobě
se chtějí v maximální možné míře aktivně podílet a nést za ni i vlastní zodpovědnost. 

Dopřejme ženám volbu přirozeného porodu.
Přirozený porod prospívá matkám, dětem, otcům i celé společnosti.
Odbornými garantkami pro přirozený porod jsou porodní asistentky.

Patříte-li k zastáncům výše uvedených názorů, zúčastněte se veřejného shromáždění 
na podporu porodních asistentek.

Bližší informace na www. aperio.cz nebo na tel.  602 816 081 a 777 344 774.

Komentář: Další příklad toho, že čím je skupinka menší, tím více na sebe upozorňuje.



V Praze dne 4. 2. 2004

Tisková zpráva

Koalice ambulantních lékařů je znepokojena situací kolem novely vyhlášky č. 343/1997 Sb., kterou
se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla
jejich používání. Vzhledem k tomu, že při přípravě této novely nebyl brán ohled na připomínky
odborné veřejnosti, v tomto případě ambulantních lékařů, rozhodla se Koalice ambulantních
lékařů podpořit Petici, určenou Ministerstvu zdravotnictví ČR. 

Petice za změnu vyhlášky č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých příprav-
ků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, určená Ministerstvu zdravotnictví
České republiky

Ustanovení vyhlášky č. 34/2004 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 343/1997 Sb., ukládající
povinnost vyznačovat na receptech způsob úhrady léčiv symboly I, C, P a průpisy všech receptů
archivovat ve zdravotnické dokumentaci, jsou  naprosto neúčelná a v běžné ambulantní praxi nerea-
lizovatelná. 
Důsledkem snahy lékařů o alespoň částečné plnění těchto povinností spojených s významným
zvýšením jejich časové a administrativní zátěže by nepochybně bylo výrazné snížení počtu
ošetřených pacientů, nárůst čekacích lhůt a snížení kvality vlastní léčebně preventivní péče.
Žádáme Ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby neprodleně napravilo vzniklou situaci 
a předmětná ustanovení vyhlášky ukládající výše uvedené povinnosti zrušilo. 

Petiční výbor :
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Jana Uhrová, místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Jiřina Dvořáková, místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
MUDr. Zdeněk Hamouz, místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Michal Polák, místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Tomáš Soukup, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
Členy petičního výboru je oprávněn zastupovat 
MUDr. Pavel Neugebauer, bytem Kosmonautů 774, 506 01, Jičín

MUDr. Jiří Pekárek
mluvčí 

Koalice ambulantních lékařů

Komentář: SSG ČR jako člen Koalice ambulantních lékařů Petici podporuje.
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TISKOVÁ ZPRÁVA K UKLÁDÁNÍ KOPIE RECEPTU LÉČIVÉHO
PŘÍPRAVKU DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE PACIENTA

Návrh novely vyhlášky č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků,
náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání byl dle pravidel připomínkového řízení
předán i České lékařské komoře a jejímu prezidentovi. ČLK žádné připomínky k návrhu novely
nepředložila. Do novely byly zapracovány připomínky všech oslovených míst, které se k návrhu
řádně vyjádřily. Zásadní připomínky byly projednávány i osobně za účasti vedení Ministerstva
zdravotnictví.

Schválená a řádně odsouhlasená novela vyhlášky kromě jiného požaduje vyjádření, zda je pacien-
tovi předepisován léčivý přípravek plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění, nebo bude
vyžadována finanční spoluúčast pacienta, nebo se jedná o léčivý přípravek plně hrazený pacientem.
Novela požaduje založení kopie receptu na léčivý přípravek do zdravotnické dokumentace pacien-
ta, kterému byl léčivý přípravek předepsán. 

Ministerstvo zdravotnictví považuje za nezbytné, aby byl pacient předem o možné finanční
spoluúčasti informován. V návaznosti na tuto a další informace je pacient tak poučen o potřebném
rozsahu poskytované zdravotní péče a může tak vyslovit informovaný souhlas, a to i při zvážení
svých finančních možností, a stát se tak aktivním partnerem lékaře při poskytování zdravotní péče.
Rozhodnutí pacienta je poté vyznačeno na receptu, který uplatní v lékárně. Vyznačením rozhod-
nutí pacienta na receptu je jeho formálním vyjádřením, které zavazuje další zdravotnické pracov-
níky k naplnění tohoto rozhodnutí. 

Pokud se týká požadavku zakládání kopie receptu vydaného pacientovi, pak založená kopie v plné
šíři vyjadřuje konkrétní obsah receptu v době, kdy byl lékařem předepsán. Obsah se tímto způ-
sobem stává nezpochybnitelný a chrání i předepisujícího lékaře při šetření dodatečných změn.
Recept je dle své povahy veřejnou listinou a proto dává lékaři i potřebné argumenty při možných
nesrovnalostech ať již s výší spoluúčasti či v ordinovaném dávkování nebo v počtu předepsaných
léčivých přípravků a podobně.

