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EDITORIAL

Po prolistování předchozích Zpravodajů jsem byl překvapen, že jsou skutečně malou kronikou naší čin-
nosti, a to činnosti velmi aktivní a prospěšné. Jsou zde vidět výsledky systematické práce, úsilí nás všech
členů SSG ČR, vedoucí ke společným cílům. Je zde zaznamenaná radost, spokojenost a nadšení ze
setkání na prvních doškolovacích seminářích, výsledky nejrůznějších setkání a jednání našich zástupců
se zástupci pojišťoven, ČLK, MZ ČR i s poslanci, při kterých SSG ČR vystupuje již jako rovnocenný part-
ner. Skutečností je, že ne všechna jednání dopadla dle našich představ, ale vždy naši zástupci jednali
korektně ve prospěch nás všech s vědomím, že jsou jedni z nás a tudíž jim jde o společnou věc. Mnoho
problémů je stále stejných, jsou stále diskutovány a stále nedořešeny - ať už se jedná o preference
lůžkových zařízení na úkor soukromých ambulancí, nejistoty osudu našich praxí, v minulosti stále
řešená otázka samostatného segmentu a jiné.
Problém, který se nás více než v jiných období dotýkal, byla otázka financování na 1. pololetí 2005.
Vyřešil se až na konci 1. čtvrtletí, kdy byly jednotlivými pojišťovnami nabídnuty zdravotnickým zařízením
dodatky smluv k podpisu. Nakonec i zde byla možnost dvou variant. Zástupci SSG ČR, kteří se jednání
účastní, nám mohou pouze prezentovat výsledky a sdělit klady a zápory předložených variant a upo-
zornit na případné záludnosti a objasnit nejasnosti. Myslím, že všichni máme možnost získat dostatek
informací na internetu, při jednáních osobních, či na doškolovacích seminářích. Poté už je na nás, jakou
možnost si vybereme. Každý zná charakter svého zařízení nejlépe.
Za velmi pozitivní pro spolupráci lékařů soukromých ambulantních a lůžkových zařízení lze považovat
výsledky voleb do výboru ČGPS v roce 2001, kdy poprvé došlo k paritnímu zastoupení privátních a stát-
ních lékařů. Od roku 2002 pak každoroční pořádání společného sjezdu ČGPS a SSG ČR, vždy velmi
vysoce hodnoceného jak po stránce odborné, tak společenské. Že to byl krok dobrý potvrdila i práce
výboru ČSPS. Její výsledky se odrazily i na letošní  kandidátce, kde jsou zastoupeni jak státní, tak privát-
ní lékaři.  Definitivní složení nového výboru ČGPS se dozvíme na květnovém sjezdu ČGPS a SSG ČR 
v Hradci Králové.
Vím, co práce a úsilí je za jednotlivými členy SSG ČR, mnohdy je to práce usilovná a často úmorná,
která přes veškeré snahy nevede ke zdárnému konci a prosazení stanovených cílů. Proto nemohu uvěřit
zástupcům LOK-SČL, že by byli schopni realizovat úkoly a cíle, které si stanovili v „Návrhu LOK-SČL
na stabilizační opatření ve zdravotnictví“ (a to ne vše v tomto materiálu je příznivé pro privátní lékaře).
Proto jsem v otázce udělení plné moci LOK-SČL spíše zdrženlivý a střízlivý. Plnou moc LOK-SČL zatím
nedávám. Přesvědčí-li mne LOK-SČL výsledky svojí práce o opaku, velmi rád přiznám, že jsem se mýlil.
To je můj názor. Předpokládám, že i Vy k udělení plné moci LOK-SČL přistoupíte s rozumem. Záleží
jen na Vás.

Přeji Vám jaro plné pohody.

Zdeněk Tesař
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XXIV. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Janssen-Cilag v Mariánských Lázních

Jsou firmy, které se doškolovací semináře ve spolupráci se SSG ČR snaží dělat na stejných místech, ve
snaze vytvořit tak jistou tradici. Firma Janssen-Cilag se naopak snaží přijít každý rok s něčím novým 
a ačkoliv je to určité riziko, podstupují jej a pro letošní jarní doškolovací seminář si netradičně vybrali
západočeské Mariánské Lázně. O tom, že to byla volba dobrá, svědčí mimo jiné i vysoká účast
gynekologů a jejich kuloárově ventilovaná spokojenost s odbornou i společenskou částí programu.
To, že jezdíme pokaždé jinam, je náročné zejména po organizační stránce, např. Milovy máme
„přečtené“ do posledního pařezu v blízkém lese. Naštěstí nás v Mariánských Lázních nic nepřekvapilo
a pokud, tak jen nádherné jarní počasí a dobrá nálada účastníků semináře. 
K dobrému dojmu semináře přispěl zcela jistě kvalitní výběr přednášejících, ať již vybraných hlavním
sponzorem akce, nebo těch, které jsme pro doškolování vybrali my. Úvodní přednáška prof. Weisse
navodila příjemnou atmosféru a pak již pokračoval blok orientovaný na problematiku umělých přerušení
těhotenství (Dr. Mazánková), na racionální indikace ke kontiunálnímu užívání hormonální antikoncepce
(Doc. Cibula) a doporučení k předpisu kombinované hormonální antikoncepce (Dr. Čepický). Zejména
poslední dvě jmenované přednášky vyvolaly bohatou diskusi. V maratónu odborných přednášek odlehčil
jinak vážné téma „Humanizace v porodnictví a výhledy v porodnictví do budoucna“ prof. Roztočil.
Tradičně kvalitní a přehledná až didaktická byla přednáška prof. Eliáše „Podrobné vyšetření plodu 
v 18. - 22. týdnu gravidity“. Jistě zajímavá byla krátká sdělení kolegy Uhra o možnostech preimplantační
diagnostiky a informace o stavu internetové zdravotní dokumentace IZIP od jejího regionálního ředitele
p. Jansy.
Nebyli jsme si příliš jisti, jak účastníci semináře přijmou změnu tradičně pojímaného společenského
večera, kdy bohatý catering doprovází příliš nerušivá vystoupení hudebních skupin nebo reprodukované
hudby. Volba divadelního představení s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem byla jistě dobrá a účast-
níky velmi příznivě přijatá. Kvalitní catering a moravská vína jen podtrhly kouzlo divadelního večera.
Na nedělní debatě o aktuálních otázkách financování našich praxí jsme informovali přítomné členy 
o stavu jednání v dohodovacích řízeních, výhodách a nevýhodách jednotlivých variant úhrad na I. polo-
letí 2005, předběžného výhledu na II. pololetí 2005 a o zákulisních praktikách ČLK o.s. a LOKu.
Všechny tyto body jsou rozebrány podrobně na jiných místech Zpravodaje od editorialu po kopie
tištěných dopisů.
Těším se na setkání s Vámi na Celostátní konferenci v Hradci Králové koncem května. Pro ty, kteří se
ještě nepřihlásili, mám informaci, že zbývá již několik volných míst na ubytování.

Aleš Skřivánek
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního Zpravodaje
3. 2. 2005 Praha VZP - zasedání pracovní skupiny č. 2 DŘ k Seznamu zdravotních výkonů
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Na jednání byl mimo jiné projednáván návrh kódů pro porodní asistentky vytvořené ČAPou. Návrh
obsahoval kompletní poradny, porod doma, návštěvy v graviditě a návštěvy v těhotenství,
ošetřování ran, péče o novorozence a kojence, psychologické přípravy a léčebný TV. Předložené
návrhy zcela odmítla naše zástupkyně jako duplicitní výkony, které ale snižují úroveň odborné péče.
Návrhy odmítli zástupci ČLK, praktických pediatrů, fyzioterapeutů a pojišťoven.

7. 2. 2005 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák
V úvodu byla přivítána ministryně zdravotnictví Doc. MUDr . Milada Emmerová. Ta již v úvodu
přednesla svůj názor, že by měl být mamografický screening  dostupnější a požádala Doc. Daneše
o seznámení s problematikou mamografického screeningu a o dosavadní činnosti Komise. Minis-
tryně v dalším jednání jednoznačně projevila zájem o zrušení akreditace pracovišť a doporučila
uvolnění mamografického screeningového vyšetření pro všechna mamografická pracoviště. V ná-
sledujících skoro 3 hodinách bylo projednáváno zamítnutí akreditace mamografického pracoviště
v Chocni za přítomnosti MUDr.  Karla Nedvěda. Opakovaně byly probírány pro a proti. Nakonec
paní ministryně prohlásila, že si celý případ ještě jednou prověří, prověří si pověřovací listiny
a pravomoce členů Komise MZ pro screening nadorů prsu a doporučila ještě jednou zvážit zamít-
nutí. Zmínila se také o jednání s poslankyní Nedvědovou, manželkou pana MUDr. Karla Nedvěda.
V průběhu jednání byl přizván MUDr. Cižinský, který zažádal o akreditaci až v době, kdy již v jeho
regionu jedno akreditované pracoviště bylo schváleno. Všichni členové Komise včetně našeho zás-
tupce zásadně nesouhlasili s názorem paní ministryně a trvali na zachování přísných kritérií, která
platí pro akreditovaná screeningová pracoviště. Chování paní ministryně svědčí v nejlepším pří-
padě o naprostém nepochopení podstaty screenigu (nejen nádorů prsu).
V závěru přislíbeno od zástupců pojišťoven, že se pokusí zjistit skutečnost, že některá mamogra-
fická pracoviště provádějí screeningová vyšetření bez doporučení praktických lékařů či gynekologů.

