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EDITORIAL

Vážené kolegyně a kolegové!

Absolvovali jsme velmi krásný celostátní kongres v Hradci Králové, kde se vydařilo i počasí. Právě toto
krásné počasí již nám všem navodilo atmosféru léta, dobu koupání, aktivního odpočinku či slastného
nicnedělání, zkrátka zasloužené relaxace.
Ale život není taková idylka a hned nás vrátí zpět do reality. Platby od pojišťoven se zpožďují, u VZP
musíme počítat až s 3měsíčním prodlením! Většina z nás má již ekonomické myšlení, a proto s podob-
nými situacemi v kalkulacích nákladů provozu své ordinace počítá. Paní ministryně nás nepokládá za
soukromé lékaře, vždyť pracujeme za peníze z veřejného zdravotního pojištění. Ale neslyšela jsem, ani
nikde nečetla, že by MZ ČR za nás naše pohledávky, platy sestrám, leasingové náklady zaplatilo či mělo
v plánu zaplatit. To jen za nemocnice vláda jejich dluhy zaplatí, aby mohly nadělat opět další. Naše
zdravotnictví potřebuje zásadní koncepční změny a těch se asi od vlády ČSSD nedočkáme.
Byla bych ráda, aby změny ve zdravotnictví vedly k tomu, že slovo „ZISK“ ve zdravotnictví nebude něco
nemravného. Že lékaři v naší zemi budou tvořit kromě vysoce společensky ceněné profesní skupiny 
i stabilní střední ekonomickou třídu, tak jako je tomu ve většině ekonomicky vyspělých státech tohoto
světa.
Jelikož jsem optimista, doufám, že se toho přece jenom dočkám ještě v době své aktivní práce. Přeji Vám
všem krásné léto, hodně sluníčka a hodně optimismu.

Alexandra Stará
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Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP 
„Postupy lege artis II“

27. – 29. 5. 2005, KC ALDIS Hradec Králové
Seminář porodních asistentek, 28. 5. 2005

Ve dnech 27. – 29. 5. 2005 se uskutečnila již čtvrtá společná konference Sdružení soukromých gyne-
kologů a odborné společnosti. Po 2,5 letech jsme se vrátili znovu do Hradce Králové.
Letošní květnový sjezd, jehož jsem měl čest být předsedou organizačního výboru, se stal sjezdem, který
byl největší co do počtu účastníků v dějinách odborné společnosti i SSG ČR.
Celkem se zaregistrovalo téměř 800 lékařů, přes 120 porodních asistentek a 50 vystavujících firem.
Sjezdu se zúčastnila řada kolegů ze Slovenska, ačkoliv ve stejném termínu byl na Slovensku celostátní
sjezd odborné společnosti a byli jsme rádi, že se podařilo zajistit prostory i odborný program pro 
paralelní jednání porodních asistentek. Vzhledem k dobrým zkušenostem v tom chceme pokračovat 
i nadále.
Kladný ohlas na odbornou tématiku a vysoký počet účastníků v lékařské i sesterské části nás vede 
k tomu, že i do budoucna musíme vybírat lokality, které kapacitou sálů a možností paralelního jednání
více sekcí, uspokojí všechny zájemce.
V květnu 2006 bude celostátní sjezd v Brně, ale z výše uvedených kapacitních důvodů ne ve Voroněži,
jako v minulých letech, ale na Brněnském výstavišti. Interhotel Voroněž bude využit jako tradiční zázemí
pro ubytování a případný galavečer.
Domnívám se, že přes logistickou náročnost celé akce, která s počtem účastníků a firem neustále
narůstá, se sjezd povedl po stránce odborné i společenské.
Za kvalitu odborného programu patří dík především prezidentovi kongresu Pavlovi Čepickému, všem
koordinátorům jednotlivých bloků, ale i účastníkům panelových diskusí, které byly velmi hojné a přínos-
né. Byly zaznamenány na zvukové nosiče a v písemné podobě budou zpracovány během podzimu 
tohoto roku.
Za úroveň společenských akcí a galavečera patří dík generálnímu sponzorovi - firmě Schering, ale 
i dalším hlavním sponzorům a vystavovatelům, kteří pro lékaře připravili nejrůznější aktivity na stáncích,
ale i mimo kongresové centrum ALDIS.
Celkový dobrý dojem ze sjezdu byl poněkud zkažen horší než deklarovanou kvalitou ubytování a služeb
některých ubytovacích zařízení. Za nedostatky v ubytování, ačkoliv za ně nemohu, se postiženým
kolegům omlouvám.
S vedením hotelů situaci řešíme, zatím jsem dosáhli omluvy u některých z nich. Zpětná kompenzace
účastníkům zcela jistě již nebude možná, ale zejména proto, že v Hradci Králové některý z příštích
sjezdů plánujeme, je i v našem zájmu, aby se tyto nedostatky neopakovaly. Horší kvalita služeb některých
hotelů vrhá špatné světlo zejména na Hradec jako potenciální kongresové místo, které i s ohledem na to,
že není již mnoho kapacit, kam se se svými sjezdy vejdeme, bude i v budoucnosti muset být námi
využíváno.
Potěšil mě i kladný ohlas na galavečer a kvalitu cateringu, jehož množství a kvalita byly více než
dostatečné a který vydržel do ranních hodin. Sázka na osvědčenou folk-rockovou formaci Réva i skupinu
Groove se sólisty Tinou Fišerovou a černým Američanem Ebem Davisem se rovněž ukázaly jako dobré.
Celkový dojem ze sjezdu až na drobné nedostatky, který výše vysvětluji, byl vynikající a je hozenou ruka-
vicí, aby byl překonán. Přesto za sebe i za ostatní, kteří se podílejí na organizaci a přípravě našich akcí,
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mohu slíbit, že uděláme vše proto, aby byly ještě lepší a organizačně dokonalejší. Jediné, čemu poroučet
neumíme, je počasí. Vloni v Českém Krumlově sněžilo, letos jsme v Hradci Králové padali vedrem, na
Brno příštího roku snad zbývá jen krupobití a přívalové deště. Vyhraje ten, kdo bude parkovat v krytých
garážích v blízkosti Holiday Inn a BVV (Joke).
Přeji Vám hezké léto a klidnou dovolenou a těším se s Vámi na shledanou na první víkend v září 
v Mariánských Lázních v hotelu Esplanade na doškolovacím semináři s firmou Zentiva.

Aleš Skřivánek

Poznámka: Několik dní po skončení hradecké konference jsem měl možnost účastnit se jako přednášející 
světového sjezdu kolposkopie a cervikální patologie v mexickém Cancunu. Nebylo možné si tyto akce neporov-
nat. Registrační poplatek (750 USD) bylo to jediné, čím uvedený mezinárodní sjezd překonal naši konferen-
ci. Organizace a společenská část mexického kongresu byly nesrovnatelné horší, než při naší konferenci.
Odborná úroveň rozhodně srovnatelná. Člověk někdy musí vyrazit hodně daleko, aby si uvědomil, že něco
děláme dobře doma ...

Vladimír Dvořák
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního Zpravodaje
26.4.2005 Praha SPLDD ČR - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Zástupci Koalice  utvořili stanovisko k indikaci dopravy sanitními vozy - doporučujeme jen v pří-
padě, že pacient není pohybu schopný. Návrh MZ ČR špatně specifikuje, kdo dává příkaz 
k převozu sanitním vozem. Zástupce SAS přednesl vypracovaný návrh stížnosti k ústavnímu soudu
k §17 odstavec 14. Koalice tento návrh nepřijala a zadala právníkům jeho nové zpracování. 
Členové Koalice se rozhodli uspořádat monotematickou pracovní schůzku na téma „Koncepce
zdravotnictví“. Jednání se bude konat v sobotu 11. 6. po celý den. Koalice zajistila možnost
rozesílání SMS zpráv pro všechny své členy, kteří mají zájem se do sytému zařadit. SMS budou
vždy pro jednotlivá sdružení.
Koalice vyzývá ty členy jednotlivých sdružení, kteří byli regulováni dle §17 článek 14 (dodatečné
průměry dané pojišťovny na RČ - 211, 207) a jsou ochotni samostatně vstoupit do soudního sporu
s danou pojišťovnou, aby kontaktovali své zástupce (Dr. Dvořák, Dr. Stará), kteří jim předají kon-
takt na Mgr. Uhra. Je to nejlepší cesta, jak dosáhnout zrušení tohoto paragrafu.