Založená kopie umožňuje objektivní kontrolu nejen kvality léčebné péče poskytované pacientovi,
ale i účelnosti vynakládání finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo zdravotnictví pokládá tato ustanovení v novele vyhlášky za účinný a transparentní
nástroj  kontroly hospodaření v oblasti lékové politiky, který dosavadní tak často kritizovaný sys-
tém zdravotní péče postrádal.

Seznam léčivých přípravků bez doplatku uveřejňuje pro širokou i odbornou veřejnost Ministerstvo
zdravotnictví ČR na svých webových stránkách.

Mgr. Ilona Slámová
tiskové oddělení Ministerstvo zdravotnictví
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K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ PŘEDEPISOVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Ustanovení §9 odstavce 2 platné vyhlášky překračuje zmocnění dané zákonem č. 79/1997 Sb., 
o léčivech. Ustanovení §75 odstavec 3 tohoto zákona zmocňuje pouze k upravení způsobu přede-
pisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání.

Uložení povinnosti zakládat průpis receptu do zdravotnické dokumentace je tedy uložením povin-
nosti nad rámec zmocnění. Dle Čl. 4 odstavce 1 Listiny základních práv a svobod, mohou být
povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích - tato podmínka nebyla v daném pří-
padě splněna.

Za podstatné považuji rovněž skutečnost, že pravidla vedení zdravotnické dokumentace, včetně
jejích náležitostí a povinností lékaře při jejím vedení, upravuje zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu v páté části a předmětné ustanovení tedy rovněž není v souladu s touto úpravou normou vyšší
právní síly - zákonem.

Domnívám se, že v konkrétním případě snahy postihnout lékaře za nerespektování této povinnos-
ti dané vyhláškou (i když je velmi problematické dovodit, který orgán je vůbec oprávněn toto
porušení vyhlášky sankcionovat, neboť tato ustanovení o sankcích neobsahuje a dovodit sankce ze
zákona č.79/1997 Sb. či 160/1992 Sb., vidím dosti nereálně), by pravděpodobně došlo k řízení před
Ústavním soudem, který by dle mého názoru minimálně část vyhlášky (ustanovení §9, odst.2)
zrušil.

Mgr. Jakub Uher
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Vážený pane inženýre,
v návaznosti na naše předchozí vyjádření k návrhu novely vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., zejmé-
na pak k povinnosti lékařů vyznačovat na receptu způsob úhrady předepsaného léčivého přípravku, bychom Vám rádi
následně po provedené novelizaci poskytli toto naše doplňující stanovisko.
Na úvod je třeba poznamenat, že informace uváděné o této problematice ve sdělovacích prostředcích (např. článek
otištěný v Hospodářských novinách dne 2. 2. 2004 pod názvem „Pacient si určí, zda hodlá doplácet“) jsou dosti značně
zkreslené a zavádějícím způsobem interpretují provedenou změnu právní úpravy. Dle našeho názoru je třeba vyzdvih-
nout dva aspekty dané problematiky. Jednak je třeba konstatovat, jaký je skutečný dopad provedené novelizace na
práva a povinnosti dotčených subjektů, a dále je třeba posoudit možná potenciální rizika, která novelizace přináší.