9. 2. 2005 Praha Centromed - dohodovací jednání mezi poskytovateli v segmentu ambulantních spe-
cialistů a zástupci zdravotních pojišťoven
Za SSG ČR přítomna A. Stará 
Za ČLK o.s byl přítomen Dr. Rath. Výsledkem dlouhého a úmorného jednání je dohoda na 2. polo-
letí roku 2005, která zajišťuje srovnatelné referenční období z roku 2004, jsou jasně  stanoveny re-
gulace (s odmítnutím jejich zpřísnění) a je navýšena cena bodu na 1,05 Kč. Jsou upraveny i další
přepočtové indexy (IZR.IZC),  takže  vcelku se jedná o nárůst úhrady v rozmezí 1,5 - 2 %. Konečně
byla alespoň lehce zvýšena cena práce lékaře. Po skončení této fáze jednání, byla uzavřena další
dohoda o „Jiné možné úhradě na 1. pololetí roku 2005“, která je shodná s dohodou na 2. pololetí
roku 2005. O tento způsob úhrady však musí každé zdravotnické zařízení individuálně požádat!
Je tedy na každém NZZ, aby si propočetlo své náklady a zvolilo buď vyhlášku Emmerové či Jiný
způsob úhrady.
Lehké shrnutí:
1. Vyhláška MZ ČR 50 (Emmerová) - slibuje 3% nárůst výše maximální úhrady, při zvýšeném obje-

mu práce a za zpřísnění regulačních opatření. Jistě je však výhodná pro ta zařízení, která
nedosahují na celostátní průměr na 1RČ. Zde by mohlo jít i o vyšší navýšení. Ale pozor na přís-
né regulace za léky a vyžádanou péči.

2. Jiný způsob úhrady - bod 1,05 Kč - navyšuje lehce cenu práce lékaře (1,5 - 2 %) za jasných pod-
mínek regulací, která jsou stejná, jako byla doposud.

6



14. 2. 2005 MZ ČR Praha - jednání Komise MZ pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Ministryně Emmerová výrazně zněmila složení Komise, namísto jednoho patologa jsou tam nyní
patologové čtyři. Společnost patologů se bohužel projevuje v poslední době v souvislosti se
screeningem karcinomu děložního hrdla spíše jako hybrid odborové a profesní organizace, než jako
odborná společnost. Hlavní snahou jejich zástupců je prosadit zásadu, že screningu se může
zúčastnit každá laboratoř, kde pracuje patolog s dostatečným vzděláním. Požadavky Věstníku MZ
ČR na materiální vybavení a zejména počet preparátů mají za přehnané. Zástupci gynekologů 
i zdravotních pojišťoven naopak označili kritéria Věstníku za minimální a nepodkročitelná.
Společnost patologů rovněž oficiálně požádala ministryni Emmerovou, aby vyloučila Dr. V. Dvo-
řáka z Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla. Vzhledem k velice svérázným
představám pí. ministryně o screeningu lze vývoj stěží předvídat.

22. 2. 2005 Praha sekretariát SPLDD - jednání o projektu IZIP
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Přítomen byl předseda SPLDD a výkonný ředitel IZIP MUDr. Tomáš Mládek. Naši zástupci se
podrobně seznámili se současnou situací projektu a opakovaně sdělili stanovisko našeho Sdružení:
Jedná se o velice perspektivní téma, v současné době je ale IZIP výrazným přínosem pro zdravot-
ní pojišťovny a pacienty, pro lékaře se zatím jednoznačně výhodný nejeví. SSG ČR doporučuje, aby
za práci s jeho daty pacient lékaři platil měsíční paušál, IZIP by navíc mohl být zahrnut do připo-
jištění k běžnému veřejnému zdravotnímu pojištění.

22. 2. 2005 Praha sekretariát SPLDD - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Tématem jednání byly úhrady péče jednotlivým segmentům pro rok 2005. Srovnání vyhlášky MZ
ČR a dohody poskytovatelů s pojišťovnami najdete na www stránkách SSG ČR. Diskutovala se
rovněž o zavádějící kampani ČLK (ČLK o.s.) a LOK, které podávají tendenční a demagogické
informace a napadají profesní sdružní, která hájí zájmy privátních lékařů. Cílem tohoto
dlouhodobého snažení je ovládnutí segmentu ambulantních specialistů. Bohužel, naivních privát-
ních lékařů, kteří uvěří nereálným slibům, je údajně dost a úspěch komorově - odborářského bloku
reálně hrozí. Srovnání s únorovými událostmi roku 1948 nepostrádá logiku. Probíraly se rovněž
možnosti prezentace Koalice na www stránkách případně vznik periodika.

25. 2. 2005 Praha pobočka WHO - diskuse o screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednání svolali zástupci Onkologické společnosti ČLS JEP, přítomni byli za naši odbornost ještě
Doc. B. Svoboda, CSc. a Doc. L. Rob, CSc., 5 patologů včetně předsedy společnosti, zástupkyně
WHO, Společnosti klinické cytologie, referenční laboratoře pro papilomaviry. Na setkání všichni
představitelé našeho oboru deklarovali nutnost přísných kritérií pro cytologické laboratoře a nut-
nost kritéria minimálního počtu preparátů, které bychom nejraději viděli kolem 30.000. Tvrzení
patologů, že účast na screeningu má být umožněna každému patologovi, který má dostatečné
vzdělání, považujeme za nepřijatelné. Ostatní přítomní sdíleli naše stanovisko. Doc. Rob doporuču-
je plošnou implementaci HPV testu do screeningu a prodloužení intervalu screeningu na minimál-
ně 3 roky, tento postup nevidíme zatím jako vhodný.

1.3.2005 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem ministryně zdravotnictví MUDr. D. Štamberou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Hlavním tématem byly screeningové programy nádorů prsu a karcinomu děložního hrdla. Náš zás-
tupce informoval o znepokojení odborné veřejnosti s konáním ministryně, která hodlá zcela zrušit
dosavadní přísná kritéria pro screeningová pracoviště. Hrozí ohrožení zdraví pacientek a diskredi-
tace screeningu. Dalším tématem bylo vytvoření samostatného segmentu ambulantní gynekologie
pro Dohodovací řízení. Diskuse byla ze strany náměstka velmi vstřícná, byla nám přislíbena pod-
pora při jednáních s pojišťovnami.
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1. 3. 2005 Praha ÚP VZP - jednání s ředitelkou VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další ze série pravidelných schůzek. Jednalo se zejména o situaci v příštím roce, kdy většině našich
členů končí smlouvy se zdravotními pojišťovnami, o perspektivách screeningových programů 
a o nebezpečí neufinancovatelného nárůstu úhrad lůžkovým zařízením. Opakovaně byla deklarová-
na podpora VZP vzniku samostatného segmentu pro ambulantní gynekologii.

22. 3. 2005 Praha sekretariát SPLDD - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará
Na jednání došlo k předání funkce mluvčího Koalice. Tato obměna nastává vždy po půl roce, 
Dr. Neugebauera ze SPLDD nahradil Dr. Jelínek ze SPL. Proběhlo jednání Koalice se zástupci
zaměstnaneckých pojišťoven. Koalice upozornila na nepřípustné jednání některých pojišťoven, které
vkládají do dodatků ke smlouvám pasáže, které nebyly schváleny Dohodovacím řízením. Zdravotní
pojišťovny přislíbily snahu o nápravu v příštím období. Připravovala se schůzka s ředitelkou VZP
na stejné téma. Diskutovalo se připravované setkání se stínovým ministrem zdravotnictvím ODS
Dr. Julínkem, kde by měla proběhnout analýza Modré šance pro zdravotnictví. Opakovaně bylo
konstatováno přímé nebezpečí zestátnění soukromého zdravotnictví ze strany současného MZ ČR.
To, že současnou ministryni většinou kladně hodnotí LOK, je snad pochopitelné, ale podpora ze
strany ČLK (která by měla být zastřešující organizací všech lékařů) je skandální.