4. 5. 2005 Praha Centromed - jednání zástupců ambulantních lékařů 
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Přípravná fáze na Dohodovací jednání na 1. pol. roku 2006. Opět konstatováno, že ani jedna
pojišťovna nedodržela přesný text  „jiné“ dohody  na 1. pololetí roku 2005. VZP např. udala IZRC
1.00, byť měl být 1.03. Bude třeba zbystřit opět při podepisování dodatků na 2. pololetí roku 2005.
Některé pojišťovny dokonce odmítly tento „jiný“ návrh úhrady pro zařízení, která mají za pololetí
méně jak 100 unicit. r.č. (př. 217). Je třeba osobně telefonovat a dožadovat se dodržení žádosti 
o úhradu 1.05 Kč/bod. Pro zajímavost -  85% všech ambulantních specialistů si zvolilo tento„jiný“
druh úhrady a ne vyhlášku socialistického ministerstva, kterou důrazně doporučovala ČLK...
Vzhledem k věčným tahanicím kolem plných mocí navrhli zástupci SAS návrh na mandát 1 hlasu
pro 1 sdružení. Tento návrh by zjevně poškodil velké organizace (včetně SSG ČR), a proto na pod-
nět Dr. Dvořáka navrhla a prosadila Dr. Stará jiný systém počtu hlasů. Po dlouhé diskusi byl návrh
většinou hlasů přijat! Proti jako obvykle byla ČLK o.s., SPACH a internisté. 

9. 5. 2005 Brno kancelář senátora T. Julínka - jednání o současné situaci a perspektivách zdravot-
nictví v ČR
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák a A. Skřivánek
Zástupci naší organizace měli se stínovým ministrem zdravotnictví za ODS shodný názor na
současnost, kdy vidíme legislativní návrhy MZ ČR jako cílenou snahu o likvidaci soukromé sféry
ve zdravotnictví. Zcela absentuje odvaha vládní garnitury motivovat pacienta k racionálnímu a eko-
nomickému chování v systému. Socialistická vláda nereaguje na doporučení mezinárodních insti-
tucí, stáváme se v rámci EU raritou minimální spoluúčastí pacienta na léčbě. Zástupci SSG ČR
rovněž upozornili na kroky současné ministryně zdravotnictví, které ohrožují kredit dosud dobře
fungujícího screeningu ca prsu a na to, že příprava screeningu ca děložního hrdla je paralyzována
lobbystickým tlakem zástupců patologů, kterým evidentně vyhovuje současný stav. Současné vize
ODS je jistě pro privátní sféru příznivější, nicméně některé body Modré šance pro zdravotnictví
ještě nejsou formulovány zcela přesně a měly by být dále diskutovány. Na rozdíl od první a doufej-
me poslední debaty s paní ministryní neměli naši představitelé rozhodně pocit ztraceného času.

10. 5. 2005 Praha ÚP VZP ČR - jednání s ředitelkou a dalšími představiteli VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Náš zástupce poukázal na problémy, které v některých regionech stále provázejí mamografický
screening. Stále existují centra, která příliš často doporučují mamografické či UZ vyšetření 
z prostředků zdravotního pojištění dříve než po 2 letech. Rovněž některá pracoviště nedodržují
platnou legislativu a provádějí screeningová vyšetření bez žádanky gynekologa či praktika. VZP se
po našich podnětech na konkrétní centra zaměří. Obě strany konstatovaly fakt, že pouze VZP
začala na podzim 2004 s realizací pilotního projektu screeningu ca. děložního hrdla. Výsledky se
budou průběžně vyhodnocovat. SSG ČR i VZP mají stejný názor na situaci v Komisi pro screening
ca děložního hrdla, kde je jednání zcela zablokováno postojem patologů, kterým ministryně dává
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čím dál více prostoru a vlivu v Komisi. Jednalo se rovněž o bezdůvodném uzavírání smluv s nový-
mi zařízeními v lokalitách, které jsou gynekology více než saturovány. Tématem diskuse byl i výhled
do příštího roku, kdy končí většině z našich členů smlouvy se zdravotními pojišťovnami. SSG vyvíjí
maximální úsilí, aby prodloužení smlouvy bylo pro naše členy nekomplikované. Jednalo se rovněž
o hustotě sítě a ukazatelích péče v českých porodnicích. Jednání se účastnil i předseda
Perinatologické sekce ČGPS ČLS JEP Doc. Dr. V. Unzeitig,CSc.

16. 5. 2005 Praha MZ ČR - krizové jednání zástupců nemocnic, soukromých lékařů, lékařských
odborů a ČLK s ministryní zdravotnictví
Za SSG ČR přítomen Jiří Dvořák
V úvodu paní ministryně Doc. Emmerová přivítala všechny přítomné na půdě MZ ČR. 
Poté se slova ujal Dr. Rath. Tvrdil, že je stanovisko zdravotních pojišťoven k novele Seznamu
výkonů nepravdivé. Prohlásil, že cena práce lékaře v nemocnicích se nezvýšila od roku 1997, cena
práce ambulantních specialistů se zvýšila o 6 %. Ovšem náklady na léky a zdravotnický materiál se
zvýšil o 80 %. Tvrdě odmítl výpočet pojišťoven, že k zavedení novely by bylo třeba dalších 24 mld.
„Argumenty pojišťoven jsou neférové a vytvářejí nepravdivý nátlak na ministerstvo. Požadujeme,
aby indexace výkonů, podle kterých jsou lékaři ohodnoceni, vstoupila v platnost od 1. července,
tak, jak nám bylo slíbeno.“
Paní ministryně na to odpověděla, že se teprve nyní seznámila s názorem pojišťoven o navýšení
spotřeby o dalších 25 mld. Kč. Prohlásila ale, že lékaři by měli mít vyšší plat.
Jedním z problémů ale je, že zdravotní pojišťovny neposlouchají vyhlášky MZ ČR. Dalším prob-
lémem je frustrace pojištěnců při případném připlácení. Prohlásila, že nechce o změnách rozho-
dovat sama, že problém přednese premiérovi na schůzce, která je naplánovaná na 19. 5. Nechce se
stát ministrem, který pohřbí naše zdravotnictví.
Náměstek ministryně zdravotnictví Sláma prohlásil, že z pojišťoven má deficit 10 mld. Kč pouze
VZP, ostatní pojišťovny jsou v plusu. V 2. polovině roku ovšem vznikne problém. Začátkem roku
byla předsunuta platba 28 mld. Kč za státní pojištěnce, což bude mít za následek propad ve 2. polo-
vině roku.
V další diskusi prohlásili zástupci nemocnic, že pro to, aby měli na platy, musí kamuflovat spotře-
bu léků a zdravotnického materiálu tak, aby jim z této ekonomické činnosti zbylo na platy. K tomu
Dr. Rath poznamenal, že současný stav se současnou cenou práce lékaře nutí všechny lékaře, tedy
i ambulantní specialisty, aby si zbytečně často zvali pacienty k vyšetření. Po zvýšení ceny práce
lékaře údajně počet vyšetření výrazně poklesne.
Dále vystoupil předseda LOKu  Dr. Kubek. Požaduje:

1. zvýšení platů lékařů až o 25%
2. zabránit privatizaci nemocnic
3. prosazení novely Sazebníku
4. změnit rámcové smlouvy na smlouvy bez rizika vypovězení

Doporučil, aby stát zvýšil platbu za státní pojištěnce ze současných 481 Kč na 967 Kč.
Následovala diskuse zástupců různých stran, bez významnějšího efektu. Schůzka skončila slibem,
že se bude jednat dále na vládě.
Poznámky našeho zástupce:
Tvrzení Dr. Ratha, že ambulantní specialisté zbytečně provádějí nadbytečný počet ošetření za účelem
zvýšení příjmů, je velmi nebezpečné. Svým chováním prezident ČLK opakovaně ohrožuje privátní
lékaře.Tvrzení zástupců nemocnic o získávání peněz obchodováním s léky a zdravotnickým materiálem
je ohromující.

18. 5. 2005 Praha ČSK - školení v zapisování a odesílání SMS v rámci informačního systému
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Členové SSG naleznou přihlašovací formulář s návodem, jak se do systému přihlásit, na interne-
tových stránkách SSG ČR (www.ssg.cz) - pro platící členy. Aktivace stojí 3 Kč. V případě urgence
(příkladem je podepisování smluv) obdrží přihlášení členové SMS na svůj mobil zprávu, jak po-
stupovat. Na SMS - NEODPOVÍDAT! Podrobné pokyny po obdržení SMS budou opět vyvěšeny
na www stránkách SSG ČR. Je to nejrychlejší případ komunikace, ale i varování před podepiso-
váním dohod, které nejsou v souladu s dohodovacím jednáním.
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24. 5. 2005 Praha - tisková konference Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Na konferenci všichni deklarovali, že podporují nároky na navýšení ceny práce lékařů, ale pro
všechny lékaře. Koalice konstatovala, že jí chybí transformace zdravotnictví. Navýšení ceny práce
tak, jak dohodli zástupci ČLK, LOK, Koalice soukromých lékařů, MZ ČR, pojišťoven a premiéra
Paroubka vítáme, jen doufáme, že bude skutkově naplněno. Zaměstnanci nemocnic mají mít
navýšeny platy o 8 % již od 1. 9. 2005, zatímco ambulantní (celý) sektor čítající asi 20.000 lékařů
dostane navýšení své práce snad až s novým sazebníkem, ale s platností od 1. 1. 2006. Koalice kon-
statovala, že postoj vlády je stejně nesystémový  a ani odkup pohledávek VZP a navýšení plateb za
státní zaměstnance, důchodce a děti, nepovede ke stabilizaci sytému. Krize zdravotnictví i s dalším
zadlužením se této vládě po čase stejně vrátí jako bumerang.