PRÁVA A POVINNOSTI DLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY
Přestože média hovoří o řadě nových povinností lékařů a lékárníků při předepisování a vydávání léčivých přípravků,
nově je stanovena pouze další náležitost receptu, a to vyznačení příslušného písmene „C“, „P“ nebo „I“, podle přís-
lušného způsobu úhrady. Dále je nutné vzít v úvahu skutečnost, že průpis každého běžného receptu na humánní hro-
madně vyráběná léčiva je nově povinnou součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Proces předepisování 
a vydávání léčivých přípravků nebyl však postižen žádnou jinou změnou.
Lze tedy konstatovat, že lékař je nyní povinen při vyhotovení receptu vyznačit na něm způsob úhrady předepsaného
přípravku či přípravků. Lékař ovšem není povinen konzultovat s pacientem volbu přípravku ani výši jeho úhrady 
a není též povinen vyhovět přáním pacienta v tomto směru. Lékař též v žádném případě nemá povinnost vyžadovat
souhlas pacienta s předepsáním určitého léčivého přípravku a pokud se rozhodne předepsat určitý přípravek z důvo-
du vhodnější léčby, nemůže po něm pacient požadovat předepsání jiného jinak hrazeného přípravku. 
Je žádoucí poznamenat, že pro případ, kdy lékař na receptu nevyznačí způsob úhrady nebo jej vyznačí chybně, není
vyhláškou ani zákonem stanovena žádná sankce a toto pochybení nemá žádný vliv na pozdější výdej léčivého
přípravku. Povinnost předepisujícího lékaře vyznačovat na receptu způsob úhrady vyznačením příslušného písmene
má tak ryze informativní charakter ve vztahu k pacientovi. Pacient není ovšem oprávněn se vyznačení způsobu úhrady
na receptu nijak domáhat.
Vyznačením způsobu úhrady na recept je pacientovi poskytnuta informace o úhradě ještě před tím, než dojde k vydání
léčivého přípravku v lékárně a pacient má tak možnost se připravit na skutečnost, zda bude doplácet či nikoliv. To je
dle našeho názoru jediný důsledek zavedení nové náležitosti receptu v podobě vyznačení způsobu úhrady. 
Pacient se ovšem dosti těžko dozví, kolik bude skutečně platit za předepsané přípravky, neboť ceny přípravků nejsou
jednotné na celém území ČR, ale jsou dány do určité míry trhem. Ceny léčivých přípravků se proto v různých
lékárnách třeba i v jedné a té samé lokalitě liší až o několik set Korun českých.
Konkrétně ve výše zmíněném článku v Hospodářských novinách se objevila dále informace o tom, že pokud se
pacient až v lékárně rozhodne pro jiný přípravek, bude mít možnost na zadní stranu receptu napsat, že chce jiný lék,
na který se vztahují jiná pravidla pro úhradu, a své rozhodnutí podepíše. Tuto informaci je třeba odmítnout v celém
rozsahu, neboť nová právní úprava se nijak nedotkne práv a povinností dotčených osob při výdeji léčivých přípravků.
Při výdeji léčivých přípravků je naprosto nerozhodné, zda je na receptu vyznačen způsob úhrady či nikoliv, a není ani
rozhodné, zda je vyznačen správně či chybně. Náležitost receptu v podobě vyznačení jednoho ze tří písmen podle
způsobu úhrady není totiž pro lékárníky určující a předepsaný léčivý přípravek bude vydán bez ohledu na vyznačení
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způsobu úhrady. Pro možnost záměny předepsaného léčivého přípravku se plně uplatní stejná pravidla jako před
provedenou novelizací.
Pokud má tedy lékárna na skladě předepsaný léčivý přípravek, zásadně vydá vždy přípravek uvedený na receptu 
a nemá možnost záměny. Pokud nemá lékárna k dispozici předepsaný přípravek a zároveň hrozí nebezpečí z prodlení,
vydá léčivý přípravek náhradní. Za předpokladu, že je zachována stejná účinná látka a léková forma přípravku, není
nutná konzultace s předepisujícím lékařem. Pokud by neměla být zachována stejná účinná látka či léková forma, je
lékárník povinen konzultovat záměnu s lékařem. 
Dle novelizovaného znění vyhlášky je dále průpis vystaveného receptu součástí zdravotnické dokumentace vedené 
o nemocném. V důsledku lze z tohoto ustanovení dovodit povinnost lékaře zakládat průpisy vystavených receptů do
zdravotnické dokumentace pacientů, přestože obecná povinnost lékařů či zdravotnických zařízení uchovávat průpisy
všech vystavených receptů není primárně stanovena zákonem. Zákonem je stanovena povinnost lékařů a zdravot-
nických zařízení vést evidence pouze ve specielních případech, kdy dochází k zacházení s návykovou látkou.
Lze tedy uzavřít, že novelizované znění vyhlášky o předepisování léčiv nemá oporu v zákoně a že povinnost lékařů
zakládat do zdravotnické dokumentace pacientů průpisy všech vystavených receptů nepřímo stanovená nově vy-
hláškou jde nad rámec zákona. Vyhláška č. 34/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb. o předepisování
léčivých přípravků, byla v tomto bodě tedy vydána pravděpodobně v rozporu s čl. 79 odst. 3 Ústavy, neboť byla vydá-
na nad rámec zákona a navíc bez zákonného zmocnění příslušného ministerstva. Je ovšem nutné konstatovat, že tato
výše uvedená vada nemění nic na právní závaznosti příslušného ustanovení vyhlášky, a to až do případného zrušení
Ústavním soudem.
V dalším plně odkazujeme na naše dřívější vyjádření k této problematice.