29. 3. 2005 Praha ČLK - jednání poskytovatelů o smlouvách se zdravotními pojišťovnami
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednání svolal představitel Sdružení privátních ambulantních chirurgů (SPACH). Rozhodující část
představitelů profesních sdružení se nezúčastnila. Diskutovaly se dlouhodobé problémy vznikající
na Dohodovacích řízeních, možnosti úhrady péče v 1. pololetí 2005 a perspektivy do budoucna.
Náš zástupce opakovaně označil za kontraproduktivní napadání představitelů profesních sdružení
na stránkách Tempusu a doporučil odhlédnout od osobních animosit a snažit se o dosažení kon-
sensu v segmentu. Rovněž vyjádřil obavu, že při soustavné reklamě ČLK o.s. a LOK v Tempusu,
při níž zmíněné organizace vyzývají (úspěšně) soukromé lékaře, aby jim zaslali plnou moc, hrozí
absolutní monopol těchto spojenců a účast na cenových jednáních bude pro ostatní sdružení jen
symbolická. Kupodivu některým z přítomných (např. SPACH) by tento stav nevadil. Na to se před-
stavitel SSG ČR dotyčných zeptal na smysl jejich organizací. Srozumitelnou odpověď neobdržel...
Je nutno ocenit, že jednání bylo vedeno velmi korektně a relativně věcně. Na některé problémy -
postoj k současné ministryni zdravotnictví, souběhy praxí a pod. má ale SSG ČR názor velmi
odlišný od ČLK.

6. 4. 2005 Praha VZP - tisková konference ke Světovému dni zdraví
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Ústřední téma letošního Světového dne zdraví  bylo: „Zdravé matky a zdravé děti“. Náš zástupce
shrnul úspěchy našeho oboru od pádu železné opony (vynikající perinatologické výsledky, pokles
uměle přerušených těhotenství, nárůst uživatelek kontracepce…). Zmínil i to, že rozsah péče, kte-
rou u nás pacientky mají v rámci veřejného zdravotního pojištění, je ve světě ojedinělý. Mezi aktuál-
ními problémy jmenoval vysokou incidenci karcinomu cervixu v ČR, která je dána zejména absencí
organizovaného screeningu a rozdílnou kvalitou cytologických laboratoří, z nichž mnohé nesnesou
srovnání s evropským standardem. Mimo našeho představitele se účastnil president ČSK, předse-
da Společnosti dětského lékařství ČLS JEP a zástupkyně radiodiagnostiků, kteří se specializují na
diagnostiku onemocnění prsů. Za VZP hovořili ředitelka a tiskový mluvčí. Zájem médií o tiskovou
konferenci byl značný.
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
KONTAKTY SE ČLENY
Opakovaně doporučujeme všem členům SSG ČR, aby sdělili číslo svého mobilního telefonu a svůj
e-mail sekretariátu SSG ČR. V případě potřeby sdělit akutně důležitou zprávu či doporučení člen-
ské základně či některým členům budeme využívat těchto kontaktů.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2005
Typ seminář či konference Místo akce Datum akce
Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP Hradec Králové 27. - 29. 5. 2005
XXV. doškolovací seminář ve spolupráci
s firmou Zentiva - viz anonce Mariánské Lázně 3. - 4. 9. 2005
XXVI. doškolovací seminář ve spolupráci
s firmou Organon Milovy 

(Českomoravská vysočina) 8. - 9. 10. 2005

ZÁMOŘSKÝ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ
Místo konání: Kuba - Varadero, hotel****
V programu all inclusive: bufetové snídaně, obědy, večeře, nápoje - nealko, pivo, víno a alkoholické
nápoje místní výroby. 
Termín konání: 16. - 27. 11. 2005
Školitel: bude upřesněn
Cena na osobu ve 2-lůžkovém pokoji: 58.000,- Kč
Cena za 1-lůžkový pokoj: 66.000,- Kč
Dítě do 11 let včetně (na pokoji se dvěma dospělými): 40.000,- Kč

Cena zahrnuje:
• ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji na 10 nocí
• all inclusive
• transfer z hotelu na letiště a zpět klimatizovaným autobusem
• ČESKY mluvící asistence - delegát na místě po celou dobu pobytu
• Pobytové taxy a poplatky
• Letenku Praha - Paříž - Havana a zpět včetně letištních tax
• Základní cestovní pojištění 
• Odletová taxa z Havany

Cena nezahrnuje:
• doprovodný program, výlety - rádi zajistíme na vyžádání
• spropitné

Prosíme vážné zájemce, aby co nejdříve písemně nebo e-mailem kontaktovali sekretariát SSG ČR,
další informace budeme zasílat pouze jim.

10



12

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST - ČTĚTE POZORNĚ CELÝ TEXT

XXV. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Zentiva 

Datum konání: 3. - 4. 9. 2005 (příjezd možný již 2. 9. 2005)

Program:
3. 9. 2005 Sobota
Úvodní přednášející a přednášky upřesní sponzor v co nejkratším termínu.
MUDr. Vladimír Dvořák „Management glandulárních cervikálních lesí“
MUDr. Pavel Vlašín „3D a 4D UZ v prenatální diagnostice“

4. 9. 2005 Neděle
Situace ve financování gynekologických ordinací, výsledky posledních jednání SSG ČR

Místo konání: Hotel ESPLANADE***** 
Karlovarská 438, 353 01 Mariánské Lázně

Začátek přednášek: v 9.30 hodin
Registrace: 2. 9. 2005 od 17.00 - 20.00 hodin

3. 9. 2005 od 7.30 hodin
Ubytování: Hotel ESPLANADE***** Mariánské Lázně

ČÍM JE AKCE VÝJIMEČNÁ?
• Místo konání, ubytování - jedno z nejluxusnějších hotelových zařízení v ČR
• Takřka vše hrazeno sponzorem - viz závazná přihláška

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či tele-
fonicky informováni, náhradní ubytování zajistíme. Upozorňujeme ale, že hotel Esplanade je 
jediným 5-hvězdičkovým hotelem v Mariánských Lázních. Doporučujeme proto hlásit se včas!

• Nebude-li částka za registrační poplatek případně ubytování za doprovod uhrazena do 12. 8. 2005,
Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Společenský večer: 3. 9. 2005, Hotel Esplanade Mariánské Lázně, - sponzorován 
firmou Zentiva, pro účastníky semináře součástí registračního 
poplatku, doprovod 800,-Kč

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, variabilní symbol viz závazná přihláška!
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. 
Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.

NA SETKÁNÍ SE TĚŠÍ ZA SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
MUDr. Aleš Skřivánek - pověřen organizací



XXV. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou Zentiva

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 33 v rámci ochrany osobních dat)

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

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

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 30. 6. 2005 později  na místě
člen SSG ČR 1000,- Kč 1500,- Kč 2000,- Kč
nečlen SSG ČR 1500,- Kč 2000,- Kč 2500,- Kč

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

CENA CELKEM + =

registrační doprovod celkem
poplatek na spol. večer

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

Variabilní symbol*

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

UBYTOVÁNÍ pátek 2. 9. 2005 sobota 3. 9. 2005 bez ubytování
***** Hotel Esplanade Mariánské Lázně

1 osoba na 2-lůžkovém pokoji - člen SSG ČR - ubytován(a) s ……………………… dalším 
účastníkem semináře oba noclehy HRADÍ SPONZOR
1 osoba na 2-lůžkovém pokoji - nečlen SSG ČR nebo doprovod účastníka semináře   
ubytován(a) s ……………………… 2.500,-Kč/noc/osoba (pultová cena 155 Euro)
doplatek za 1-lůžkový pokoj 1.590,-Kč/noc/osoba (pultová cena 290 Euro)

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní uby-
tování zajistíme.

• Nebudou-li částky za registrační poplatek případně za ubytování/doplatek za doprovod uhrazeny do 12. 8. 2005, Vámi
požadované ubytování bude zrušeno.

Cena 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. 
Těm, kteří se odhlásí do 12. 8.2005, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %.
Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

Datum Podpis, razítko
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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat k setkání na společné konferenci Sdružení soukromých
gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP - „Postupy lege artis II“,
která proběhne ve dnech 27. - 29. května 2005 v Hradci Králové. Celostátní konference navazuje
na českokrumlovskou konferenci „Postupy lege artis I“ a klade si za cíl nalézt hranice postupu lege
artis ve vybraných oblastech našeho oboru. 
Stejně jako v loňském roce bychom Vaším prostřednictvím rádi pozvali Vaše porodní asistentky,
jejichž seminář proběhne v sobotu 28. 5. 2005. 

Na setkání s Vámi v Hradci Králové se těší 

Organizační výbor

Celostátní konference
Sdružení soukromých gynekologů ČR

a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
„Postupy lege artis II“

Datum konání: 27. 5. - 29. 5. 2005 (možné ubytování již od 26. 5. 2005)

Seminář porodních asistentek
Datum konání: 28. 5. 2005

Místo konání: Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS 

Tematické bloky Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP
27. - 29. 5. 2005:
• Gynekologická endokrinologie (koordinátor Doc. MUDr. D. Cibula, CSc.)
• Gynekologická endoskopie (koordinátor Doc. MUDr. D. Kužel, CSc.)
• Onkogynekologie (koordinátor Doc. MUDr. L. Rob, CSc.)
• Onkologická prevence v gynekologii (koordinátor MUDr. V. Dvořák)
• Senologie (koordinátor MUDr. P. Strnad, CSc.)
• Urogynekologie (koordinátor Prof. MUDr. A. Martan, DrSc.)
• Záněty rodidel (koordinátor MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc.)