4. 6. 2005 Praha Národní dům - seminář Koalice soukromých lékařů se senátorem MUDr. Tomášem
Julínkem a občanským sdružením Reforma zdravotnictví - forum
Za SSG ČR přítomni A. Stará, J. Štěpán, J. Nový, Z. Tesař
Pracovní seminář se uskutečnil pod vedením senátora Julínka. Hlavními referujícími o návrhu
reformy zdravotnictví dle představ ODS byly vedoucí členové pracovního týmu MUDr. Hroboň 
a MUDr. Macháček, kteří navrhovanou koncepci představili. Jedná se o skutečnou reformu
zdravotnictví a celého systému plateb za zdravotní pojištění.
Hlavními cílem reformy je vytvoření samostatného financování a zapojení pacienta do celého sys-
tému. Dle předpokladu autorů reformy lze stávající zdravotní pojištění zredukovat na cca 70 % sou-
časného stavu a zbytek ponechat na přímou platbu z osobního účtu jednotlivce. Osobní zdravotní
účet bude vedle základního zdravotního pojištění tvořit druhý hlavní zdroj financování výkonů 
a léčiv, hrazených touto cestou se spoluúčastí pacienta. Bude sponzorován z veřejných prostředků,
dále z povinného soukromého příspěvku a z dobrovolného soukromého příspěvku. Osobní zdravot-
ní účet občanovi umožní vstupovat aktivně do rozhodování o zajištění své zdravotní péče. Tím
zajistí i regulaci rozsahu čerpání té části, která bude mimo základní pojištění.
Byla prezentována řada teoretických předpokladů, které jsou nyní ověřovány na modelech, vychá-
zejících z dat VZP za poslední 4 roky. Nová koncepce je zajímavá řadou momentů, které vnášejí
do systému volnost bez státních zásahů a zároveň garantuje zajištění dostupnosti péče pro všechny
občany a to bez negativních sociálních dopadů. V bohaté diskusi hlavní protagonisté reformy
přesvědčili přítomné o fundovaném přístupu k řešení problematiky. I když se jednalo jen o první 
a zevrubné seznámení s reformou, bylo to velmi zajímavé a poučené setkání.
Podrobnější informace lez získat na stránkách www.zdravotnireforma.cz, http://www.zdravotnire-
forma.cz/ nebo www.healthreform.cz, http://www.healthreform.cz/ 

15. 6. 2005 Praha - schůzka segmentu ambulantních specialistů 
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Na této schůzce byla projednávána příprava návrhu jednání o cenách na 1. pololetí roku 2006.
Kupodivu jednání bylo velmi bouřlivé a dlouhé, neb se většina účastníků ohradila proti dohodě
ČLK, LOKu a premiéra Paroubka. Dle této dohody  by sice byla o 1/2 navýšena cena práce lékaře
(což je konečně velmi žádoucí), ale aby se uspořilo, tak výdělek by měl být omezen 103 % oproti
referenčnímu období,  což znamená navýšení jen o 3 %. Ale po vyčerpání limitu je nutno uzavřít
ordinaci, neboť každý nový pacient by byl ošetřen z našich nákladů. Jinou otázkou by bylo omezení
103 % na l rodné číslo (to by bylo podstatně lepší). Jenže nikdo neví, zda MZ ČR již konečně vydá
nový sazebník s navýšenou indexací práce lékaře (mimochodem nám již 2 roky takto pod vlivem
ČLK jsou zadržovány upravené kódy pro UZ vyšetření) a zda pojišťovny na toto přistoupí. Je zají-
mavé, že procitli i někteří zástupci organizací, kteří před tím bezmezně podporovali ČLK 
a pochopili, že dohoda vede k snížení příjmů. Byly vytvořeny 2 předběžné návrhy dohod. Dále se
velmi diskutovaly regulace, které nyní opět začala uplatňovat OZP a pojišťovna ministerstva vnitra.
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
ZMĚNA BANKOVNÍHO SPOJENÍ
Dovolujeme si oznámit nové bankovní spojení pro zasílání členských příspěvků do SSG ČR.

Číslo účtu: 2053887329/0800
Česká spořitelna a.s., oblastní pobočka
Jánská 6, 601 55  Brno

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
XXV. doškolovací seminář ve spolupráci s firmou Zentiva Mariánské Lázně 3. - 4. 9. 2005
XXVI. doškolovací seminář ve spolupráci s firmou Organon Milovy 8.- 9. 10. 2005

(Českomoravská
vysočina)

VÝBOR ČGPS ČLS JEP
Předseda volební komise Karel Dvořák přednesl výsledky 2. kola voleb do výboru ČGPS. Volební
komise pracovala ve složení Karel Dvořák, CSc., Jan Machač, Vanda Hořejší.
Bylo rozesláno 1863 kandidátních listin se jmény 26 kandidátů podle výsledků v 1. kole voleb. Do
stanoveného termínu 31. 3. 2005 (datum poštovního razítka) došly prostřednictvím organizačního
výboru ČLS JEP 4 nedoručitelné zásilky a 1015 obálek s kandidátkami, z nich bylo 17 neplatných
a 998 platných.

Zvolení členové výboru:

MUDr. Hlaváčková Olga 657 hlasů,

MUDr. Dvořák Vladimír 648,

MUDr. Stará Alexandra 602,

MUDr. Tesař Zdeněk, CSc. 581,

MUDr. Nový Jan 572,

Doc. MUDr. Mardešič Tonko, CSc. 554,

Doc. MUDr. Feyereisl Jaroslav, CSc. 543,

Prof. MUDr. Roztočil Aleš, CSc. 519,

MUDr. Štěpán Jiří, CSc. 515,

MUDr. Skřivánek Aleš 497,

Doc. MUDr. Rokyta Zdeněk, CSc. 455,

Prof. MUDr. Martan Alois, DrSc. 448,

MUDr. Eim Josef 331,
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Zvolení členové revizní komise:

Doc. MUDr. Cibula Davida, CSc. 322,

Doc. MUDr. Unzeitig Vít, CSc. 287,

MUDr. Měchurová Alena, CSc. 219,

Další pořadí:

MUDr. PhDr. Čepický Pavel, CSc. 212,

Doc. MUDr. Calda Pavel, CSc. 206,

Doc. MUDr. Rob Lukáš 194,

Doc. MUDr. Holub Zdeněk 170,

Prof. MUDr. Hájek Zdeněk, DrSc. 164,

MUDr. Velebil Petr, CSc. 157,

Doc. MUDr. Svoboda Bohuslav, CSc. 152,

Doc. MUDr. Tošner Jindřich 149,

Prof. MUDr. Hořejší Jan, DrSc. 134,

MUDr. Binder Tomáš, CSc. 131 hlas.

Výbor SSG ČR děkuje všem, kteří podpořili naše kandidáty. Tito se vynasnaží nezklamat svěřenou
důvěru.

BROŽURKA „BEZPEČNÉ SILNICE DĚTEM“
Součástí tohoto Zpravodaje je i brožurka Bezpečné silnice dětem, vydaná ve spolupráci Nadace
Naše dítě a společnosti Volvo Auto Czech v rámci akce Bezpečné silnice dětem. Tato akce si dala
za cíl zvýšit bezpečí dětí na silnicích a v brožuře se čtenář dozví vše potřebné o prenatální
bezpečnosti, dětských sedačkách, používání bezpečnostních pásů a další důležité informace. Pokud
Vás tato brožura zaujme a budete ji považovat za užitečnou pro Vaše pacientky, kontaktuje laskavě
Cliva, průvodce touto brožurou, který zajistí bezplatné doručení Vámi požadovaného počtu kusů
na Vaši adresu. Kontakt na Cliva je clive@clive-detem.cz, případně telefonní číslo 602 523 691, kde
se ohlásí Clivův zástupce Drago Sukalovský, se kterým můžete dojednat všechny podrobnosti.

