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EDITORIAL

Vážení přátelé, 

tento editorial se mi opravdu nechce psát, protože s podzimním depresivním počasím přicházejí ještě
depresivnější zprávy o představách vládnoucí skupiny socialistů, jak elegantně vyřešit dlouhotrvající
problémy ve zdravotnictví. Bohužel součástí tohoto řešení je jasná snaha o zestátnění nestátního a pře-
vzetí veškeré kontroly nad zdravotnictvím, jak tomu bylo kdysi.
Jestli útoky na privátní sféru byly doposud maskované, s novou paní ministryní přišla zcela jiná rétori-
ka. Útoky na soukromé zdravotnictví se dostaly na pořad téměř každého dne. Jak jinak, když vážená
paní ministryně prožila větší část svého života budováním světlých zítřků.
Co bylo možno nabídnout tehdy pacientům v ryze státních  zdravotnických zařízeních, si řada z nás ještě
pamatuje. Boj o život získáváním pořadí na jedné z mála umělých ledvin v republice, je jen jedním 
příkladem pro upamatování se.
Nicméně od roku 1990 prochází zdravotnictví cestou, kterou nelze nazvat jinak než velkou improvizací,
a ne náhodou sedí ministr zdravotnictví v horkém křesle pilota těsně před katapultáží. Co na tom, že
koncepci stíhá antikoncepce, jedná se vždy o momentální řešení nějakého maléru. Jednou je rukojmím
lékař ať již státní, či soukromý, jednou pacient. Jednou se nejvíc plýtvá v soukromém zdravotnictví, jed-
nou přijde paní ministryně s tvrzením, že by si v  nemocnici x nedala ani ostříhat nehty. Pacient je však
tak méněcenný partner, že není možno zveřejnit výsledky léčby nemocnic, aby se nepolekal. Nakonec
proč by se měl pacient zabývat hledáním nějakých dat, když stejně zavedeme rajonizaci. Bude to pro
pacienta nejlepší, nebude mít dilema, kde je péče lepší. Prostě jinde ho nepřijmou. Jak geniální usnad-
nění života. S nápadem minulé ministryně Součkové, že budeme mít každý jen jednu svoji lékárnu, by
tento systém byl doveden k dokonalosti.
Fakt - za české peníze nejde dělat vyspělé evropské zdravotnictví.
Fakt - v některých oborech jsme na špici, některé preventivní programy jsou lepší než ve světě, ale asi
hodně drahé. Vysvětlení? Léčíme na dluh. Jednou je v pozici věřitele lékař, jednou pacient.
Bohužel politická strana, která sdělí lidem, že mohou mít jen takové zdravotnictví, které si zaplatí,
prohraje volby. Drtivá většina národa chce stále štěstí, zdraví do sta let zadarmo.
Mimochodem volby. Doporučuji Vaší pozornosti zejména některé bilboardy. Např. Machovec  v Příbrami
neodpustí vytunelování příbramské nemocnice. Totéž v jiných nemocnicích nedopustí také Milada
Emmerová, Stanislav Gross a David Rath, kteří za každou cenu zabrání privatizaci nemocnic. Buďto
tito lidé mají jiné informace než ostatní, potom mají povinnost informovat orgány činné v trestním řízení,
nebo prostě šíří poplašné zprávy v rámci předvolební kampaně.
Dovolte mi připomenout, že léta 1948–89 prokázala, že stát byl, je a bude vždy nejhorší hospodář. Kromě
vědy a výzkumu státu do rukou nepatří vlastnictví zdravotní péče. Pokud mi někdo dokáže, že se mýlím,
je na místě oprášit myšlenku února 1948 a ze státu socialistického vytvořit stát sociálně demokratický.
Ještě jedny volby nás čekají. Jsou možná důležitější, než ty státem organizované. Dne 5. 11. 2004 na
schůzi výboru ČGPS budou vyhlášeny volby do výboru. Chceme-li si udržet paritu v tomto výboru,
musíme postupovat opět společně. Musíme volit v co největším počtu, tedy musíme si všichni zjistit, zda
jsme nepřestali být členy ČGPS, či zda jsme se nezapomněli přihlásit.
Nečeká nás lehká další cesta. A to myslím upřímně, přátelé.