Téma Semináře porodních asistentek 28. 5. 2005
• Práce porodní asistentky na gynekologických odděleních a ambulancích 

(koordinátor por. as. M. Kuželová)

V neděli 29. 5. 2005 cca od 12.00 hodin proběhne Valné shromáždění SSG ČR.

Společenský večer: 28. 5. 2005, Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY UBYTOVÁNÍ VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

• Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat
ústním sdělením nebo formou posteru!

• Na konferenci budou předneseny pouze nečetné úvodní vyžádané referáty, těžiště bude spočívat
v panelových diskusích. Volná sdělení lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2005, budou ale zařazena
na postery a k jejich obsahu bude přihlédnuto při vedení panelových diskusí a tvorbě závěrů. Volná
sdělení zašlete zpracované v textovém editoru MS Word na e-mailovou adresu ssgcr@ti.cz
Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

• Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, SSG ČR Brno

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefo-
nicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2005, Vámi požadované ubytování bude
zrušeno.

• Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 30. dubna 2005 na adresu: 
sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno
Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní
adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci. 
Přihláška je univerzální tzn. pro lékaře i porodní asistentky.

• Vzhledem k tomu, že se agentura zajišťující organizaci konference stala 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 a poplatek za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem 
= rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99

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

Platby  zasílejte   převodem   na   účet  společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc,
č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na přihlášce. Nezasílejte platbu
složenkami, plátce nelze identifikovat. 

organizační výbor 
výbor SSG ČR a ČGPS ČLS JEP
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CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SSG ČR A ČGPS ČLS JEP - „POSTUPY LEGE ARTIS II“
SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK

27. 5. – 29. 5. 2005, HRADEC KRÁLOVÉ

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 28. 2. 2005 do 30. 4. 2005 na místě
člen ČGPS, SSG a SGPS 1200,- Kč 1600,- Kč 2000,- Kč
nečlen ČGPS, SSG a SGPS 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 800,- Kč 1600,- Kč 2000,- Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER
účastník kongresu 800,- Kč ANO NE
doprovod 1.000,- Kč ANO NE
vstup na místě 1.500,- Kč ANO NE

CENA CELKEM + + =

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

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH! 
Celková platba za registrační poplatek a společenský večer byla odeslána dne ………………….. na účet
společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol 99…............... (viz výše)

Variabilní symbol*

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

UBYTOVÁNÍ
26. 5. 2005 27. 5. 2005 28. 5. 2005 bez ubytování

Ubytování označené v předchozí přihlášce písmeny A., C., D., E., F., G., H., I. je již plně
obsazeno. Všem, kteří vyplňují tuto přihlášku, doporučujeme, aby se telefonicky informovali na 
t.č. 542 221 661 (SSG ČR) o aktuálních možnostech ubytování.

B. Hotel Amber Černigov (hotel s vysokým standardem služeb, v centru HK)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.900,-Kč (950,-/osoba)/noc/vč.snídaně
jednolůžkový pokoj 1.500,-Kč /noc/vč.snídaně

J. EKONOMICKÉ UBYTOVÁNÍ
Ubytovna Fakultní nemocnice (společné soc. zařízení vždy pro dva pokoje, bez snídaně)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 700,-Kč (350,-/osoba)/noc/bez snídaně
třílůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.050,-Kč (350,-/osoba)/noc/bez snídaně 
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Hotelový dům Heyrovského (centrum HK, společná sprcha pro buňku se dvěma dvoulůžkovými pokoji, 
WC na chodbě, bez snídaně)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 400,-Kč (200,-/osoba)/noc/bez snídaně
jednolůžkový pokoj 200,-Kč /noc/bez snídaně 
Hotel Kondic (jednoduché ubytování v blízkosti KC Aldis, společné soc. zařízení vždy pro dva pokoje, bez snídaně)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 400,-Kč (200,-/osoba)/noc/bez snídaně
třílůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 600,-Kč (200,-/osoba)/noc/bez snídaně 

Cena za ubytování celkem byla odeslána dne ........................  na účet společnosti 
G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol 88...……..(viz výše)

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

POKYNY

• Vzhledem k tomu, že se agentura zajišťující organizaci konference stala plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdíl-
ných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků za společenský večer. 
V důsledku toho je nutné, abyste platbu:
- za registrační poplatek a poplatek za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem  =  rodné číslo se zámě-
nou prvního dvojčíslí číslicemi 99

- za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88
• Pro případ, že bude v době doručení přihlášky Vámi požadovaný hotel či penzion obsazen, označte ve sloupci

POŘADÍ alespoň 4 další ubytovací zařízení, ve kterých by bylo event. zajištěno náhradní ubytováni. O případné
změně budete informováni.

• Těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 15. 3. 2005, doporučujeme, aby se telefonicky informovali na tel č. 
542 221 661 (SSG ČR) o aktuálních možnostech ubytování.

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete informováni.
• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2005, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.
• Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. 4. 2005 na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00  Brno
• Těm, kteří se odhlásí do 10. 4. 2005, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 20 %, do 30. 4. 2005

o 50 %. Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum Podpis, razítko



KORESPONDENCE

Informace o mamografickém screeningu pro lékaře - doplňky

Historie : 1. 9. 2002 byl zahájen v ČR mamografický screening, t.j. preventivní mamografické
(MG) vyšetřování ženské populace ve věku od 45 do 69 let.

1a) Screeningová mamografie - hrazená ze zdravotního pojištění:
1. žena je asymptomatická (= bez klinického podezření na nádor prsu)
2. ve věku od 45 do 69 let (= do posledního dne před 70. rokem věku)
3. dvouletý interval (poslední provedená MG před 2 lety - ZP budou interval dost přísně sledovat)
4. má rtg žádanku na screeningovou mamografii s dg. Z (většinou Z12.3, ale i Z 01.4,N95.1 aj.)

Screeningová MG není zahrnuta do vyžádané (indukované) péče, nejde tedy z nákladů indikujícího
lékaře. U asi 10 - 15 % provedených screeningových mamografií je nutno doplnit ultrazvukové
vyšetření prsů. Vyšetření se doplňuje (na většině screeningových pracovišť ihned) protože žádná
metoda není stoprocentní a mamografie nemusí ve všech případech odhalit nádor (odhalí ho asi 
v 95 % případů).  Ultrazvukové vyšetření však screeningovou mamografii NENAHRAZUJE, pouze
ji doplňuje.

Důležitou informací pro ženy a lékaře je také to, že kontrolní mamografické nebo ultrazvukové
vyšetření může být po provedené screeningové mamografii v rámci screeningu doplněno i s určitým
časovým odstupem, nejpozději však do roku. Tato doplňující vyšetření s časovým odstupem se
provádějí jen tehdy, není-li lékař, který hodnotí screeningovou mamografii, zcela stoprocentně
přesvědčen, že u ženy nejsou absolutně žádné známky možného vznikajícího nádoru a kontrolou
např. za 6 nebo 8 měsíců (UZ kontrolou prsů nebo mamografií, případně i jiným doplňujícím
vyšetřením) se ubezpečí, že žena je zdravá. Ve všech ostatních případech kontrolních vyšetření,
provedených do dvou let od screeningové mamografie, si žena kontrolu prsů musí hradit. 

Toto vyšetření je požadováno screeningovým centrem ve zcela odůvodněných případech, musí být
zatím hrazeno z indukované péče ošetřujícího lékaře (protože radiolog. screening. centra zatím
nemá právo napsat si na tato vyšetření sám žádanku) ale bude požadováno v minimálním množství
případů: 3 - 5% z celkového objemu všech screeningových MG. Prosíme gynekology a praktické
lékaře, aby respektovali doporučení radiologa a žádanku na vyšetření, které doplňuje screeningo-
vou mamografii, vypsali. 

Z popisu screeningové mamografie radiologem by mělo být pro indikujícího lékaře jasno, zda si pří-
padnou doporučenou kontrolu bude muset žena hradit sama nebo se jedná o potřebné doplňující
vyšetření s časovým odstupem, které bude v rámci screeningu hrazeno ze zdravotního pojištění a je
potřebné k výslednému nálezu. Doplňující vyšetření musí být realizována nejpozději do 1 roku od
původní screeningové MG. 