MOŽNÁ RIZIKA A DOPADY
Skutečný dopad novelizovaného znění vyhlášky o náležitostech receptu na práva a povinnosti lékařů a lékárníků je
ve srovnání s informacemi publikovanými v tisku nepoměrně nižší. Přesto je ovšem patrné, že novela spolu s neprav-
divými informacemi šířenými tiskem zjevně pod vlivem Ministerstva zdravotnictví ČR může způsobit značné prob-
lémy v ordinacích a lékárnách, kdy se budou občané domáhat svých domnělých práv a budou vyžadovat předepsání
určitých konkrétních přípravků či záměnu předepsaného přípravku lékárníkem v lékárně dle své volby.
Pokud by v rozporu se závěry vyplývajícími z tohoto vyjádření přece jen praxe tíhla k výkladu, že lékař je povinen
vyžádat si souhlas pacienta s předepsáním konkrétního přípravku a že lékárník je povinen na žádost pacienta zaměnit
předepsaný přípravek za přípravek hrazený jiným způsobem, bylo by nutné uzavřít, že v takovém případě pacient sám
plně přebírá odpovědnost za výsledek léčby, za případné nežádoucí účinky zvoleného léčivého přípravku a v nejzá-
važnějších případech dokonce za újmu na svém zdraví. Lékař ani lékárník by v takových případech nemohli odpoví-
dat za škodu na zdraví, pokud vznikla užitím léčivého přípravku v rozporu s jejich doporučením.
Pro tyto případy by bylo možné snad jen doporučit, aby lékaři a lékárníci velice pečlivě, přesně a stručně zazname-
nali požadavek pacienta, aby pacienta upozornili na veškerá možná rizika léčby jím zvoleným přípravkem a vyžádali
si jeho souhlas s tím, že poučení o rizicích rozumí (revers). Je nanejvýše vhodné, aby poučení mělo písemnou formu
a bylo poznamenáno na kopii receptu a uchováno pro potřeby lékaře či lékárny nebo aby bylo uvedeno na samostat-
ném formuláři spolu s kopií receptu. Splnění těchto požadavků v praxi by však nepochybně bylo prakticky téměř
neproveditelné.
Přenechání volby ohledně předepisování a vydávání léčivých přípravků pacientům, kteří nejsou v tomto směru
dostatečně odborně vybaveni, by ve svém konečném důsledku nepochybně vedlo ke zvýšení nákladů na zdravotní péči
a zatížilo by tak více státní rozpočet, neboť by přibylo chybných případů léčení v důsledku užití nesprávných léčivých
přípravků v rozporu s doporučením lékařů. Je třeba též odmítnout názor objevující se v médiích, že změny provedené
novelou vyhlášky povedou nepochybně k úsporám ve výdajích na zdravotnictví, neboť je zřejmé, že zavedením povin-
nosti vyznačovat způsob úhrady na receptu se samotná úhrada ze zdravotního pojištění nijak nemění. Ušetřit tak
mohou pouze pacienti tím, že budou upřednostňovat přípravky bez doplatku či s nižším doplatkem.

Doufám, že výše uvedené vyjádření a návrhy pro Vás budou postačující. Budete-li k nim však mít jakékoliv dotazy
nebo připomínky, kontaktujte nás, prosím, abychom je s Vámi mohli projednat.

S úctou
Jiří Slavíček

advokát
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Vážený pan 
MUDr. Pavel Březovský, ředitel
Odbor zdravotní péče
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01  Praha 2

12. prosince 2003

Věc: Připomínky k návrhu vyhlášky měnící vyhlášku č. 343/1997, Sb.

Vážený pane řediteli,

dovoluji si tímto předložit ve stanovené lhůtě připomínky Mezinárodní asociace farmaceutických společností
(MAFS) k předloženému návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška č.343/1997 Sb.,
kterou se upravují podrobnosti předepisování léčivých přípravků a náležitosti receptu. 

Připomínky, které předkládáme, považujeme za zásadní. Jde zejména o připomínky k bodu 8 novely. 

Předně bychom chtěli zdůraznit, že bez ohledu na východiska a řešení problému podílu pacienta na posky-
tování zdravotní péče a případnému přihlédnutí k jeho požadavkům a finančním možnostem při předepisování
léčivých přípravků, není vyhláška č. 343/1997 Sb. vhodným nástrojem k řešení této problematiky.

Vyhláška upravující náležitosti receptu je čistě procedurálním právním aktem upravujícím podrobnosti přede-
pisování léčivých přípravků a náležitosti receptu, které není třeba závazně fixovat v zákonu o léčivech, ale je
možné je upravit a rozvést prováděcí vyhláškou, která podléhá častější novelizaci a přizpůsobení aktuální
situaci.

Práva a povinnosti subjektů, tedy předepisujících lékařů a případně též pacientů, mají vždy zásadně být
založena zákonem jako právním předpisem určité právní síly přijaté Ústavou předvídaným postupem. Dle
ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy je možné státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které
stanoví zákon. Dle ustanovení čl. 2 odst. 4 ústavy pak nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Dle ustanovení čl. 78 a čl. 79 odst. 3 Ústavy jsou vláda a ministerstva oprávněna vydávat podzákonné
prováděcí právní předpisy výhradně k provedení zákona, a to pouze v jeho mezích. Práva a povinnosti není
tedy možné nově založit podzákonným prováděcím právním předpisem. Podzákonným prováděcím právním
předpisem je možné pouze práva a povinnosti založená zákonem blíže specifikovat, a to pouze v mezích před-
vídaných zákonem.