ZÁMOŘSKÝ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ 2005, KUBA
Termín: 16. - 27. 11. 2005
Místo: Kuba
Téma: Ambulantní gynekologie, kolposkopie, screening v gynekologii
Školitel: Prof. Adolf Stafl, M.D., Ph.D.
Předběžná cena: 58.000,- Kč (jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji)

8.000,- Kč (příplatek za jednolůžkových pokoj)
CENA ZAHRNUJE:
• ubytování 1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji případně v jednolůžkovém pokoji na 10 nocí Arenas

Blancas**** - all inclusice
• letenka Praha - Paříž - Havana a zpět
• letištní taxy
• odletová taxa z Havany
• transfer z hotelu na letiště a zpět klimatizovaným autobusem 
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• česky mluvící asistence - delegát na místě po celou dobu pobytu
• odborný program
• certifikát
• pobytové taxy a poplatky
CENA NEZAHRNUJE:
• nezahrnuje zdravotní pojištění (součást většiny slušných kreditních karet)
• doprovodný program, výlety
• spropitné
• vízum v ceně 1 280,- Kč/osoba
Upozornění: Dovolujeme si konstatovat, že doškolovací semináře SSG ČR nejsou zájezdem s ces-
tovní kanceláří s využitím charterových letů, ale na míru připravené pobyty s přepravou klasický-
mi linkovými lety. Na rozdíl od podobných akcí, které pořádají zahraniční subjekty, neplatí účast-
níci našich seminářů žádný kongresový poplatek.
Paradoxně nemáme problém s kapacitou letenek, ale vzhledem k rigidnímu hotelovému systému na
socialistické Kubě a tvrdým storno podmínkám za zrušenou kapacitu, jsme k 31. 5. 2005 vrátili
dosud závazně nevyužitou hotelovou kapacitu. Nově přihlášeným účastníkům, kteří se nepřihlásili
do 31. 5. 2005, budeme vyřizovat jejich účast na semináři individuálně.
Každopádně je nutné zaslat přihlášku co nejdříve. Poté bude  účastníkovi ihned vystavena zálohová
faktura ve výši 50 % z ceny. Zbylých 50 % ceny pobytu bude splatných do 31. 8. 2005.
Prosíme vážné zájemce, aby co nejdříve písemně nebo e-mailem kontaktovali sekretariát G-AGENCY
s.r.o., U Stadionu 8, 772 00  Olomouc, tel: 724 277 964  Kamila Crhová, fax: 585 234 499, 
e-mail: g-agency@volny.cz

ZÁMOŘSKÝ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ 2006
Termín: únor (event. březen) 2006
Navrhované destinace:

Severní Indie (event. + Nepál) - poznávací
Ekvádor (event. + Galapágy) 
Mauricius

Žádáme případné zájemce, aby sdělili poštou či e-mailem na sekretariát SSG ČR místo, které
upřednostňují.

SCREENINGOVÉ PROGRAMY

SCREENING KARCINOMU PRSU
Doporučujeme členům v regionech, kde screeningová pracoviště doporučují téměř paušálně kon-
trolu dříve než za 2 roky z prostředků veřejného zdravotního pojištění, aby tuto skutečnost sdělili
na sekretariát SSG ČR. Rovněž prosíme o hlášení těch center, které provádějí screeningová
vyšetření pacientkám bez žádanek gynekologa či praktického lékaře. Pokud budeme tolerovat neko-
rektní jednání některých zařízení, není šance na nápravu a nelze se pak divit vysokým nákladům
na vyžádanou péči.

SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA
Stále probíhá pouze oportunní, začátek organizovaného screeningu je zásluhou postoje
Společnosti patologů v nedohlednu. Upozorňujeme členy, že na Celostátní konferenci SSG ČR 
a ČGPS ČLS JEP ve dnech 27. - 29. 5. 2005 v Hradci Králové bylo odesílání cytologických
preparátů do laboratoří, které nesplňují kritéria Věstníku MZ ČR 7/2004, označeno jako postup
non lege artis. Doporučujeme proto důrazně, aby se každý zajímal o parametry laboratoře, do níž
odesílá, sledoval, jak často bývá doporučen kontrolní odběr cytologie dříve než za rok (nemělo by
tomu tak být ve více než 1/3 případů), dotazoval se na celkový počet preparátů, které laboratoř hod-
notí. Hodnocení preparátu dle systému Bethesda 2001 musí být samozřejmostí. V případě pochyb-
ností o postupech některých laboratoří či nevstřícného přístupu k dotazům můžete kontaktovat
sekretariát SSG ČR. 

11



2. anonce

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
MUDr. Aleš Skřivánek „Je compliance v antikoncepci důležitá?“
MUDr. Dagmar Heřmánková „Hyperandrogenní syndrom - akné“
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 FALKENSTEINER GRAND SPA HOTEL****

ČÍM JE AKCE VÝJIMEČNÁ?
• Místo konání - jedno z nejluxusnějších hotelových zařízení v ČR
• Takřka vše hrazeno sponzorem - viz závazná přihláška
• V době, kdy vychází tento Zpravodaj, je kapacita hotelu Esplanade obsazena, sponzor se zavázal

zabezpečit další komfortní hotel, minimálně **** a kyvadlovou dopravu do místa konání semináře.
Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. 

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky
informováni, náhradní ubytování zajistíme. Nebude-li částka za registrační poplatek případně uby-
tování 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

12



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
V době, kdy vychází tento Zpravodaj, je kapacita hotelu Esplanade obsazena, sponzor se zavázal zabezpečit další komfortní hotel,
minimálně **** a kyvadlovou dopravu do místa konání semináře. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

**** Hotel FALKENSTEINER GRAND SPA HOTEL, 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
doplatek za 1-lůžkový pokoj 1.590,- Kč /noc/osoba

• 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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XXVI. doškolovací  seminář 
Sdružení soukromých gynekologů ČR ve spolupráci 

s firmou Organon a Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP
Datum konání: 8. - 9. 10. 2005 (příjezd možný již 7. 10. 2005)
Místo konání: Hotel Devět Skal, Milovy (Českomoravská vysočina) 

8. 10. 2005 SOBOTA - Program:
Chairman: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
• Praktické zkušenosti s pilulkou bez estrogenu
• Hormonální antikoncepce a tělesná hmotnost
• Zpráva o průběhu projektu CEP s antikoncepčním implantátem
• Hormony a prs
• Sexualita a klimakterium
Prof. MUDr. Zdeněk Malý, CSc. „Polyfolikulární ovarium - nový pohled na PCOS“
MUDr. Anna Havránková „Diferenciální diagnostika vulvárních lézí“
por. as. Monika Kuželová „Dobrodružství antikoncepce“

9. 10. 2005 NEDĚLE 
Jednání členů SSG ČR - situace ve financování gynekologických ordinací - výsledky posledních jed-
nání SSG ČR 

Začátek přednášek: cca v 9.30 hodin
Registrace: 7. 10. 2005 od 17.00 - 20.00 hodin

8. 10. 2005 od 7.30 hodin
Ubytování: Hotel Devět Skal, Milovy (celý hotel je opět zamluven pro nás)
Společenský večer: 8. 10. 2005, Hotel Devět Skal - sponzorován firmou ORGANON

Společenský večer pro účastníky semináře - součást registračního
poplatku, pro doprovod - 800,-Kč.

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

• První přihlášení budou ubytováni v pokojích s rekonstruovanou koupelnou, u kterých je cena
stanovena lehce pod pultovou cenou, ostatní přihlášení budou ubytováni v pokojích s původní
koupelnou, kde je cena stanovena lehce nad cenou pultovou.

• Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování  v okolních
penzionech.

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 18. 9. 2005, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

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



XXVI. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou Organon a Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP

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 44 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa ordinace vč. PSČ: .....................................................................................................
Tel.: ……............................ Fax: …............................... E-mail: ………………….....…….............
IČO: ................................. DIČ: ................................
REGISTRAČNÍ POPLATEK do 5. 9. 2005 do 25. 9. 2005 na místě
člen SSG ČR 600,- Kč 900,- Kč 1200,- Kč
nečlen SSG ČR 900,- Kč 1200,- Kč 1600,- Kč

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

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

Variabilní symbol*

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ pátek 7. 10. 2005 sobota 8. 10. 2005 bez ubytování
Ubytování Hotel Devět Skal, Milovy

1-lůžkový pokoj 1500,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 1570,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 785,-Kč/noc)   
ubytován(a) spolu s .............................................................................................
3-lůžkový pokoj   1920,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 640,-Kč/noc) 
ubytován(a) spolu s ……………………………………………………………........................

• První přihlášení budou ubytováni v pokojích s rekonstruovanou koupelnou, u kterých je cena
stanovena lehce pod pultovou cenou, ostatní přihlášení budou ubytováni v pokojích s původní
koupelnou, kde je cena stanovena lehce nad cenou pultovou.

• Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování  v okol-
ních  penzionech.

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 18. 9. 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 4. 9. 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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ZÁSADY DISPENZÁRNÍ PRENATÁLNÍ PÉČE VE FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ
(doporučený postup - závěry kongresu ČGPS a SSG ČR, Český Krumlov, 2004)

Následující přehled vymezuje nepodkročitelnou, tedy základní frekvenci a rozsah péče u žen s fyzio-
logicky probíhajícím těhotenstvím. Nebudou-li doporučený rozsah a frekvence vyšetření realizovány,
péče bude označena za non lege artis.

Abychom co nejlépe a nejpřesněji vymezily skupinu žen, kterým bude níže uvedená péče určena,
rozdělíme všechny těhotné na tři základní skupiny podle možného rozsahu těhotenského rizika:

1. Těhotné s malým rizikem jsou pacientky bez rizikových faktorů v anamnéze a výsledky všech
klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity jsou normální. 
Takové těhotenství označujeme jako FYZIOLOGICKÉ a dispenzární prenatální péče je poskytována:
- do 36. týdne gravidity včetně v intervalu čtyř týdnů
- od 37. týdne do termínu porodu jedenkrát týdně.  

Těhotná může být předána do ambulantní péče pracoviště, které povede porod, již od 36. týdne gra-
vidity - nejpozději však v termínu porodu.    