1b) Screeningová mamografie nebo preventivní UZ - samoplátkyně

U žen, které nesplňují výše uvedená kritéria např. věkem nebo intervalem od posledního MG
vyšetření, ale mají věk vyšší než 40 let (včetně), lze provést preventivní MG vyšetření za úhradu.
Preventivní UZ vyšetření prsů není věkově nijak omezeno. Žena nemusí mít žádnou žádanku 
k vyšetření. (Cena UZ prsů se pohybuje na většině center mezi 200 - 300 Kč, cena MG od 
400 - 700 Kč). 
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2) Diagnostická mamografie (vyžádaná mamografie)

Je indikována u žen symptomatických - tj. u žen s hmatným tumorem nebo rezistencí, která je
podezřelá z tumoru, nebo i při jiných klinických známkách onemocnění prsu. Provádí se kdykoli,
na jakémkoliv MG pracovišti v ČR, není omezení věkem či jiné. Radiolog je však zodpovědný za
výtěžnost vyšetření (tj. zobrazovací metodu první volby - MG, UZ, MR prsů - volí podle odhadu
výtěžnosti vyšetření).

V současné době je schváleno do mamografického screeningu cca 55 pracovišť v ČR. 

Další aktualizované informace o screeningu na webových stránkách Radiologické společnosti:
www.crs.cz (sekce Mamografický screening) a na www.mamo.cz 

prim. MUDr. Helena Bartoňková, Brno
(členka Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu)

Komentář: Doporučujeme lékařům z regionů, kde je UZ či MG kontrola s odstupem 6 či 8 měsíců
doporučována ve více než 10 % případů, aby tuto skutečnost hlásili písemně na sekretariát SSG ČR.
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Stanovisko SÚJB k jednání Komise MZ ČR

Stanovisko SÚJB k jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu dne 7. 2. 2005
V souvislosti s prohlášením k jednání Komise pro screening nádorů prsu nazvaného „Ke shodě
zatím nedošlo“ zveřejněným na internetových stránkách MZ ČR cítí Státní úřad pro jadernou
bezpečnost potřebu uvést ve známost následující skutečnosti. 
SÚJB již v roce 1997 žádal MZ ČR o zavedení systematického provádění mamografického scree-
ningu, neboť již v té době bylo známo, že pouze řádně organizovaný screening je spojen s čistým
přínosem pro pacienta i společnost a znamená snížení úmrtnosti na rakovinu prsu až o 30 %.
Druhá Evropská konference o rakovině prsu (září 2000, Brusel) jednoznačně doporučila, aby
národní vlády ustanovily a akreditovaly plně vybavená, mezioborově provázaná pracoviště, do
kterých by byla soustředěna diagnóza i následná péče tak, aby stanovená síť pracovišť zaručovala
maximální kvalitu screeningu.
SÚJB, který je m.j. gestorem harmonizace Směrnice rady 97/43/EURATOM o lékařském ozáření,
proto uvítal ustanovení Komise pro screening nádorů prsu, stanovení podmínek mamografického
screeningu Věstníkem MZ ČR č. 11/2002 (který obsahuje i velmi přísná kritéria pro zabezpečení
jakosti vyšetření z hlediska radiační ochrany, vycházející z European Quidelines for Quality
Assurance in Mammography Screening, EK, 1996) a snahu o vytvoření sítě screeningových pra-
covišť, která by splňovala jak odborná lékařská kritéria, tak kritérium aplikace „tak nízké dávky, jak
je rozumně dosažitelné“ zdravým ženám, které se screeningu účastní.
Zástupce SÚJB, který je členem zmíněné Komise, se dne 7. 2. 2005 zúčastnil jejího jednání, které
probíhalo za přítomnosti paní ministryně MUDr. Milady Emmerové, CSc. Paní ministryně při tomto
jednání obhajovala vydání svého souhlasu (nepodloženého kladným stanoviskem Komise) k provádě-
ní screeningu Poliklinice Choceň, která nesplnila zmíněná kriteria stanovená Věstníkem MZ ČR. Ve
své obhajobě výše uvedená kritéria zpochybnila a napadala objektivitu rozhodování Komise.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost neshledává žádné důvody pro zpochybňování objektivity 
a profesionality stanovisek Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR. Současná situace naopak
vyvolává obavu o budoucí vývoj dobře se rozbíhajícího systému prevence nádorů prsu v ČR, který
zaznamenal již četná mezinárodní uznání.
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Kdo je ČLK, o.s.?

Na stránkách Tempus Medicorum můžeme opakovaně číst tvrzení „ČLK založila ČLK o.s“ a prak-
ticky třetina každého čísla tohoto časopisu je věnována tomu, co pro nás všechny ČLK o.s. vyko-
nala. Nechme nyní stranou to, že jde často na jedné straně o výčet nereálných přání a na druhé
straně o přivlastňování si výsledků práce jiných organizací. Věnujme se čistě formální stránce věci.

Již samo tvrzení "ČLK založila ČLK o.s. nemůže být pravdivé. Podle našeho právního řádu nemůže
organizace zřízená ze zákona (ČLK) založit občanské sdružení. ČLK o.s. založily tedy nějaké
nejméně 3 fyzické osoby, z nichž alespoň jedna byla v době založení této organizace alespoň 18 let
stará (citace zákona). Ze všech dostupných materiálů o ČLK o.s. není jasné, které osoby toto učini-
ly, kdo je tedy členem ČLK o.s., není jasné, kdy proběhly (a zda vůbec) nějaké demokratické volby
vedení ČLK o.s., kdy (a zda vůbec) se konal sjezd ČLK o.s. (nejvyšší orgán). Dokola je nám jen
opakováno, že ČLK přece musela rozšířit sféru svého vlivu ještě na jednání o hodnotě bodu a výši
úhrad a že to bylo účelem založení ČLK o.s. Nikdo z nás - lékařů s povinným členstvím v ČLK -
však nikdy nedostal nabídku stát se členem ČLK o.s., po nikom z nás nikdy nikdo nechtěl členský
příspěvek pro tuto organizaci.

Prosíme, považujte to za důležité. Fakticky jde totiž o to, že ČLK o.s. je ve  skutečnos-
ti někdo úplně jiný, než ČLK. Jde o to, že vlastně nikdo opravdu neví, kdo to je, že vlastně
jde o organizaci, která jen shromažďuje plné moci pro své vedení bez toho, aby sama pracovala na
demokratických principech s pravidelným konáním sjezdu, demokratickými volbami vedení atd.
Sama ČLK je pro ni dobrá jen jako zdroj peněz. Financuje kompletně všechny její aktivity.

Dříve, než této organizaci dáte či potvrdíte plnou moc, žádáme Vás naléhavě, ujistěte se, že máte
(na rozdíl od nás) jasno ve výše uvedených otázkách. Při těžkopádnosti systému dohodovacích
řízení je jisté, že rozhodnete-li se odebrat této značně neprůhledné organizaci svou plnou moc, 
reálně při neexistenci základních demokratických principů uvnitř ní může trvat až rok, než toto
prosadíte. 

Navíc je zřejmé, že tato organizace má jen posílit vliv vedení ČLK tím, že bude rozhodovat o tocích
peněz do zdravotnictví a tak umožní fakticky několika jedincům, kteří do vedení ČLK o.s. nikdy nebyli
zvoleni (viz výše), prakticky kontrolovat celé zdravotnictví s pravomocemi de facto většími než má 
ministr. - Vedení ČLK by tak získalo nástroj k „odměňování“ resp. „trestání“ skupin poskytovatelů
dle vlastního výběru.
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Co opravdu chce LOK a ČLK?
(čerpáno z jejich vlastních dokumentů)

Ze stránek časopisu Tempus medicorum, z jiných sdělovacích prostředků a dnes již i dopisy přímo
domů jsme ujišťováni o tom, že jediným a nejlepším našim zástupcem na všech jednáních je ČLK
nebo ČLK, o.s. a LOK-SČL a že všichni ostatní jsou zlí, špatní a zkorumpovaní.
Z Ministerstva zdravotnictví jsme obdrželi materiál, který se jmenuje: 

„Krátkodobá stabilizační opatření k dosažení finanční rovnováhy systému 
veřejného zdravotního pojištění“ z 15. 2. 2005.

Jeho přílohou jsou návrhy opatření ze strany LOKu a ČLK. Z prostorových důvodů, bohužel,
nemůžeme zde uvést kompletní texty (36 stran), vybíráme tedy jen některé „pro nás přínosné“
návrhy LOKu a ČLK. Tučně jsou bez zkreslení uvedeny návrhy, kurzívou je komentář k nim:
1) Prosazení zákona o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních - obě organizace tím prosazu-

jí zavedení privilegií státních nemocnic (viz příslušný návrh zákona). Tyto, na rozdíl od soukromých
zařízení, mají mít daňové úlevy, direktivně mají získat smlouvu s pojišťovnou na dobu neurčitou,
nikoli jen na 5 let, jako ostatní. 

2) Zákaz nasmlouvat nové kapacity drahých přístrojů mimo nemocnice - v souladu s bodem 1) jde opět
o snahu prosadit nerovnost mezi zdravotnickými zařízeními podle typu vlastnictví. Státní s dobrou 
a drahou výbavou, ostatní nejspíše jen  s tužkou a papírem.