Zákon o léčivech upravuje předepisování léčivých přípravků v §44 a následujících. Tato ustanovení přitom pouze
stanoví povinnost lékaře předepisovat léčivé přípravky způsobem stanoveným vyhláškou. Zákon tedy nezakládá
právo pacienta vyjadřovat se k ceně léčivého přípravku ani právo vyslovit s předepsáním konkrétného přípravku
nesouhlas.

Pokud tedy zákon o léčivech nezakládá právo pacienta účastnit se procesu předepisování léčivých přípravků tím,
že by se aktivně vyjadřoval k ceně léčivého přípravku a vyjadřoval souhlas s případným doplatkem, tak prováděcí
vyhláška nejen že nemůže upravovat podrobnosti výkonu takového práva pacienta, ale v žádném případě nemůže
takové právo pacienta založit.
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Prováděcí vyhláška nemůže nad rámec zákona o léčivech ani stanovit povinnost předepisujícího lékaře 
přihlédnout k stanovisku pacienta nebo k případnému souhlasu či nesouhlasu s doplatkem.

S ohledem na výše uvedené je tedy nutné konstatovat, že pokud by novela §4 odst. 1 písm. d) bod 3. vyhlášky
č. 343/1997 Sb. byla přijata v navrhovaném znění, šlo by o protiústavní ustanovení prováděcího právního před-
pisu vydané nad rámec zákona a jako takové by mohlo být případně zrušeno Ústavním soudem.

Bez ohledu na výše uvedené by se ale vždy jednalo o mrtvé ustanovení, zejména s ohledem na skutečnost, že
bez ohledu na souhlas nebo nesouhlas pacienta předepisující lékař by nebyl nijak omezen v možnosti přede-
psat léčivý přípravek s doplatkem, přestože pacient s takovým doplatkem nedal výslovný souhlas. Pacient pro-
jevuje svůj souhlas konkludentně vyzvednutím léčivého přípravku a zaplacením doplatku a není tedy třeba
upravovat žádný specielní postup.

Zákon o léčivech ani jiný právní předpis totiž nestanoví povinnost lékaře poučit pacienta o možnosti vyjádřit
se k případnému doplatku a vyžádat si jeho souhlas s předepsáním konkrétního přípravku. S ohledem na
navrhované znění ustanovení novely je zřejmé, že předepisující lékař by byl „povinen“ vyznačit na receptu „S“
jen v případě, pokud by na tom pacient trval. Pokud lékař předepíše léčivý přípravek s doplatkem a pacient
vyjádří nesouhlas, tak má lékař v zásadě dvě možnosti. Buď předepíše léčivý přípravek přes nesouhlas pacien-
ta nebo předepíše léčivý přípravek bez doplatku. Volba je vždy zásadně na lékaři a navrhovaná změna vyhlášky
č. 343/1997 Sb. na tomto principu nic nemění. Lékař tedy nemusí postupovat tak jak je to uvedeno v odůvod-
nění k bodu 8. novely a nemusí předepsat léčivý přípravek bez doplatku. 

Lékárník, který vydává léčivé přípravky v lékárně dle příslušného receptu, není přitom oprávněn posuzovat pří-
padný souhlas či nesouhlas pacienta s předepsaným léčivým přípravkem a řídí se mimo jiné ustanoveními §9
vyhlášky č. 255/2003 Sb. o správné lékárenské praxi. Lékárník tedy zásadně posuzuje pouze vyznačené
dávkování a způsob aplikace a není oprávněn zaměňovat léčivé přípravky pouze s ohledem na cenu léčivého
přípravku a případný souhlas pacienta.

Je přitom zcela zřejmé, že zdaleka ne všechny léčivé přípravky v jednotlivých ATC skupinách jsou zastupitel-
né. Přípravky v jednotlivých ATC skupinách mohou mít sice podobné léčivé účinky, ale s přihlédnutím 
k dalším parametrům jako je třeba mohutnost účinku, kontraindikace či mechanismus účinku se jednotlivé
přípravky liší a nemusí být při použití u konkrétního pacienta zastupitelné. V takových případech nemůže lékař
být tlačen k předepisování určitého přípravku jen z toho důvodu, že to pacient vyžaduje s ohledem na jeho
cenu. Celá konstrukce, tak jak je prezentována Ministerstvem zdravotnictví v odůvodnění k bodu 8. novely, je
tedy nešťastná a kontraproduktivní.

Závěrem bychom si  dovolili jen zopakovat, že řešení tak složité otázky jako je případný podíl a součinnost
pacienta při poskytování zdravotní péče v podobě vyjadřování se k předepisovanému léčivému přípravku 
s ohledem na jeho cenu, není možné přesunout do podzákonného prováděcího právního předpisu, který
upravuje náležitosti receptu. Takový problém je s ohledem na množství subjektivních práv a povinností sub-
jektů účastnících se procesu předepisování léčivých přípravků nutné řešit zákonem. Pokud by tedy současná
politická reprezentace dospěla k závěru, že je nutné tuto problematiku nějakým způsobem řešit, je třeba tak
učinit přijetím zákona, aby tak byl dodržen Ústavou předvídaný postup.