2. Těhotné se středním rizikem mají svoji anamnézu zatíženu rizikovým/rizikovými faktory.
Výsledky jejich vyšetření jsou normální, ale vyžadují opakování. 
Takové těhotenství označujeme jako RIZIKOVÉ. 
Frekvence návštěv je závislá na aktuálním vývoji zdravotního stavu ženy.

Objeví-li se ve sledování rizikových těhotných laboratorní výsledky mimo hranice fyziologie, musí
být převedeny do třetí skupiny.

3. Těhotné s vysokým rizikem mohou (ale nemusí) mít v anamnéze rizikové faktory. Charakteristic-
ká je pro ně přítomnost patologických klinických či laboratorních výsledků, které definují
konkrétní riziko. Do této skupiny patří i ženy, jejichž specifický medicínský problém definuje
riziko již na počátku gravidity. 
Takové těhotenství označujeme jako PATOLOGICKÉ. 
Frekvence návštěv je zcela individuální.

Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme na:
- pravidelná (provádějí se při každé návštěvě gynekologa)
- nepravidelná (provádějí se pouze v určeném týdnu těhotenství).

Komplexní prenatální vyšetření by mělo být provedeno nejpozději do konce 12. týdne těhotenství.
Jeho nedílnou součástí je kromě pravidelně prováděných vyšetření i změření zevních pánevních
rozměrů těhotné a vystavení těhotenské průkazky.

PRAVIDELNÁ VYŠETŘENÍ:
- podrobný sběr anamnestických údajů a stesků těhotné
- zevní vyšetření těhotné s určením hmotnosti a krevního tlaku
- chemická analýza moči
- bimanuální vaginální vyšetření se stanovením cervix - score
- od 24. týdne gravidity detekce známek vitality plodu
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NEPRAVIDELNÁ VYŠETŘENÍ:
16. týden: stanovení krevní skupiny + Rh faktoru

vyšetření titru erytrocytárních protilátek  
stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů,
hladiny hemoglobinu 
serologické vyšetření protilátek proti syfilis
biochemický screening VVV ve druhém trimestru
vyšetření močového sedimentu střední porce moči

18. - 20. týden: první ultrazvukový screening plodu
24. - 28. týden: screening poruch glukózové tolerance  

(blíže viz Doporučení k provádění screeningu poruch glukózové 
tolerance v graviditě)

30. - 32. týden: vyšetření titru erytrocytárních protilátek u žen Rh negativních 
a s krevní skupinou 0 (nula)
stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů,
hladiny hemoglobinu
serologické vyšetření HBsAg a HIV
druhý ultrazvukový screening plodu

36. - 37. týden: detekce streptokoků skupiny B v pochvě
36., 37., 38., 39. a 40. týden:kardiotokografický non-stress test 

(ve 36. a 37. týdnu je doporučen, v dalších týdnech již  povinný)

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče fyziologického těhotenství. 

Text byl schválen výbory České gynekologicko - porodnické společnosti ČLS JEP, Sekce perinatální
medicíny ČGPS ČLS JEP a Sekce ambulantních gynekologů ČGPS  ČLS JEP. 

26. května 2005

MUDr. Vladimír Dvořák                               Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
předseda ČGPS ČLS JEP a Sekce předseda Sekce perinatální  

ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP medicíny ČGPS ČLS JEP
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DOPORUČENÍ K PROVÁDĚNÍ
SCREENINGU PORUCH GLUKÓZOVÉ TOLERANCE V GRAVIDITĚ

Vít Unzeitig+, Kateřina Andělová++ a Alexandra Stará+++

+Centrum ambulantní gynekologie a porodnictví Brno
+Gynekologicko - porodnická klinika MU a FN Brno
++Ústav pro péči o matku a dítě Praha
+++NZZ Gynekologie a porodnictví Praha

1. Základním screeningovým vyšetřením je O'Sullivanův test, který se provádí ve 24. - 28. týdnu těho-
tenství perorálním podáním 50 gramů glukózy na lačno.
Při patologických hodnotách glykémie (na lačno více než 5,5 mmol/l, za 60 minut vyšší než 
7,8 mmol/l) je indikován orální glukózo-toleranční test (oGTT).
Tím není dotčena povinnost lékaře provést toto vyšetření u těhotných s vysokým rizikem již na
počátku gravidity.

2. Vyšetřují se všechny ženy ve věku 25 let a více.
Ženy mladší než 25 let vyšetřujeme pouze v případě rodinné zátěže diabetem, se zatíženou
porodnickou anamnézou nebo ženy obézní.

3. Orální glukózo-toleranční test (oGTT) lze provést buď místo O'Sullivanova testu nebo povinně co
nejdříve po zjištění patologických hodnot glykémie (viz bod 1). Vždy vyšetřujeme hodnoty glykémie
na lačno (do 5,5 mmol/l) a 120 minut po zátěži (do 7,7 mmol/l). 
Vyšetření glykémie 60 minut po zátěži není povinné (hodnoty do 8,8 mmol/l).

4. Je-li glykémie kdykoliv v průběhu dne vyšší než 11,1 mmol/l, je diagnóza gestačního diabetu
jasná a o-GTT není třeba provádět.

5. Je-li dva dny po sobě glykémie na lačno vyšší než 7,0 mmol/l, je diagnóza gestačního diabetu
jasná a o-GTT není třeba provádět.

Literatura:

Andělová, K.: Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství.
Čes. Gynek., 2005, 70, s. 000 - 000.

Bartoš, V., Pelikánová, T. et al.: Praktická diabetologie (2. vydání).
Galén Praha, 2000. S. 345 - 365.

5. května 2005
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KORESPONDENCE

Vážený pan
Ing. Jiří Paroubek
předseda vlády ČR 
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 128/4
118 00 Praha 1

Vážený pane premiére, 

vláda ČR uvádí ve svém prohlášení i v reálném politickém životě, že o záležitostech českého
zdravotnictví bude jednat s Českou lékařskou komorou. Dovolujeme si upozornit na fakt, že ČLK
je sice významnou, zdaleka ne však jedinou organizací lékařů v ČR. V poslední době nevyjadřuje
zájmy všech lékařských profesí a zejména soukromých lékařů. Z tohoto důvodu byla před několika
lety ustavena Koalice soukromých lékařů, která sdružuje tyto organizace: Sdružení praktických
lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Sdružení soukromých gynekologů ČR,
Sdružení ambulantních specialistů, Českou stomatologickou komoru a zastupuje asi 15 tisíc
soukromých lékařů. Vzhledem k tomu, že soukromý sektor zdravotnictví je ze strany vlády často
přehlížen, dovolujeme si Vás požádat, aby na jednání o zdravotnictví byli zváni i naši zástupci. 

Navrhujeme témata jednání, která sice nemají jasně formulovaná řešení, ale je třeba je diskutovat
a vyjasnit si představy, jak by řešena být mohla. 

Práce všech lékařů v ČR je podhodnocena, proto podporujme všechny snahy o navýšení jejího
ohodnocení. Uvažovaný nový sazebník některým segmentům příjmy navyšuje, ale jiné opomíjí. 
V případě vydání nového sazebníku s vyšší cenou lékařské práce je nutno současně provést taková
opatření, aby ke stejnému poměrnému navýšení příjmů došlo i u segmentů honorovaných paušální
platbou nebo jinými mechanismy (praktičtí lékaři, stomatologové). Tvrzení prezidenta ČLK, že
novým sazebníkem by došlo k proporcionálnímu navýšení příjmů všech lékařů, není pravdivé.
Navýšení úhrad zdravotnickým zařízením neznamená navýšení platů. Vydání sazebníku s navý-
šením ceny práce lékařů je pozitivním krokem, který podporujeme, ale musí dojít k úpravám, aby
z plánovaných změn nebyli někteří lékaři vyřazeni. 

Zvyšování výdajů zdravotních pojišťoven vede k hrozbě prodlužování splatnosti jejich závazků, což
má také různě závažný dopad na různé typy zdravotnických zařízení. Při nárůstu jejich zadluženos-
ti opakovaně dochází k oddlužování nemocnic spravovaných státem a kraji. Nikoho ani nenapadlo
oddlužit i „malá-soukromá zdravotnická zařízení“, kterých je nad 20000 a jejichž jednotlivé dluhy
jsou sice nižší, ale ve svém součtu mohou přesahovat všechny dluhy nemocnic. Soukromá zdravot-
nická zařízení je třeba stavět do rovnoprávného postavení s ostatními! 

Koalice soukromých lékařů se nedomnívá, že další kultivace zastaralého seznamu výkonů s bodový-
mi hodnotami je možná. Za nezbytné považujeme vytvoření ceníku výkonů v reálných cenách -
korunách. K tomu doporučujeme urychleně vytvořit expertní skupinu, která by takový ceník zpra-
covala. 

V ministerstvem zdravotnictví připravované novele zákona č. 48/97 Sb. nadále zůstává dvojí způ-
sob řešení takzvané nedohody v dohodovacích řízeních o cenách. Tento postup považujeme za
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nepřijatelný, neboť vede k diskriminaci těch poskytovatelů, kteří jsou hrazeni převážně dle sezna-
mu výkonů s bodovými hodnotami. Další posilování pravomocí ministerstva nepřesným a politicky
zneužitelným vymezením pojmu „veřejný zájem“ považujeme za chybný krok směřující ke snad-
ným, ale nesystémovým řešením. 