Olga Hlaváčková 
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EDITORIAL II

Den poté

Vážení přátelé,  
pokud jsem si při psaní předchozího editorialu zahrála trochu na Sibylu, moje skepse zdaleka nedosa-
hovala takového stupně, aby mi obsah článků o jedné verzi koncepce zdravotnictví paní ministryně
Emmerové nevyrazil dech.
Pomineme-li, že politici v současné době dělají pro volební preference cokoliv a tento záhadný únik infor-
mací z MZ je jistě i součástí předvolebního boje o každého voliče, kdy proklamovaná etika jde stranou
a sází se na nejodpornější vlastnosti člověka, jako je závist a nenávist třídní i jiná, která vrcholí v tvrzení
„nemohu-li to mít já, nebudeš to mít ani ty!“, a pomineme-li, že před uskutečněním této koncepce by
musela ministryně zdravotnictví geograficky přesunout republiku z centra Evropy někam blíže k Luka-
šenkovi, ukazuje nám tato koncepce, jak přemýšlí vedoucí garnitura našeho oboru a potažmo jaká je
ideová nálada ve vládnoucí straně ČSSD.
Soukromé podnikání a zisk jsou pro tuto stranu neslušná slova. Emmerová útočí paradoxně proti
soukromému zdravotnictví, které jediné funguje bez problémů, dotováno soukromými lékaři. Pacienti
jsou spokojení a vesměs dobře ošetřovaní při efektivním využívání financí. Soukromý lékař totiž nechce,
ani nemůže plýtvat prostředky (ani ten amorální zbohatlík, co již desetiletou prací splatil všechny své
dluhy), díky účinným regulačním prostředkům pojišťoven, které ho tvrdě a často i nespravedlivě 
penalizují.
V mé soukromé ordinaci stojí vedle sebe nyní 2 UZ přístroje. Jeden slušný, ještě vyhovující, druhý o něko-
lik generací lepší s barevným Dopplerem. Ten druhý mám půjčený. Oba vydělají stejné peníze. Na tom
druhém je radost pracovat. A pro tu radost ho koupím a zatížím ambulanci milionovým dluhem. A tak
postupuje řada kolegů ku prospěchu pacientů. Mohu zaručit, že nepůjdu na ministerstvo žádat 
o oddlužení. Skončila bych jistě velmi rychle v některém ze státem provozovaných psychiatrických
zařízení. Asi těžko paní ministryně pochopí, že pro ty ziskuchtivé podnikatele je občas jejich povolání 
i koníčkem, což je štěstí jak pro ni, tak hlavně pro pacienta. Jen díky tomu alespoň něco funguje.
Ale podle sebe soudím tebe. Vládnoucí strana zoufalců, kterým nejde o nic jiného, než se co nejdéle
udržet u koryta a nashromáždit dostatek financí pro budoucí tvorbu vlastních zisků a podnikání 
v různých privatizovaných podnicích a zařízeních, žene tento stát do vzrůstající bezperspektivní zadlu-
ženosti. Jejich cílem není ani zdraví národa, ani fungující zdravotnictví. Jejich cílem je přežít a zdravot-
nictví je bohužel politikum.
Teze o stejné bezplatné péči pro všechny je nerealizovatelná a vede zásadně k tomu, že pro většinu náro-
da (kromě těch rovnějších z rovných) se tato péče propadne na úroveň 80. let 20. století, kdy i tak život-
ně důležitý přístroj, jako je umělá ledvina byl vzácností a pacienti byli do dialyzačního programu zařa-
zováni jen do 50 let věku!
Snažme se nyní alespoň v našem oboru pracovat politicky všichni. Pracovat s našimi pacienty a vysvět-
lovat jim zcela po pravdě, že jen cesta spoluúčasti při léčbě banálních onemocnění jim zajistí péči při
těžších ekonomicky náročných chorobách. Touto cestou se právě vydává Slovensko a výsledky na sebe
jistě nedají dlouho čekat. Přejme jim to.
Využijme své autority u pacientů a věřte, že většina z nás ji ještě má a snažme se i my vytáhnout do před-
volebního boje bez podpásových prostředků
A to myslím tentokrát bez ironie zcela vážně přátelé.