3) Prosadit útlum výkonových pracovníků - vzhledem k tomu, že v dnešním systému jsou výkonově
placeni jen ambulantní specialisté, je snad všem jasné, co tím je myšleno.

4) Zavést rozpočtový systém financování zdravotnictví - tento bod považujeme za nejzásadnější. ČLK 
i LOK se tím vlastně hlásí ke Koncepci péče o zdraví 2005 - 2009 MZ ČR, která toto chce a jejíž sou-
částí je i integrace ambulantních specialistů do nemocnic (tedy jejich zrušení) a rozpočtový systém.

5) Uvalení nucené správy na zdravotní pojišťovny - prosíme, uvědomme si všichni, že zdravotní
pojišťovny jsou pro nás (na rozdíl od státních nemocnic) jediným zdrojem peněz, což by jistě bylo
narušeno v době nucené správy stejně jako je tomu u bank, které v době nucené správy většinou všech-
ny své výdaje zmrazí. Nechceme se zastávat špatně hospodařících institucí. Existují ale nějaké objek-
tivní důkazy, že jimi jsou právě zdravotní pojišťovny?

6) V rámci kontinuálního vzdělávání uložit soukromým lékařům povinnost účastnit se zajišťování
ÚPS ve veřejných neziskových  nemocnicích - není zde uvedeno to, co považujeme za důležité: Kdo
bude koho školit ?  

Kolegyně a kolegové, prosíme, uvědomte si, že  jestliže jste již dali nebo dáte-li svou plnou moc
ČLK, o.s. nebo LOKu, dáváte tím zároveň zelenou těmto návrhům. Prosíme, uvědomte si, že právě
zásadní rozpor ČLK(o.s.) a profesních sdružení soukromých lékařů v postoji k řešení výše vy-
jmenovaných problémů je pravdivým důvodem, proč je užíváno proti SAS, SSG ČR, SPL, SPLDD
a dalším organizacím lží. Jde o snahu v jinak „lhostejném terénu lékařské veřejnosti“ odstranit 
z cesty poslední účinný odpor.
Věříme ve Váš zdravý rozum, věříme, že není tak jednoduché pouhým stonásobným opakováním lží
Vás přesvědčit o jejich pravdivosti bez jakýchkoli důkazů. Věříme, že svou prozíravostí zabráníte
možnému vzniku nekontrolovatelné koncentrace moci v jedněch rukou, že - bez nadsázky - zabráníte
možnému vzniku totality v českém zdravotnictví.
Poučme se z historie. V lidských dějinách totalita totiž prakticky nikdy nevznikla  revolucí, ale skoro
vždycky využitím demokratických metod při obecné lidské lhostejnosti k věcem veřejným.
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CENTRUM PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ
SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST ČESKÉ REPUBLIKY

U Hranic 16-18, 100 00 Praha 10, tel.,záz.,fax.: SPL ČR: 267 184 053  SPLDD ČR: 267 184 065 (050)
E-mail: spl@zdravotnictvi.cz; centrum@detskylekar.cz

Vážené kolegyně a kolegové,

obdrželi jsme na vědomí dopis prezidenta ČLK MUDr. Davida Ratha, který obsahuje řadu nepravd
ohledně zastupování praktických lékařů v dohodovacích jednáních o cenách. Vzhledem k zá-
važnosti informací sdělovaných dr. Rathem pokládáme za nutné na uváděné skutečnosti reagovat.

Nejdříve bychom rádi objasnili náš postoj k vyhlášce MZd o úhradách zdravotní péče. Zákonem
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění je stanoveno, že ceny se sjednávají v dohodovacím
řízení na příslušné období za účasti zástupců zdravotních pojišťoven a zástupců příslušných pro-
fesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních zdravotnických zařízení. Výsledek
dohodovacího jednání je pak předkládán k posouzení na MZd. Pokud nedojde k dohodě, zůstáva-
jí dle uvedeného zákona v platnosti ceny bodu vč. stanovených regulací i po skončení období, na
které byly sjednány a to do doby, než dohodovací řízení sjedná hodnoty nové, nebo do doby, než
MZd stanoví nové výše úhrad včetně regulací vyhláškou. Potud citace zákona.

K dohodě v našem segmentu pro 1. pololetí 2005 obdobně jako v předchozím, tj. 2. pololetí 2004
nedošlo. Základním problémem se, krom jiných, stala skutečnost, že dohodovací řízení se zúžilo
na, téměř se dá říci, handrkování o získání svého dílu z předpokládaného navýšení výběru pojist-
ného, aniž by byla prováděna skutečná analýza reálně poskytované zdravotní péče, natož aby byly
uplatňovány nějaké koncepční záměry systému, např. celosvětový trend přesunu péče z lůžek na
ambulance a tomu odpovídající přesun financí. Pro žádoucí změnu je ale nutné předložit k diskusi
i potřebná data, která mají jednotlivé zdravotní pojišťovny. Možná trochu překvapivě nejednotný
postoj k tomuto problému zaujaly právě zdravotní pojišťovny. Zdá se dokonce, že zprůhlednění
úhrad jednotlivým segmentům se pro některé z nich stalo noční můrou. Nehodláme se však vzdát
a pokud bude trvat jejich negativní stanovisko, bude náš požadavek po uplynutí zákonných termínů
precedentně předán k soudnímu rozhodnutí.

Za náš segment opakovaně připravujeme návrhy pro cenová jednání vycházející z provedených eko-
nomických šetření ordinací praktických lékařů. Základní sazby tak jsou navrhovány s patřičným
zdůvodněním, a to ve výši 37-38 Kč minimální výše kapitačního paušálu při hodnotě bodu 1 Kč.
Tyto návrhy byly pak pojišťovnami odmítnuty bez zpochybnění provedených analýz, nicméně 
s odůvodněním, že za stávající situace není náš návrh ufinancovatelný, ale ani obhajitelný vůči
ostatním segmentům. Pokud by se totiž někde razantněji přidalo, muselo by se jinde ubrat, tak zní
neúprosné zákony ekonomiky v případě zachovávání vyrovnanosti systému.

Role ČLK o.s. je za celou dobu dohodovacích jednání v našem segmentu prakticky nulová, nikdy
nebyl předložen jakýkoliv relevantní návrh se zdůvodněním. Dokonce se většinou zástupce této,
pro nás obtížně čitelné organizace, jednání v segmentu vůbec neúčastní. Nicméně všechny před-
ložené návrhy vč. zdůvodnění jsou v přípravné fázi předkládány všem účastníkům jednání a v pří-
padě nedohody jsou i součástí závěrečného protokolu, tj. jsou opět předány i ČLK o.s., jako 
registrované organizaci v rámci našeho segmentu, současně i Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Pro financování 1. pololetí 2005 byl výsledek dohodovacích jednání takový, že se dohodly tři seg-
menty (stomatologové, komplement a lázně). Ostatní se na cenách i pro výše uvedené nedohodli.



Vzhledem k legislativní tísni ministerstvo deklarovalo, že má připravenou vyhlášku řešící úhrady 
v nemocnicích a za tímto účelem bylo svoláno jednání na 9. 12. 04. Na tomto jednání se zástupci
segmentů a pojišťoven dozvěděli, že žádná jiná problematika nemůže být touto formou řešena,
ačkoliv například požadavek ambulantních specialistů na definování referenčního období pro vý-
počet regulací byl zcela oprávněný a rozhodně by pomohl sjednotit přístup zdravotních pojišťoven.

Zarážející však bylo, že výklad dopadu připravované vyhlášky byl značně rozdílný ze strany minis-
terstva a zdravotních pojišťoven. Zástupci ministerstva dokonce požádali o výklad mluvčího seg-
mentu nemocnic, jako by sami „správné“ argumenty neměli. I když se jedná o spekulace, může být
výklad i tento: LOK nárokuje navýšení platů v nemocnicích v roce 2005. Nic proti tomu, s výší
ohodnocení práce lékaře nejsme spokojeni nikdo, ale proč na úkor jiných poskytovatelů. Jestliže
vyhláška říká, že pokud nemocnice vykáže 90 % péče oproti srovnatelnému období a dostane 
100 % a k tomu 3 % navíc, lze si důsledky domyslet. Někdo tu péči poskytnout musí, bude jí chtít
mít samozřejmě zaplacenou, ale on už za tuto péči dostal zaplaceno i někdo jiný.

Aby to nebylo zase tak nápadné, bylo potřeba „zatáhnout do hry“ další účastníky. ČLK nějakým způ-
sobem prolobovala legislativní limity, tady klobouk dolů, a do vyhlášky dostala i ambulantní specia-
listy a domácí péči. Nějací spojenci se přeci vždy hodí. Nevím, jaké podklady byly použity, ale finále
znamená, že možná dostane ambulantní specialista již plně pracující ve své ambulanci a poskytující
péči v plném rozsahu své odbornosti přidáno 3 %. Ale známe způsoby uplatňování regulačních
opatření vč. stále zvažované regulace dle zdravotně pojistných plánů. Kdo si ale nejvíce polepší budou
ti, kteří dosud provozovali své ambulance jako přilepšení ke své základní práci na lůžkovém oddělení.
Těm totiž bude dle této vyhlášky platba dorovnávána do 100 % a přidány 3 % navrch. Síť zesílí, kon-
kurence stoupne, jak budou potom vypadat úhrady těm, kteří již péči v plném rozsahu poskytují?