Jako zástupci tisíců soukromých lékařů si troufáme říct, že můžeme přinést užitečné myšlenky při
projednávání budoucí koncepce českého zdravotnictví. Perspektiva tvorby koncepce však přesahu-
je námi navržená témata k jednání, která musí být řešena neodkladně. Jsme připraveni navrhovat
možnosti úsporných opatření, která omezí zadluženost systému a umožní zvýšit příjmy lékařů bez
dopadu na kvalitu a dostupnost lékařské péče.  

Na dalším jednání o zdravotnictví mezi vládou a lékaři by rozhodně neměli chybět zástupci Koalice
soukromých lékařů. Za nepřijatelné považujeme, když k důležitým jednáním jsou zváni zástupci
odborů a ne představitelé významných skupin lékařů  a lékárníků - České lékárnické komory. 
Má-li se jednat o čemkoli, co má dopad na financování celého zdravotnictví, není možné některé
významné představitele opomíjet. 

Praha, 25.  května  2005 

MUDr. Jan Jelínek

mluvčí Koalice soukromých lékařů 
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ V KRAMÁŘOVĚ VILE DNE 27. KVĚTNA 2005

Z POHLEDU KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ 

Po informacích v médiích o proběhlém jednání z popudu ČLK nejprve mezi ČLK-LOK a MZ 
a později v Kramářově vile 20. 5. s premiérem, jsem jménem Koalice vyzval dopisem premiéra, aby
k jednání přizval také zástupce soukromých lékařů. V dopisu jsem poukázal na skutečnost, že se
necítíme být dostatečně zastupováni Českou lékařskou komorou. V reakci na tento dopis jsem byl
pozván na „pohovor“ s vedoucím premiérových poradců, doc. Trojanem. K tomuto rozhovoru jsem
měl na přání premiéra doručit materiál Koalice, který by měl vyjadřovat, o čem s ním chceme jed-
nat. Materiál byl sepsán na schůzce Koalice 24. května a na úřad vlády jsem ho doručil při schůzce
s premiérovým poradcem následující den ráno. (Předaný materiál je v příloze textu.) Po projednání
předloženého textu jsem dostal pozvání k účasti na dalším jednání v Kramářově vile 27. 5. 
Schůzka měla hlavní účastníky ze strany vlády (premiér a poradci), ministerstva zdravotnictví
(ministryně, dr. Háva, tisková mluvčí…), ČLK, LOK (prezident, dr. Sojka a další), asociace nemoc-
nic, zdravotních pojišťoven (ing. Musílková, Kothera) a další. Koalici soukromých lékařů byl
umožněn pouze jediný zástupce, ale i to v současné atmosféře považuji za úspěch. 
Úvodní projev ministryně Emmerové zdůraznil, že s ČLK vedla opakovaná jednání ještě včera 
a naposled dnes - těsně před odjezdem do Kramářovy vily, na kterých bylo předjednáno řešení,
které přednese ČLK. 
Ing. Musílková pak připomněla, že navrhla „pilotní projekt“, ve kterém by bylo možno odzkoušet
úhrady po požadované změně indexů v sazebníku a zkusit tím i to, zda by se vykazování výkonů
řídilo předpoklady ČLK a zda by byla účinná „administrativní“ regulace počtu výkonů. 
Dr. Rath tento projekt odmítl a přednesl základní body navržené nové kompromisní dohody: 
1. Sleva z požadavku na nárůst mzdových indexů na nějaký kompromis „někde na půl cesty“.
2. Vydat sazebník s těmito kompromisními indexy až 1. srpna a s účinností od 1. ledna 2006.
3. Zastropovat segmenty podle zdrojů, respektive jejich nárůstu
4. Limitovat frekvence vykazovaných výkonů úrovní 85 – 90 % předchozího období. 
Ministryně Emmerová pak navrhla možnost retrospektivní studie, tedy propočet, kolik by v reál-
ném počtu vykazovaných výkonů za minulé období péče podražila při užití nového sazebníku.
Odmítla ale hovořit o konkrétních číslech, protože dohoda byla zcela čerstvá a neměla k dispozici
žádnou analýzu, podle které by mohla rozhodnout. 
Následovala diskuse, ve které jsem zpochybnil možnost úspěšného administrativního omezení
frekvence výkonů, opakovaně a jednoznačně jsem zdůraznil naprostou nutnost zvýšit příjmy lékařů
a nepodmiňovat toto zvýšení možným budoucím úspěchem nějakých změn v systému. Požadoval
jsem kompletní revizi sazebníku a jeho změnu na ceník s oddělením režijních nákladů, které lze
hodnotit podle běžných pravidel cenotvorby a ceny práce, o které pak lze nezávisle vyjednávat.
Revize by probíhala paralelně s dalšími kroky a neměla by odkladný účinek na okamžité zvýšení
ceny práce lékařů. Tuto revizi ČLK odmítla a přiklonila se k dílčím postupným úpravám sazebníku.
Také jsem zdůraznil nutnost vydání sazebníku i z hlediska již v DŘ schválených nových výkonů, které
v důsledku odkladů vydání sazebníku zatím nemohou být zdravotnickým zařízením propláceny. 
Diskuse mě přesvědčila o tom, že hlavní spor je v představě vlády, že lékařům můžeme přidat
peníze, „až se vyčerpají všechny rezervy systému“, což se jak známo nepodaří nikdy úplně. Proti
tomu stojí požadavek dělat dílčí i dlouhodobé změny, ale nyní do systému peníze přidat přinej-
menším výrazným navýšením plateb za státní pojištěnce a příjmy lékařů zvýšit. V tomto sporu
neumím zařadit ČLK, ale vzhledem k předneseným bodům návrhu mně to připadalo víc jako rezig-
nace na požadavek na okamžité zvýšení příjmů lékařů (ČLK hrozila razantními akcemi lékařů,
jestliže se tak nestane), než jako udatný boj. Rozhodně je ale ČLK ve sporu se zdravotními
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pojišťovnami na straně ministerstva zdravotnictví. Přes tento osobní dojem  uvádím závěrečné
výslovné prohlášení dr. Ratha, že ČLK rozhodně na své požadavky nerezignuje, což mi ale nějak
nejde dohromady s navrženým kompromisem. 
Široká a bezvýsledná diskuse byla vedena o možnosti administrativní regulace počtu výkonů.
Zdůraznil jsem, že vycházím-li z toho, že drtivá většina prováděných a účtovaných výkonů je
prováděna indikovaně, v což věřím, potom je jisté, že nárůst mzdových indexů ve výkonech buď
bude něco stát, nebo bude znamenat omezení potřebných výkonů a tedy omezení kvality nebo do-
stupnosti péče. Zdůraznil jsem, že pokud by se podařilo frekvenci výkonů jakkoli omezit s násled-
kem zhoršení dostupnosti péče, pacientů neubude, jenom se přesunou do primární péče, kam jim
přístup lze omezovat nejméně. Proto jsem vyzval premiéra, aby vláda konečně veřejně přiznala, že
poskytujeme na účet pojištění víc péče, než na kolik máme a je nutné péči omezit, nebo zdražit
například zvýšením odvodů nebo spoluúčastí pacientů. To premiér věcně nezpochybnil, ale přiznal,
že „ekonomické nástroje regulace na straně pacienta nepoužije z ideologických důvodů“. Když jsem
namítl, že pak není regulace přístupu pacientů k lékaři reálná, dostal jsem radu od poradce pre-
miéra prof. Waltra Komárka, že „když máme ty zkušenosti z praxe, jistě dokážeme tu babičku, co se
nám pořád zbytečně vrací do ordinace, nějak mentálně psychologicky zregulovat, aby tam nechodila“. 
Dále zazněla ze strany ČLK myšlenka, že každé zdravotnické zařízení by mělo mít jeden předem
definovaný rozpočet. To se líbilo doc. Emmerové, která připomněla, že to odpovídá jí požadova-
ným globálním rozpočtům jednotlivých zařízení. Premiér také řekl, že v případě omezení
celkového počtu výkonů by nechtěl veřejně hovořit o nějakých 85 nebo 90 procentech, ale „byl by
rád, kdyby si to lékaři zařídili sami podle potřebnosti péče a bylo zaručeno, že prostě každý pacient,
který do ordinace přijde byl ošetřen“. Asociace nemocnic požadovala „zastropovat úhrady tak, aby
se zabezpečil stávající rozsah péče“. Při diskusi o zadlužení VZP a finančním přebytku na straně
zaměstnaneckých ZP vyslovil dr. Sojka větu: „Stabilizovat zdravotnictví znamená centralizovat dluh“.
Pochopil jsem to tak, že deficit na jedné straně odmažeme přebytkem na straně druhé a stále ještě
záporný rozdíl jsou stejně z větší části pohledávky, které lze řešit jejich odkupem konsolidační agen-
turou, takže se dostáváme téměř k vyrovnanému rozpočtu. Premiér to pochopil podobně 
a vyvodil z toho, že v systému je peněz dost, jen se musí mobilizovat rezervy, všichni se musí
uskrovnit a nějak to půjde dál.   
Závěry jednání: Další kolo jednání ve stejném složení bude za týden tamtéž. 
Doc. Emmerová odloží předložení svých návrhů na stabilizaci zdravotnictví vládě nejméně o týden.
Všechny zúčastněné premiér vyzval ke spolupráci a hledání kompromisu s tím, že nikdo nebude
vítěz a nikdo nebude poražený a musíme se přece dohodnout. 
Osobní závěr: Zdržuji se hodnocení postoje ČLK a počkám s ním na další vývoj. Myslím si, že
hledání kompromisu v otázce, kde je předem zablokováno jediné možné řešení, kterým je buď
omezení rozsahu péče, nebo zvýšení objemu financí na ni poskytovaných, je skvělým prostředkem
k odkládání nutného nepříjemného kroku, který stojí před českou vládou ať touto nebo budoucí.
Zajímavé je pozorovat, jaké role v této hře hrají její hlavní protagonisté. 
Zvýrazněné citace jsou zaznamenány přesně a vytržením z kontextu jejich význam nebude pod-
statně posunut. Ostatní záznam debaty je pokusem jednotlivce aktivně se účastnit diskuse a co
nejvěrněji současně zapisovat, co kdo řekl. Zápis jsem pořídil podle ručně psaných poznámek 
s jednodenním odstupem, který umožnil alespoň částečné opadnutí emocí a střízlivější odstup.
Pokud jsem něco vynechal nebo zkreslil, nebylo to mým úmyslem a případným postiženým se
omlouvám.  