Olga Hlaváčková
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XXII. doškolovací seminář SSG ČR 
ve spolupráci s firmou Organon

9. 10. – 10. 10. 2004, Milovy, hotel 9Skal

Je to neuvěřitelné, ale již po sedmé jsme se sešli v Milovech počátkem října na doškolovacím semináři.
Před sedmi lety zde tradice doškolovacích seminářů vznikla, a to, že letošní Milovy byly již 22. semi-
nářem v pořadí, dokazuje, že o tyto akce je stále zájem.
Je to zajisté i výběrem hlavního sponzora akce a zejména potom přednášejících.
S velkým zájmem a ohlasem se setkaly přednášky vybrané firmou Organon, i ty, které jsme jako
doškolování vybrali my. Naši tradiční přednášející doc. Unzeitig, Pavel Vlašín a prim. Skovajsová, byli
vhodně doplněni o kolegy Štěpána, doc. Rešlovou, Vandu Hořejší a kolegu Havlína. Ačkoliv se maratón
přednášek zdál velmi náročný, v tomto modelu „komprese“ lekcí do jednoho bloku máme v úmyslu na-
dále pokračovat, protože se tak umožní využití odpoledních hodin k rekreaci, kuloárovým debatám apod.
Tradičně kvalitní společenský večer doplnila revivalová kapela ABBA, proběhlo vyhlášení výsledků
kreativních soutěží. Na vynikající catering a vína, tentokrát přívlastková z mikulovské oblasti, jsme si již
zvykli. 
I přes nepřítomnost předsedy SSG při nedělní debatě o aktuálních otázkách financování našich praxí
jsme se snažili přítomným členům SSG vysvětlit stav jednání v dohodovacích řízeních, úhradách na
příští období a souvislost se stávající politickou situací.
Padly informace o nedohodě v úhradách na I. pol. 2005, o některých nových možnostech ve financo-
vání ordinací (kontokorent, factoring) a to nejpodstatnější, co před námi na přelomu roku stojí, tzn.
volby do výboru ČGPS. Byla zdůrazněna nutnost výrazného prosazení zástupců soukromých ambulancí
ve výboru ČGPS.

Aleš Skřivánek

Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního Zpravodaje
17. 9. 2004 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Opakovaně diskutovány za přítomnosti zástupce Společnosti českých patologů připomínky zás-
tupců této společnosti k požadavkům na akreditované cytologické laboratoře. Členové komise
opakovaně konstatovali, že z technických i personálních požadavků nelze slevit a že požadovaný
počet cytologických preparátů je nepodkročitelným minimem. Nevyřešil se problém úhrady scree-
ningového vyšetření. Členové komise zkonstatovali, že v rámci standardního procesu dohodo-
vacího řízení není konsensus možný a doporučují paní ministryni jako její poradní orgán vyhlášení
agregovaného kódu výkonu cervikovaginální screeningové cytologie ve veřejném zájmu.
Agregovaný kód musí být vyjádřen v korunách. Částka za rodné číslo by měla být stanovena jako
1,3-násobek vypočtené hodnoty úhrady cervikovaginální cytologie (cca 30 % preparátů bývá
doporučeno odebrat opakovaně). Není možné, aby v rámci screeningu měla každá laboratoř jinou
úhradu za stejné vyšetření.
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21. 9. 2004 Praha sekretariát SPLDD ČR - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák a A. Stará
Diskutovalo se o institucionalizaci Koalice, vznikne patrně občanské sdružení bez právní subjek-
tivity s poměrně obecnými stanovami. Přítomní se rovněž věnovali chování některých zaměstna-
neckých pojišťoven, které do smluvních dodatků vkládají pasáže, které nebyly dohodnuty na
Dohodovacím řízení. Dalším tématem bylo chování současného Ministerstva zdravotnictví, návrhy
legislativních změn, které z něj vycházejí, přímo ohrožují privátní zdravotnictví.

25. 9. 2004 Milovy - Celostátní setkání okresních a krajských předsedů SPL ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Na jednání byli jako hosté přítomni kromě dalších zástupců Koalice ambulantních lékařů rovněž
zástupci zdravotních pojišťoven, náměstek ministryně zdravotnictví Sláma, poslanec Říha, euro-
poslanec Cabrnoch a další. Ve velmi živé diskusi byla často kritizována politika současné vlády ve
zdravotnictví (výňatek z programového prohlášení vlády uveřejňujeme v tomto Zpravodaji). Více
přítomných poukazovalo na nerealizovatelnost populistické vize, kterou socialisté předkládají
občanům. Výsledkem je absence jakékoliv motivace k ekonomickému chování v systému a nárůst
deficitu veřejného zdravotního pojištění. Náš zástupce se diskuse aktivně účastnil.