Prosíme o možnost být přítomni vypořádání našich přípomínek.

S úctou,

Pavol Mazan
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Informace OZP k úhradě ambulantní specializované péče v 1. pololetí 2004

V průběhu měsíce ledna 2004 rozeslala OZP smluvním ambulantní specialistům návrhy cenových dodatků na 1. polo-
letí 2004. Protože text dodatků se stal v několika případech předmětem polemik, projednali jsme cenové návrhy se
zástupci SSLZP a rádi bychom i touto formou postup OZP vysvětlili.

Pro 1. pololetí 2004 navrhla OZP svým smluvním partnerům úhradu poskytnuté ambulantní specializované zdravotní
péče výkonovým způsobem s hodnotou bodu 1,04 Kč/bod do limitu nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den s ome-
zením maximální úhradou v návaznosti na počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v případech, kdy
zdravotnické zařízení ošetřilo v dané odbornosti v příslušném referenčním čtvrtletí minimálně 75 pojištěnců OZP.
Maximální úhrada navrhovaná na 1 unikátního pojištěnce ošetřeného ve zdravotnickém zařízení pak byla stanovena 
s přihlédnutím k věkové struktuře ošetřených pojištěnců v dané odbornosti v příslušném referenčním  období tak, aby ma-
ximální úhrada na jednoho pojištěnce ošetřeného v 1. pololetí 2004 byla v souladu s průměrnými celostátními náklady
OZP v dané odbornosti po zohlednění věkového spektra ošetřovaných pojištěnců OZP v příslušném referenčním období.

Předkládaný návrh dodatku pro předmětné období je podle našeho názoru v naprostém souladu s právními předpisy
upravujícími veřejné zdravotní pojištění, a to jak zákonem č. 48/1997 Sb. (odstavcem 14 § 17 zákona č. 48/1997 Sb.
opravňujícím zdravotní pojišťovnu snížit úhradu zdravotnickým zařízením, která dlouhodobě překračují průměrné
celostátní náklady  zdravotní pojišťovny v dané odbornosti po zohlednění věkových skupin), tak i Věstníkem MZ,
částka 13, z prosince 2003, ve kterém byly publikovány v plném znění o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní
péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, kde mimo jiné odstavec (5) zakládá právo obou smluvních stran
učinit smluvní dohodu o jiném způsobu úhrady a regulace.

V souladu s výše uvedeným uplatnila OZP cca u 11 % nejnákladnějších zdravotnických zařízení své právo dané zákonem
a navrhla oproti předchozím obdobím snížit limit maximální úhrady tak, aby výsledná maximální úhrada na jednoho
pojištěnce i v těchto nejnákladnějších zdravotnických zařízeních byla v souladu s průměrnými celostátními náklady OZP
v dané odbornosti po zohlednění věkového spektra ošetřovaných pojištěnců v příslušném referenčním období.

Jelikož celostátní průměrné náklady OZP na jednoho pojištěnce a čtvrtletí jsou v jednotlivých odbornostech stále sig-
nifikantně vyšší než srovnatelné náklady např. největší zdravotní pojišťovny, nemělo by snížení limitu maximální
úhrady mít zásadní vliv na dostupnost péče pro pojištěnce OZP.

Zdůrazňujeme. že předmětný dodatek byl odesílán jednoznačně jako návrh OZP a nebyl ze strany OZP podepsán s tím,
že v průvodním dopise byli jmenovitě uvedeni kontaktní pracovníci pro uplatnění případných námitek, či protinávrhů.
Lhůta pro uzavření dodatku byla důsledně odvozována od data odeslání a měla by vytvořit dostatečný časový prostor
pro vysvětlení případných nejasností. Stanovení lhůty laskavě nechápejte jako aroganci pojišťovny, ale jako nutnost
zamezit úhradám zdravotní péče za leden bez dostatečného právního titulu.

Ani navrhovaná regulační opatření  v žádném případě nemají být diktátem zdravotní pojišťovny a už vůbec nejsou namíře-
na proti ambulantní specializované péči jako celku, nýbrž výhradně proti malému počtu nejnákladnějších zdravotnických
zařízení.  

OZP se svými smluvními partnery vždy jednala a v souladu s pokyny uvedenými v průvodním dopise je připravena 
i nadále individuálně jednat s každým smluvním partnerem o konečné výši smluvně dohodnutého limitu. Pokud zdravot-
nické zařízení nade vší pochybnost prokáže oprávněnost nadnormativních nákladů na zdravotní péči v dané odbornosti,
může být v konečném důsledku navrhovaný limit adekvátně smluvně upraven. Jednoznačně však nebude vyhověno těm
zdravotnickým zařízením, která neodůvodněně generují v daných odbornostech vysoké náklady. 