28. května 2005 MUDr. Jan Jelínek
Mluvčí Koalice soukromých lékařů
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VŠEOBECNÁ DOHODA O OPATŘENÍCH V SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ 
ZDRAVOTNÍ PÉČE ZE 3. 6. 2005

Níže podepsaní zástupci poskytovatelů zdravotní péče a organizací lékařů se na jednání na Úřadu
vlády dne 3. 6. 2005 za přítomnosti předsedy vlády Ing. Jiřího Paroubka a ministryně zdravotnictví
doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. dohodli na opatřeních, která považují za nezbytná k finanční
stabilizaci veřejného zdravotního pojištění a k prosazení veřejného zájmu na zachování rozsahu,
kvality a dostupnosti zdravotní péče. 
Vyzývají další poskytovatele zdravotní péče, organizace zdravotníků a zejména zdravotní
pojišťovny, aby se k níže uvedeným zásadám připojili. 
1. Došlo ke shodě, že Ministerstvo zdravotnictví vydá novelu vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., kterou

se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, po projednání v připomínkovém
řízení s účinností od 1. 1. 2006. Novela bude též obsahovat změny indexů v ohodnocení práce
lékařů vyčíslené v dosavadní kategorii 1 a 2 indexem 1,0, v kategorii 3 a 4 indexem 1,8 a v kate-
gorii 5 a 6 indexem 3,5. 

Změny v ohodnocení práce lékařů v sazebníku výkonů nezakládají nároky na zvýšení platů 
a odměn lékařů. 
2. S ohledem na nezbytnost stabilizace úhrad zdravotní péče požadují, aby v roce 2006 byly tyto

úhrady sjednány (stanoveny) pro všechny skupiny poskytovatelů zdravotní péče ve stejné výši.
Za vyvážený kompromis považují jejich odvození od výše úhrad roku 2005 zvýšené o 50 % 
z celkového nárůstu příjmů zdravotních pojišťoven v roce 2005. Za těchto podmínek budou
garantovat zachování objemu poskytované zdravotní péče. 

Účastníci vyzývají další poskytovatele zdravotní péče a zdravotní pojišťovny, aby výše uvedené sjed-
nali v dohodovacích řízeních o cenách bodu a výši úhrad na obě pololetí  roku 2006 nebo podpořili
vydání vyhlášek Ministerstva zdravotnictví úhrady v této výši stanovujících. 
3. K zachování shodného základu pro stanovení výše úhrad v roce 2006 pro všechny skupiny

poskytovatelů účastníci požadují minimálně zachování výše a struktury úhrad nastavené 
v 1. pololetí 2005 pro celý rok 2005. 

4. Účastníci považují za oprávněný požadavek navyšování mezd a platů ve zdravotnictví odpovída-
jící výši růstu úhrad zdravotní péče zdravotními pojišťovnami a vyjadřují ochotu o tomto dále jed-
nat. Ministerstvo zdravotnictví navrhne vládě navýšit tarifní platy zdravotníků k 1. 9. 2005 o 8 %.

5. Na základě výše uvedených omezení svých nároků a potřeb účastníci žádají zdravotní pojišťovny
o obdobné kroky, které by vedly  k úsporám prostředků veřejného zdravotního pojištění a k jeho
stabilizaci.

6. Pokud zdravotní pojišťovny přistoupí na úsporná opatření, která budou vyvážená pro všechny
oblasti poskytování zdravotní péče a tím umožní úspory finančních prostředků ještě garantující
zachování úrovně a dostupnosti zdravotní péče, účastníci podpoří návrhy, aby vláda ČR přijala
opatření k doplnění chybějících finančních prostředků do veřejného zdravotního pojištění. 

Pokud by zdravotní pojišťovny takové kroky odmítly, účastníci by nemohli podpořit, aby stát vložil
další prostředky do systému bez jistot a garancí. 

V Praze dne 3. června 2005

Státní správa: předseda vlády, ministryně zdravotnictví
Zástupci: Asociace českých a moravských nemocnic

Asociace nemocnic ČR
Sdružení soukromých nemocnic ČR
Koalice soukromých lékařů ČR
Česká lékařská komora
Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů
Svaz pacientů ČR
VZP ČR
Svaz zdravotních pojišťoven ČR
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DNE 3. ČERVNA 2005 NA ÚŘADU VLÁDY 

- PROBLEMATIKA STABILIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Vydat Seznam výkonů s účinností od 1. 1. 2006 s novými výkony, výkony zařazenými ve veřejném
zájmu a s navýšenými indexy na práci lékařů, Indexy budou navýšeny dle převodníku: Index jedna pro
nynější indexy 0,5 a 0,8, index 1,8 pro nynější index 1.0 a 1,3, index 3,5 pro současný index 1,8 a 3.

Nejpozději do 1. 11. 2005 dohodnout, či vydat úhrady na rok 2006 tak, aby růst maximálních úhrad
odpovídal polovině nárůstu výběru pojistného v roce 2006 (cca 3 %) pro všechny segmenty stejně
a nepoklesl objem poskytované péče.

K 1. 9. 2005 navýšit rozhodnutím vlády tarifní mzdy zdravotníků o 8 %.

Vydat vyhlášku o úhradách péče na druhé pololetí 2005 na stejném principu jako pro 1. pololetí
2005, avšak s procentuálním navýšením pro akutní lůžkovou péči o 3 %, pro následnou lůžkovou
péči o 8 % a uplatnit současně regulační opatření na preskripci léků.

Provést odkup za nedobytné pohledávky zdravotních pojišťoven ve výši, cca 4 mld. Kč ve 2. polo-
letí 2005.

Navýšit odvod za státní pojištěnce od 1. 1. 2006.

Lékaři a nemocnice za účasti veřejné správy se v době co nejkratší dohodnou na opatřeních
vedoucích k racionální farmakoterapii.

Všechny zdravotní pojišťovny projednají možnost zavedení elektronických zdravotních knížek 
k 1. 9. 2005.

Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví projedná s Českou lékárenskou komorou možnost
degresivních sazeb marží u léčivých přípravků.

Zdravotní pojišťovny zveřejní seznam pracovišť podle kvality jimi poskytovaných služeb.

Jednání o zvýšení příjmů lékařů v ambulantní sféře podle jednotlivých odborností bude vycházet 
s analýzy a objektivizace jejich skutečných příjmů (příjmů ordinací), s využitím dat zdravotních
pojišťoven a s využitím dat pro výběrová šetření a modelování jejich příjmů.

Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven by měly být hodnoceny nejprve na úrov-
ni MF a MZ, včetně možnosti návrhu jejich změn, před jejich odesláním ke schválení v Poslanecké
sněmovně.