4. 10. 2004 Praha sekretariát SPLDD - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Zástupci Koalice projednali výroky ministryně Emmerové, které se týkají zdravotní péče 
v soukromých zařízeních. Její prohlášení považují od lékařky jako vysoce neetické. Dále projedná-
vali plán MZ ČR a LOKu o vytvoření samostatného zákona o platech ve zdravotnictví, který by se
však týkal i soukromých zdravotnických zařízení. Jedná se o hrubý zásah do privátního sektoru 
a porušení všech ve světě uznávaných pravidel soukromého podnikání. Z těchto důvodů Koalice
ambulantních lékařů svolává tiskovou konferenci a jednání se zástupci krizových štábů. (Zápis 
a text prohlášení uveřejňujeme v tomto Zpravodaji).

14. 10. 2004 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ pro screening nádorů prsu 
Za SSG ČR přítomen J. Nový
Na základní připomínky - provádění screeningu na neakreditovaných pracovištích a jeho spadnutí
do indukované péče reagovala zástupkyně VZP naprosto nekonstruktivně, nutno projednat na jiné
úrovni. Jinak byly probrány reakreditace pracovišť, nedostatečný počet žen vstupujících do
screeningu od  praktických lékařů a stížnost gynekologů na pracoviště v Třebíči.

14. 10. 2004 Praha MZ ČR - jednání u kulatého stolu s francouzskou delegací
Za SSG přítomen A. Skřivánek
V souvislosti s návštěvou delegace francouzských pediatrů, porodních asistentek a žurnalistů jsme
byli vyzváni zúčastnit se kulatého stolu, jehož účelem bylo seznámení s českým porodnictvím, 
pediatrií, porovnání metod v oblasti porodnictví, péče o těhotné a dítě.
Za českou stranu se spolu s našim zástupcem účastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví -
náměstek a dnes již senátor Špaček, vedoucí odborů mezinárodních vztahů, odboru zdravotní péče
a zástupci pediatrů z klinik i ambulancí, primář novorozeneckého oddělení ÚPMD Straňák a další.
Za francouzskou stranu to byly především porodní asistentky, žurnalisti a pediatři. Ještě před
návštěvou Ministerstva měli v předcházejících dnech možnost zhlédnout porodnice a novoroze-
necká oddělení nemocnic na Vinohradech, v Motole a ÚPMD.
Všeobecně byla v diskusi vyzdvihnuta vysoká úroveň péče o těhotné a děti v naší zemi a byl nám
vzdán hold za excelentní výsledky v perinatologii.
S francouzskými kolegy a zejména porodními asistentkami jsme si vysvětlili pozici porodních asis-
tentek v našem systému péče o těhotné a šestinedělek a nutno poznamenat, že agresivita fran-
couzských porodních asistentek zdaleka nedosahuje „ráže“ představitelek naší ČAPY.
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15. 10. 2004 Praha Nemocnice Na Homolce - Dohodovací řízení k Seznamu zdravotních výkonů
Za SSG přítomen A. Skřivánek
Kupodivu konstruktivně a rychle proběhlo Dohodovací řízení k Seznamu zdravotních výkonů.
Z věcí, které prošly, se nás týká zejména schválení návrhu na vypuštění pravidla, že jednou prove-
dený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v témže dni pouze jednomu zdravot-
nickému zařízení. Většina návrhů jednotlivých odborností na asymetrickou úpravu úhrad případně
indexů lékařských výkonů a jejich mzdových nákladů neprošla přes zdravotní pojišťovny. Smeteny
byly všechny návrhy, které neprošly přes řádnou druhou pracovní skupinu Dohodovacího řízení,
tedy ani tradičně vznášené požadavky zástupkyní porodních asistentek na hrazení cca 23 výkonů
prováděných porodními asistentkami z veřejného zdravotního pojištění.

19. 10. 2004 Praha sekretariát SPLDD ČR - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Hlavním tématem bylo vystupování ministryně zdravotnictví v médiích, soustavné útoky na
soukromé zdravotnictví a snaha o jeho diskreditaci. Přítomní označili současnou situaci jako snahu
o plíživé znárodnění privátních zdravotnických zařízení. Byla naplánována tisková konference
Koalice a jednání krizových štábů. Definitivní podoby doznala Smlouva o sdružení, v níž zúčast-
něné subjekty Koalici institucionalizují. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
MAMOGRAFICKÝ SCREENING
Na posledním jednání „Komise pro screening nádorů prsu MZ“ dne 14. 10. 2004 oznámila 
zástupkyně VZP, že od 1. 1. 2005 bude platit frekvenční omezení screeningové MG 24 měsíců.
Nebude žádná tolerance (nelze tedy poslat k preventivní MG např. po 23 měsících od předchozí
screeningové MG, ale nejdříve až po 24 měsících - což je ideální stav - eventuálně po 25 měsících
atd.). 