Odpovědi na uvedené otázky jsme však nedostali, ačkoliv jsme se na to písemně dotazovali jako
zástupci Koalice soukromých lékařů. Jaké asi může být stanovisko zástupců těch segmentů, které
se domluvily a jejichž navýšení je prakticky nulové? Jaký bude osud následných dohodovacích jed-
nání, když se pak hlavní rozhodnutí konají někde úplně jinde? Jaký je tedy vlastně cíl sledovaný
vydáním takové vyhlášky? Myslím, že odpovědi lze najít v předešlém textu.

Na závěr snad ještě jedno upřesnění. V materiálu adresovaném členům okresních sdružení ČLK 
a podepsaném prezidentem dr. Rathem se píše, že cena práce praktických lékařů (dále PL) - jed-
noatestovaných je 3,90 Kč za minutu, zatímco cena práce ambulantních specialistů - dvouatesto-
vaných či s nástavbovou atestací je 2,16 Kč za minutu. Zda se jedná o cenu práce lékaře či minu-
tovou režii ordinací není uvedeno. U PL se tato cena uplatňuje při výpočtu ceny výkonů, které ne-
jsou zahrnuty v kapitaci a v celkové úhradě představují cca 15 - 20 %, přičemž hodnota bodu pro
PL je 0,95 Kč (pro specialisty 1,04 Kč). Zbytek úhrad tj. cca 80 - 85 % tvoří kapitační platba, která
činí t.č. minim. 33 Kč na jednicového pojištěnce. Ani zde, byť jsou tyto údaje veřejně snadno dos-
tupné v Seznamu výkonů a vyhláškách k cenám, Dr. Rath neinformuje správně. 

Také my nemáme rádi, když se nehraje fér. Pokud si pozorně přečtete předcházející řádky, jistě si
uděláte obrázek, kdo fér hraje a kdo ne. Je mi líto, ale opět zvítězila taktika rozděl a panuj, a nás
velmi mrzí, že jsme tomu nedokázali zabránit. Citovaný dopis prezidenta komory, falešně očerňu-
jící profesní sdružení praktických lékařů, nesleduje patrně jiný cíl, než odvést pozornost od sebe
sama a od vlastních nedostatků. 

S pozdravem
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda SPLDD ČR

MUDr. Václav Šmatlák, předseda SPL ČR
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Cui bono?

Znaven nikdy nekončící prací jsem včera ulehl do postele s knihou a přáním na běžné denní
starosti při četbě zapomenout. Spánek ale nepočkal a přepadl mě při bajce o tom, jak si žáby zvo-
lily čápa králem. A znenadání tu byl sen. Sny nemají logiku. Odborářský předák Dušek právě vedl
politické školení sekce vedoucích pracovníků Českých drah a vysvětloval jim, že budou pracovat za
minimální mzdu, protože parazitují na práci ostatních odborářů. Klap. Čáp začal požírat žáby.
Bum, bác. Spadla mi kniha a to mě vzbudilo. Sebral jsem ji, uložil, sundal brýle a zhasnul světlo.
Doufal jsem, že když budu myslet na něco pozitivního, nebudou se mi takové blbiny zdát. Sny
nemají logiku. Už jsem v tom zase. Sdružení nájemníků bytů vytvořilo sekci majitelů domů a vyjed-
nalo za ně postupné roční snižování nájmů o deset procent a povinnost každý rok investovat do
opravy domu o deset procent více. Klap, klap. Mnoho lidí v jedné místnosti mluví a mluví, slovům
rozumím, ale nedávají smysl, zoufale se snažím porozumět, nejde to, začíná mě dusit vlastní bez-
mocnost. Klap. Obrazy se střídají jako v kaleidoskopu. Při příležitosti oslav Vítězného února se
vrátil Klement Gottwald a jako bájný Pegas (ve snu má bílá křídla, vlastní hlavu a tělo sudokopyt-
níka) poletuje kolem jakési blondýny, které nevidím do obličeje a radí jí jak „zřídit“ zdravotnictví.
Klap. Sny nemají logiku. Lékařský odborový klub vytvořil sekci soukromých lékařů a prosadil 
v rámci nového zákona o veřejných zdravotnických zařízeních  jejich plnou integraci do systému 
s povinností provozovat zdravotnické zařízení ve vlastní režii a z tabulkového platu odvádět
devadesát procent do odborové pokladny. Klap. Vzbudil jsem se a hrůzou nemohl dýchat, potoky
studeného potu smáčely prádlo. Oddechl jsem si. Byl to jen sen. Pocit ale zůstal. Dal jsem si sprchu
a převlékl se, ale při představě pokračování takového „absurdisnu“ jsem si udělal kávu a rozhodl
se, že si jeho obsah zaznamenám, abych ho mohl ráno sdělit manželce. 
Je ráno. Když si ale přečtu předchozí řádky, začínám pochybovat o hranici reality a snu. Sny nema-
jí logiku ani hranici absurdity. Zdálo se mi to. Ale vždyť před několika dny jsem vyhazoval do koše
nabídku Lékařského odborového klubu na zastupování soukromých lékařů. ČLK investuje svůj čas
a peníze, aby zastupovala soukromé lékaře při jednáních často proti jejich zájmům a proti jejich
profesním sdružením. A co ty ostatní snové vize?
Vzpomínám si na svého gymnaziálního profesora latiny, který kromě biflování slovíček a gramatiky
se nám snažil vštípit i trochu moudrosti věků. 
Tak tedy: „Divide et impera !?“, anebo: „Cui bono?“

Jan Nový
místopředseda SSG ČR

V Plzni 5. 3. 2005
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Prohlášení brněnských zástupců SPL, SPLDD a SAS ČR

14. 3. 2005 se konalo v Brně volební shromáždění OSL ČLK Brno město.
Naše tři uvedená sdružení společně se Sdružením soukromých gynekologů a Sdružením
soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví připravily návrhy na kandidáty do všech
volených funkcí. Vedli jsme otevřenou a čestnou volební kampaň.
Naším cílem byla snaha dospět na půdě ČLK pomocí kompromisů ke společnému konsensu.
Domnívali jsme se, že společné diskusní forum na úrovni představenstva OSL by mohlo pomoci
překonat hlubokou propast mezi profesními organizacemi a vedením ČLK, mezi privátními lékaři
a lékaři zaměstnanci.
Tato naše legitimní demokratická snaha o paritní zastoupení v okresních orgánech ČLK byla
vnímána končícím představenstvem jako pokus privátních lékařů o ovládnutí komory. Z těchto
důvodů byla i účast na volebním shromáždění v porovnání s minulými lety několikanásobně vyšší.
Převažovali zde lékaři zaměstnanci, kteří svou volbou jednoznačně vyjádřili podporu staronovému
představenstvu, jehož pilířem jsou odboráři z LOKu .
Nelíbí se nám to, ale žijeme v demokracii a tento výsledek akceptujeme.
Zároveň chceme vyjádřit zásadní nesouhlas s projevem prezidenta ČLK MUDr. Ratha. V dema-
gogickém projevu plném hrubých urážek, invektiv zaměřených na vedení našich profesních
sdružení a překroucených informací se v plné míře projevila narcisistní, mocí posedlá, brutální
povaha „našeho“ prezidenta.
Slyšeli jsme např. jasné formulace o paktech představitelů našich sdružení se zdravotními
pojišťovnami, výroky o zkorumpovanosti našich představitelů, kteří při cenových jednáních
záměrně odmítají finanční profit pro své členy, pojišťovny nehospodaří dobře z důvodu kriminál-
ních praktik atd.
Prezident ČLK jako zástupce celého lékařského stavu v tomto projevu zcela selhal, nehájil
vyváženě zájmy jednotlivých profesí, ve svém projevu zcela popřel zastřešující funkci komory.
Komora v pojetí MUDr. Ratha je politickým nástrojem k plnění osobních cílů a k hájení jen části
lékařského stavu. Komunikační atributy jako jednání, kompromis, konsensus se z ČLK pod
vedením Dr. Ratha zcela vytratily, lékařský stav je vnitřně rozložen, cesta k profesnímu smíru na
půdě ČLK je pod současným prezidentem prakticky vyloučena.
Silná, jednotná komora, která je ze své podstaty vysoce prestižním, profesně vyváženým, finálním
supervizorem a v případě potřeby i korektorem zdravotní politiky našeho státu, se nám zase
vzdálila.