Realizací výše uvedených opatření se OZP snaží mimo jiné i o spravedlivější a sofistikovanější alokaci finančních
zdrojů vynakládaných na úhradu ambulantní zdravotní péče vybízející k diferencovanému přístupu k poskytované
zdravotní péči. Jsme přesvědčeni, že podpora zdravotnických zařízení s maximalistickým přístupem k vykazované
péči profitujících z historicky vzniklých  a ve srovnání s ostatními zařízeními neadekvátních limitů je na škodu celé-
mu úhradovém mechanismu ambulantní specializované péče.

V Praze dne 9.února 2004

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
generální ředitel OZP, v.r.
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Stanovisko právního oddělení ČLK k dodatku smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče 

předkládanému smluvním zdravotnickým zařízením ze strany Oborové zdravotní pojišťovny 

zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP).

Ve zmíněném dodatku se mj. doslova uvádí, že maximální úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za výkony v dané

odbornosti v příslušném období nesmí překročit maximální úhradu na jednoho unikátního pojištěnce se zohledněním

věkových skupin v dané odbornosti schválenou ve Zdravotně pojistném plánu (viz odst. 14 § 17 z.č. 48/19987 Sb.).

K citované části dodatku lze konstatovat, že začlenění tohoto textu do dodatku je v rozporu nejen s ust. § 17 zákona 
č. 48/1997 Sb., nýbrž rovněž s vyhláškou č. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy i s výsledky
dohodovacích řízení o úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění na 1. pololetí 2004. 

V ust. § 17 odst. 14 zák. č 48/1997 Sb. se uvádí:

„(14) Příslušná zdravotní pojišťovna je oprávněna na základě schváleného zdravotně pojistného plánu nebo na smluvním

základě omezit  úhradu  zdravotní  péče  vykázané  zdravotnickým zařízením v případě, kdy  po kontrole  zjistí, že  zdravot-

nické  zařízení překračuje

a) ve schváleném zdravotně pojistném plánu stanovené nebo ve  smlouvě dohodnuté průměrné náklady na zdravotní péči

na jednoho ošetřeného pojištěnce se zohledněním věkových  skupin zdravotnickým zařízením poskytnutou nebo vyžádanou,

b) ve schváleném zdravotně pojistném plán  stanovený nebo ve  smlouvě dohodnutý objem zdravotní péče zdravotnickým

zařízením poskytnuté nebo vyžádané.“

Je nesporné, že výsledky dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci poskytovatelů zdravotní péče
pro první pololetí 2004 žádnou možnost omezení maximální úhrady na jednoho unikátního pojištěnce s odkazem na
zdravotně pojistný plán nestanoví. Tato možnost tedy není dána. Dohodovacích řízení se účastnila i OZP a jejich
výsledky jsou pro ni závazné. Z těchto výsledků je zjevné, že žádný zdravotně pojistný plán se ve vztahu k výši úhrad
zdravotní péče v 1. pololetí 2004 neuplatní. Pokud by tedy OZP v rozporu s výsledky dohodovacích řízení, které jsou
závazné pro všechny zdravotní pojišťovny vázala výši úhrad na zdravotně pojistný plán, postupovala by protiprávně.
V daném případě se jednoznačně uplatní výhradně ujednání dohody o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2004, která odkaz na zdravotně pojistný plán vůbec neob-
sahuje. Výsledky této dohody je OZP vázána, a není tedy v žádném případě oprávněna tyto výsledky jakkoliv jednos-
tranně měnit. Ustanovení § 17 odst. 14 zák. č. 48/1997 Sb. nadto dává možnost snížit úhradu zdravotní péče tehdy,
pokud zařízení překračuje průměrné náklady na jednoho pojištěnce stanovené ve schváleném zdravotně pojistném plánu

nebo dohodnuté ve smlouvě (tj. dohoda dosažená v rámci dohodovacího řízení). S ohledem na skutečnost, že žádný
zdravotně pojistný plán k datu rozesílání předmětných dodatků schválen nebyl, je dotčená část dodatku, která s tímto
plánem spojuje výši úhrad zdravotní péče, bezpředmětná nejen právně ale i věcně. 

V Praze dne 4. 2. 2003

Mgr. Aleš Buriánek

právní oddělení ČLK
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INFORMACE PRO MIMONEMOCNIČNÍ AMBULANTNÍ SPECIALISTY 

Jako zástupci skupiny poskytovatelů mimonemocniční ambulantní specializované péče DŘ o HBVÚ
a z jejího pověření jsme jednali (Dr. Jojko, Dr. Koblic, Ing. Král, Dr. Tautermann) 6. února 2004
(od 14.00 do 15.15) s představiteli Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví,  generální ředitelem Ing. Friedrichem, CSc. a zdravotní ředitelkou MUDr. Plškovou
o dodatcích ke smlouvám na 1. pololetí 2004, které vyvolaly u poskytovatelů této skupiny znepoko-
jení a nesouhlas. Namítali jsme, že omezení maximální úhrady za výkony na jednoho unikátního
pojištěnce se zohledněním věkových skupin v dané odbornosti s odkazem na schválený zdravotně
pojistný plán odporuje uzavřené dohodě, která takové omezení nestanoví a nadto že žádný
schválený zdravotně pojistný plán dosud neexistuje. 