Dnešní pracovní jednání odsouhlasilo rozsah přehledu krátkodobých stabilizačních opatření, tak
jak bylo předloženo formou tabulky s datem 3. 6. 2005 s následujícími úpravami:

k bodu 1.4 Navýšení úhrad o 3 % ročně

k bodu 2.4 Snížení obchodní marže degresivním způsobem - ve spolupráci s Ministerstvem financí

k bodu 3.3 Novela vyhlášky seznam výkonů s účinností od 1. 1. 2006, včetně změny mzdových indexů

k bodu 4.2 Efektivní využití vybrané zdravotnické techniky - plnění tohoto opatření bude
doplněno společným projektem institutu zdravotní politiky a ekonomiky ve spolupráci se
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou

k bodu 4.3 Zavedení institutu sociálně zdravotního lůžka - rok 2006 - 2007

k bodu 5.1 Přeformulace - obnovení mandátů členů správních, dozorčích rad a ředitelů zdravot-
ních pojišťoven s limitací jejich funkčního období a zakotvení zákazu střetu zájmů
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POKRAČOVÁNÍ „KRIZOVÉHO JEDNÁNÍ“ O ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ 
PO 27. KVĚTNU 

V týdnu následujícím po jednání v Kramářově vile se měli jeho účastníci dohodnout na „nějakém
kompromisu“, který by mohli premiérovi předložit jako společný návrh. V úterý 31. května uspořá-
dala Koalice soukromých lékařů tiskovou konferenci, na které jsem informoval o průběhu jednání
v Kramářově vile a s ostatními zástupci Koalice jsme varovali před dalším neřešením problému
deficitu českého zdravotnictví. Týž den jsem se zúčastnil jednání v sídle ČLK, kam jsem byl pozván
jako zástupce Sdružení praktických lékařů a ujištěn dr. Rathem, že „Koalice soukromých lékařů
nebyla zvána“. Tam z diskuse pro mě jasně vyplynulo, že je snaha právě jen o nějaký kompromis,
který dovolí udržování deficitního systému a najde alespoň minimální zdroje pro navýšení platů
lékařů. Apeloval jsem na tolikrát deklarovanou radikalitu komory a požadoval jsem, aby případné
nátlakové akce lékařů byly zaměřeny na systémové změny, které by znamenaly ukončení zadlužo-
vání systému. Tlak na vládu, aby přiznala jeho neudržitelnost a omezila rozsah hrazené péče nebo
pro ni zajistila další trvalé finanční zdroje, zřetelně nebyl prioritou přítomných. Po ukončení
úterního jednání nebyla na světě žádná dohoda, jen bylo jasné, že komora nebude požadovat revizi
seznamu výkonů a jeho změnu na ceník s oddělením reálných režijních nákladů a ceny práce a že
za přijatelné považuje odložené vydání současného sazebníku s nově dohodnutými výkony 
a s navýšenými indexy s platností až od 1. 1. 2006. K žádnému dalšímu jednání jsem ze strany ČLK
a MZ přizván nebyl. Situaci jsem konzultoval se zástupci pojišťoven, ale tam nešlo o žádný pokus
o dohodu, jen o získání informací o jednáních pojišťoven s asociacemi nemocnic a s MZ. Ve
čtvrtek 2. června jsem obdržel návrh řešení od VZP a její ekonomickou analýzu. Tento návrh nebyl
později vůbec projednáván. 
Další jednání s premiérem bylo svoláno na 3. června do Strakovy akademie. Hned po premiérově
úvodu přednesla paní ministryně návrh dohody, který byl sepsán na MZ při jednání s ČLK, LOK,
zástupci nemocnic i pojišťoven. Návrh byl představen jako přijatelný kompromis „všech zúčast-
něných“. Dovolil jsem si tedy opět být na obtíž a upozornil jsem na to, že jsem za Koalici o žádném
takovém návrhu nejednal a že ho ani teď nemám k dispozici. Premiér tedy dal pokyn „ať mi ho
dají“ a následně zjistil, že text, který má sám na stole, není shodný s tím textem, který prezentuje
ministryně jako dohodu. Kdyby nešlo o tak významnou věc, považoval bych následující scény za
nesmírně humorné. Slyšet premiéra, jak posílá ministryni pro nepřipravenost k jednání za dveře,
nebývá běžnou součástí důležitých jednání. Paní ministryně také už od 3. června 2005 ví, že
soukromí lékaři dost dobře nemohou být členy odborů a že tedy pozvání odborářů k jednání auto-
maticky nezahrnuje pozvání soukromých lékařů. Nicméně předložený návrh byl projednán,
doplněn a upraven. (Text podepsané dohody je přiložen níže.)  
Součástí návrhu bylo opět zavedení zdravotních knížek s termínem od 1. 9. 2005, proti čemuž jsem
protestoval, protože již ten termín sám prozrazuje, že v návrhu jde jednoznačně o knížky
„papírové“, se kterými se ambulantní lékaři těžko mohou smířit minimálně pro jejich administra-
tivní náročnost a silně přežitou technologii. Upozornění VZP, že na elektronickém přenosu dat
pacientů VZP pracuje a připravuje se jeho zavedení, vzal premiér jako reálný příslib a pověřil 
ministryni, aby koordinovala přípravu zavedení elektronických zdravotních knížek od 1. září 2005
a tím jednání o tomto bodu uzavřel. To je dle mého názoru pro ministryni hodně nezáviděníhod-
ný úkol. Kromě toho má ministryně Emmerová ještě za úkol řídit další jednání o jiných úsporách
v systému, například o úsporách za léky.
O vydání sazebníku bylo rozhodnuto tak, že budou navýšeny mzdové indexy a vyjde doplněný 
o nově dohodnuté výkony s platností od 1. 1. 2006. Podmínkou jeho vydání již není komorou dříve
navrhované administrativní omezení objemu poskytované péče ale naopak garance zachování
jejího objemu. 
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Dále jsme upřesnili jednoznačné vyjádření o proporcionalitě nárůstu příjmů do všech segmentů. 
Na naléhání odborů je v dohodě i příslib navýšení mzdových tarifů pro lékaře-zaměstnance 
od 1. září 2005 o 8 procent. Konkrétní ujednání o nárůstu platů lékařů bude záviset na výsledcích
jednání odborů s vedením nemocnic. Prostor pro nějaké navýšení je dán pouze nárůstem příjmu
nemocnic  a jejich vnitřními úsporami. 
Součástí dohody je i příslib navýšení platby za státní pojištěnce. Ten ale není přesně vyčíslen, pouze
bylo v návrhu uvedeno určité rozmezí, takže můžeme předpokládat, že státní platba stoupne ale-
spoň právě o minimální částku tohoto rozmezí, tedy ještě o 1,3 miliardy Kč. Byl vysloven příslib,
že nikdo z účastníků dohody nebude podnikat kroky, které by systém dále prodražily a zadlužily.
(Až později vyšlo najevo, že ministryně Emmerová den před tím podepsala novou vyhlášku 
o úhradě léků, která podle analýzy pojišťoven další výrazné zadlužení přináší.)  
Jak lze dosaženou dohodu hodnotit? Byly dojednány podmínky pro to, aby v nejbližší době nedoš-
lo k porušení sociálního smíru ve zdravotnictví. Dohoda má svá pozitiva v tom, že systém alespoň
na krátkou dobu stabilizuje, umožní další chod zdravotnictví a definuje, že bude alespoň minimál-
ní nárůst objemu financi rozdělen mezi segmenty proporcionálně.  (Těším se na další oddlužování.
Nemocnice stát oddlužovat umí, ale soukromá zařízení ještě neoddlužoval a v duchu této dohody
by je měl současně s případným oddlužením nemocnic oddlužit také!) Do systému bude přisypáno
trochu peněz, ale protože opět nebude zavedena žádná ekonomická regulace spotřeby na straně
pacientů, zůstane dále deficitním a zadluží se znovu. Periody zadlužování a krizí se nápadně
zkracují, každé další nouzové doplnění peněz bez nápravy systému zmizí za kratší a kratší dobu.
Samotná interpretace výsledku jednání bude problematická a domoci se důsledného dodržení
všech článků dohody bude těžký úkol. 
Zvýšení příspěvku za státní pojištěnce je jen skromnou záplatou, protože ani zdaleka nepokrývá
deficit v platbách za státní pojištěnce, který od roku 1993 významně roste. (V roce 1993 stát platil
za své pojištěnce 28,5% z celkového příjmu zdravotního pojištění, v loňském roce, kdy je státních
pojištěnců dík stárnutí populace podstatně více, byl podíl platby za ně již jen na úrovni 21% !!!. Stát
tedy spoléhá na solidaritu systému a sám sobě poskytuje zcela nemravné úlevy.) 
Z hlediska stabilizace současného systému je ale dosažená dohoda přijatelným provizoriem. 
Z pozice hlavních aktérů jednání vše vypadá dobře: 
Premiér může být spokojen, protože má dohodu, která mu slibuje v rezortu zdravotnictví sociální
smír, který snad vydrží do konce funkčního období této vlády a do voleb - tedy má o problém méně. 
Ministryně může být spokojena, protože dosažená dohoda momentálně snižuje ohrožení jejího
postavení a stejně jako premiéra ji zbavuje nutnosti udělat tolik potřebné systémové změny včetně
nepopulárních kroků vůči občanům-voličům, což před blížícími se volbami má nemalý význam. 
Prezident ČLK se může chlubit ohromným úspěchem a obhajovat svoji pozici na dalším sjezdu
komory alespoň u těch, kterým se mu podaří namluvit, že dosažená dohoda je nějakým průlomem
v jednáních a vrcholným úspěchem. 
Vedení LOK zase přinese svým členům příslib navýšení platů. 
Závěr: Rozvrzaná kára jede dál a jako štafetový kolík bude horký brambor českého zdravotnictví
předán další vládě. Kolikrát ještě?

MUDr. Jan Jelínek
mluvčí Koalice soukromých lékařů
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