V Brně 19. 3. 2005

Jménem ambulantních brněnských sdružení:

MUDr. Renata Novotná                        MUDr. Jiří Dufka                        MUDr. Marie Duřpektová
SPL                                             SPLDD                                             SAS
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Teze k záznamu z jednání Koalice soukromých lékařů a VZP
dne 23. března 2005

1. Zástupci poskytovatelů konstatovali, že VZP ČR občas předkládá návrhy tzv. úhradových
dodatků, do nichž zapracovala další ujednání, která s úhradou, resp. s výsledky dohodovacího
řízení či vyhláškou o výši úhrad, nesouvisejí. Jako příklad uvedli podmínky vykazování péče,
poskytnuté pojištěncům ze zemí EU, či uvolnění statistických údajů o činnosti zdravotnického
zařízení.

Zástupci VZP uvedli, že nepovažují v žádném ohledu za problém, aby v případě, že bude časově
splývat předložení návrhu dodatku k úhradám s předložením návrhu dodatku k řešení jiných
otázek, byly návrhy obou takových dodatků odděleny, tzn. aby každý z nich byl oběma stranami
uzavírán (podepisován) zcela samostatně (samostatnou podpisovou doložkou), i když by mohly
nadále být z úsporných důvodů zasílány v jedné obálce (jednou zásilkou).

2. Zástupci poskytovatelů požadují, aby veškeré návrhy dodatků ke smlouvě o poskytování a úhradě
zdravotní péče byly s nimi předem projednávány, vyjma standardních cenových dodatků, jejichž
obsah má ustálenou podobu, nebo jejichž obsah koresponduje s výsledkem dohodovacího řízení.
Předpokládají, že po řádném objasnění a projednání by mohli napomoci uvedení nového smluv-
ního ujednání do života a zabránit vzniku situace, kdy zdravotnická zařízení nesouhlasí s návrhy
dodatků ke smlouvě proto, že jejich zástupci o nich nejednali a nemají o nich žádné informace.
Mnohdy by podle jejich názoru postačila výměna informací e-mailem, neboť požadavek pojišťovny
lze považovat za legitimní. V některých případech by podrobnější projednání mohlo vést 
k odstranění technických výhrad a námitek, které by jinak poskytovatelé mohli uplatňovat. 

Zástupci VZP považují požadavek zástupců poskytovatelů a jeho důvody za oprávněné a souhlasí
s tím,  že budou informovat představitele poskytovatelů o potřebě upravit nebo doplnit v indi-
viduálních smlouvách s poskytovateli konkrétní ujednání a příslušný návrh s nimi konzultovat. 

Společné tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů 
a stínového ministra zdravotnictví, senátora Tomáše Julínka

30. března 2005 se sešli zástupci Koalice soukromých lékařů se stínovým ministrem zdravotnictví,
senátorem Tomášem Julínkem. Shodli jsme se na názoru, že snaha ministryně zdravotnictví
Emmerové rozhodovat za pacienty jako za nesvéprávné jedince je nebezpečná. Pacientům hrozí
vládní diktát zdravotní péče na příděl. Kroky ministryně Emmerové ohrožují i právo pacienta
vybrat si svého lékaře. Představa případného spojení ČSSD a KSČM v Parlamentu naše obavy
jenom posiluje. 

V Praze dne 30. 3. 2005
MUDr. Jan Jelínek

mluvčí Koalice soukromých lékařů
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Kdo šlape po chráněných zájmech občanů?
Publikováno dne: 8.4. 2005 Zdroj: Zdravotnické noviny č. 14/2005

„Stomatologové mají pravdu! Koalice soukromých lékařů, která zastupuje asi 15 000 soukromých
lékařů, vyhlašuje svou podporu České stomatologické komoře. Je nesporným faktem, že legislativní
změny připravované Ministerstvem zdravotnictví ČR míří k zestátnění soukromých zdravotnických
zařízení. Vyzýváme proto lékaře a zejména pacienty, aby se v rámci zachování svých občanských
svobod proti takovému postupu bránili.“ Tento sugestivní a účelově politický text zformulovala na
svém jednání 22. března 2005 Koalice soukromých lékařů. 

Stomatologové, ani mluvčí Koalice soukromých lékařů MUDr. Jan Jelínek, však nemají vůbec prav-
du! Já ani ministerstvo zdravotnictví nemíříme k zestátnění soukromých zdravotnických zařízení.
Naopak reforma českého zdravotnictví jde výhradně cestou demokratizace a větší účasti občanské
společnosti na zdravotní politice a řízení zdravotnictví. Co se týká občanských svobod, ty zcela
MUDr. Jelínek, při dovolávání se podpory pacientů, staví vědomě na hlavu. Stejně jako prezident
České stomatologické komory MUDr. Jiří Pekárek, který vyhrožuje pacientům, že si budou muset
zubní ošetřování platit v hotovosti a vylučuje je tak z režimu veřejného zdravotního pojištění. 

Namísto zákonných práv pojištěnců jim nabízí jen stvrzenku o zaplacení a zapomíná, že u nás není
zaveden pokladenský systém, a že tedy nikdo pacientům jejich platby zpětně neproplatí. Je to zkrát-
ka holý nesmysl, protože solidárním veřejným zdravotním pojištěním si každý pacient u nás platí
za všechny segmenty poskytované zdravotní péče, tedy i za stomatologická ošetření. Zjevně 
i MUDr. Jelínek při vymýšlení snadno vyvratitelných nepravd žádá pacienty, aby na svoje peníze
vložené do pojištění rezignovali a stali se jeho rukojmími, podle scénáře MUDr. Pekárka. 

Pan mluvčí Koalice soukromých lékařů si také asi sotva připustí, že se jeho koalice de facto ani
nemá právo takto nazývat, protože jde ve skutečnosti o spolek smluvních lékařů, participujících na
veřejném zdravotním pojištění. Tedy nikoli lékařů poskytujících soukromé služby, které nepro-
plácejí pojišťovny, ale hradí si je sami pacienti „placením na dřevo“. Pokud se ovšem takto záměrně
a strategicky nepojmenovali a priori, ať každý vidí, jaké to vlastně mají úmysly! Nemusíme se opírat
o populismus výroků MUDr. Jelínka, je nasnadě si totiž přeložit, že tady jde o záměrný dezinfor-
mující krok namířený proti právům pojištěnců, směřující k jejich vylučování z veřejných zdravot-
ních služeb. Zřejmě si MUDr. Jelínek ani MUDr. Pekárek dosud neuvědomili, že šlapou po
chráněných zájmech občanů - se všemi důsledky. 

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. 
ministryně zdravotnictví 

Komentář: Jak je vidět, dle soudružky Emmerové nejsme soukromí lékaři...
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NOVÝ ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ POMOCÍ SMS ZPRÁV 

Vážení členové Sdružení soukromých gynekologů ČR,

na základě dobrých zkušeností našich kolegů z České stomatologické komory jsme pro Vás připra-
vili nový způsob zasílání aktuálních a důležitých informací formou SMS zpráv.  

Máte-li zájem dostávat na Váš mobilní telefon informace formou SMS zpráv, zašlete z Vašeho mobil-
ního telefonu SMS zprávu s tímto textem: 
SSG mezera INFORMACE mezera ANO mezera VAŠE PŘÍJMENÍ mezera VAŠE KŘESTNÍ JMÉNO.
Zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny. Nepoužívejte diakritiku. Vzor SMS zprávy:

SSG INFORMACE ANO NOVOTNY VACLAV

Tuto SMS zprávu pošlete na telefonní číslo 9007703. Cena této SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH).
Po zaslání Vaší SMS  zprávy obdržíte ze systému v několika minutách zpětnou SMS zprávu.

Budete-li chtít zjistit kdykoliv, zda jste v systému přihlášení, zašlete na telefonní číslo 9007703 SMS
zprávu ve tvaru SSG mezera INFORMACE mezera STAV. Vzor SMS zprávy:

SSG INFORMACE  STAV

Pokud byste se chtěli ze systému pro zasílání SMS zpráv odhlásit, zašlete na telefonní číslo 9007703
SMS zprávu ve tvaru SSG mezera INFORMACE mezera NE. Vzor SMS zprávy: 

SSG INFORMACE NE 

Veškeré náklady spojené s posíláním SMS zpráv na Váš mobilní telefon hradí SSG. Vy hradíte pouze
přihlašovací a odhlašovací SMS zprávu nebo SMS zprávu s dotazem na zjištění stavu Vašeho přih-
lášení do systému. 

V Brně dne 15. dubna 2005

MUDr. Vladimír Dvořák
předseda SSG ČR

Službu technicky zabezpečuje KONZULTA Brno, a.s. Veveří 9, 602 00 Brno, horká linka 541 128 530,
hotline@sms-operator.com. (Pro operátora Eurotel Praha je služba zajišťována ve spolupráci se
společností Tanger computersystems, s.r.o.). 
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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: olga.hlavackova@volny.cz

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

MUDr. Vlastimil Malík Masarykovo nám. 20   702 00  Ostrava 1 596 112 371
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
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