Představitelé OZP v podstatě argumentovali tím, že uvažovaná a projednávaná koncepce zdravot-
nické reformy počítá se stoprocentním přerozdělením pojistného, které by znamenalo do roku
2005 přesun cca 3 miliard Kč z prostředků oborových pojišťoven k VZP a že se na takový pokles
musí připravit. Omezení plynoucí z dodatků je průměrové a podle jejich předpokladů se může týkat
jen asi 10 % vysoce nákladových ZZ, ne však naprosté většiny ZZ, která nedosahují a ani se výz-
namně nepřibližují hodnotě korekčního koeficientu 1,0. Avšak i v oněch 10 % případů je OZP
připravena k individuálním jednáním a ohledům na konkrétní situaci zdravotní péče v daném
zařízení. Nevylučuje ovšem ani případné jednání arbitrážní nebo soudní. Zdůraznili, že v zásadě
bylo úmyslem OZP „vyslat signál o hrozících nesnázích oborových pojišťoven v dohledné budouc-
nosti a možných dopadech na jejich smluvní ZZ“ . K významnějšími faktickým změnám v platbách
by podle představitelů OZP v 1. pololetí 2004 ještě nemělo dojít.

Zdůraznili rovněž nutnost trvání na faktickém právním důvodu platnosti smlouvy, totiž vzájemným
podepsáním dodatku v termínu.  

Posléze slíbili podrobnější vysvětlení a zdůvodnění svého stanoviska do 9. 2. 2004, abychom je
mohli neprodleně sdělit zástupcům sdružení naší skupiny a prostřednictvím internetu všem ambu-
lantním specialistům.

Doporučujeme tedy poskytovatelům naší skupiny, aby uvážili - podle dosahované hodnoty KORKO
- zda je pro ně předpoklad plynoucí z dodatku přijatelný a podle toho jej podepsali, v opačném pří-
padě pak aby neprodleně zahájili jednání s OZP. Třetí možností (ovšem dlouhého průběhu a zřej-
mě s pozastavením plateb) je napadnout znění dodatku soudní žalobou.

Pokud jde o dodatky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, doporučujeme je nepodepisovat
do výsledků jednání s jejím ředitelstvím, které chceme vyvolat příští týden.

Za správnost: Tautermann
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STANOVISKO KOALICE AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ
k protestní akci schválené sjezdem ČLK na 7. – 9. dubna 2004

Zástupci Koalice ambulantních lékařů projednali na svém setkání dne 3. 2. 2004 výzvu 
MUDr. Davida Ratha, prezidenta ČLK, k podpoře protestní akce 7. – 9. dubna 2004, adresovanou
členům představenstev okresních sdružení. Nepovažují tento materiál za přímé oslovení Koalice,
ponechávají proto na jednotlivých lékařích rozhodnutí, zda se k akci připojí, či nikoliv.

Koalice ambulantních lékařů, slovy MUDr. Ratha, „plně chápe důvody, které vedou některé kole-
gy lékaře k demonstrativnímu přerušení práce. Koalice tento protest podporuje a vnímá jej jako
legitimní projev nespokojenosti až zoufalství, které plynou ze současné vážné finanční situace
resortu zdravotnictví“.

MUDr. Václav Šmatlák
předseda
Sdružení praktických lékařů ČR

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

MUDr. Pavel Tautermann
předseda
Sdružení smluvních lékařů ČR

MUDr. Vladimír Dvořák
předseda
Sdružení soukromých gynekologů ČR

MUDr. Jiří Pekárek
prezident
České stomatologické komory

PharmDr. Lubomír Chudoba
prezident
České lékárnické komory
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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

MUDr. Vladimír Dvořák Orlí 18   602 00  Brno 542 221 661
e-mail: ssgcr@ti.cz

MUDr. Olga Hlaváčková Zeyerova 2442   397 01  Písek 382 215 000
e-mail: hlavackova@mbox.vol.cz

MUDr. Yveta Jandová Na žižkově 748   460 06  Liberec 6  485 133 321
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e-mail: vmalik@volny.cz

MUDr. Jan Nový Raisova 21   320 07   Plzeň 377 371 740
e-mail: jan.novy@centrum.cz

MUDr. Aleš Skřivánek U stadionu 8   772 00  Olomouc 585 234 444
e-mail: alesskrivanek@volny.cz

MUDr. Alexandra Stará Slavíkova 15   120 00  Praha 2   222 716 273
e-mail: alexstara@volny.cz

MUDr. Jiří Štěpán, CSc. Labská kotlina 1220      495 757 188
500 02  Hradec Králové
e-mail: jstepan@email.cz
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