STERILIZÁTORY
Dle dostupných informací sterilizátory naprosté většiny našich praxí neodpovídají současným přís-
ným požadavkům hygieniků. SSG ČR má nabídku zvláštních slev pro členy na nákup horko-
vzdušných sterilizátorů i autoklávů. Nabídka platí do konce roku 2004. Zájemci mohou písemně
kontaktovat sekretariát SSG ČR.

LETÁČEK Z ČEKÁRNY GYNEKOLOGICKÉ ORDINACE
Vážené pacientky,
jste nespokojeny s péčí tohoto privátního zdravotnického zařízení? Chtěly byste, aby bylo znárod-
něno? Potěšil by Vás návrat socialistického zdravotnictví, jaké si pamatujete z dob před listopadem
1989?
Volte českou stranu sociálně demokratickou!
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XXIII. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Novo Nordisk

Datum konání: 29. – 30. 1. 2005 (příjezd možný již 28. 1. 2005)

TÉMATA:
29. 1. 2005 SOBOTA
Program:
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. „Jak dále přistupovat k HRT?“
MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. „Nízkodávková HRT - současný trend“
prim. MUDr. Roman Chmel „Estrogeny v léčbě atrofické kolpitidy“
MUDr. Ivan Huvar „Je estrogenní léčba močové inkontinence a uroinfekcí efektivní?“
MUDr. Vladimír Dvořák „Příčiny nesrovnalostí mezi histologií, kolposkopií a cytologií“
Doc. MUDr. David Cibula, CSc. „Možnosti léčby časných nádorů ca děložního hrdla“

30. 1. 2005  NEDĚLE
Situace ve financování gynekologických ordinací, výsledky posledních jednání SSG ČR.

Místo konání: Kongresové centrum Floret, Praha-Průhonice 
Začátek přednášek: cca v 10.00 hodin
Registrace: 28. 1. 2005 od 17.00 – 20.00 hodin

29. 1. 2005 od 7.30 hodin
Ubytování: Hotel Floret, Park Hotel, Magnolie, Tulipán, Praha-Průhonice

(Hotely budou obsazovány v uvedeném pořadí, za ubytování je stanovena
jednotná částka pro všechny hotely). 

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či 
telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 16. 1. 2005, Vámi požadované ubytování bude 
zrušeno.

Společenský večer: 29. 1. 2005, Kongresové centrum Floret - sponzorován firmou Novo Nordisk, pro
účastníky semináře součástí registračního poplatku, doprovod 800,- Kč.
Věříme, že uvedená témata vzbudí Vaši pozornost a že naši přední odborníci jsou zárukou kvality.

Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno. 
Platbu za konferenční poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o.
u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo se
záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 11. 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



XXIII. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou Novo Nordisk

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 11 v rámci ochrany osobních dat)

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

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

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 17. 12.2004 později  na místě
člen SSG ČR 600,- Kč 900,- Kč 1200,- Kč
nečlen SSG ČR 900,- Kč 1200,- Kč 1600,- Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER - sponzorován firmou Novo Nordisk
účastník semináře - součást reg. poplatku ANO NE
doprovod 800,- Kč (vstup na místě 1000,- Kč) ANO NE

UBYTOVÁNÍ - hotel Floret, Park Hotel, Magnolie, Tulipán (Praha-Průhonice)
28. 1. 2005 29. 1. 2005 bez ubytování
dvoulůžkový pokoj 2.000,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.000,-Kč/noc) 
ubytován(a) s ........................................
pokoj obsazený 1 osobou 1.600,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc

Hotely budou obsazovány v uvedeném pořadí, za ubytování je stanovena jednotná částka pro
všechny hotely.

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či tele-
fonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 16. 1. 2005, Vámi požadované ubytování bude
zrušeno.

CENA CELKEM + + =

registrační doprovod ubytování celkem
poplatek na spol. večer

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Celková platba byla odeslána bankovním převodem dne ....................... na účet společnosti 
G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 
Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno.
Těm, kteří se odhlásí do 9. 1. 2005, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %.
Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum Podpis, razítko
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KORESPONDENCE

Komentář: Radostně k socialistickým zítřkům…
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Zápis z mimořádného jednání Koalice ambulantních lékařů

4. 10. 2004 v kanceláři SPLDD ČR

Přítomni: MUDr. Neugebauer, MUDr. Pekárek, MUDr. Stará, MUDr. Jelínek, MUDr. Jojko

Program:
1. Kampaň kolem tzv. privatizace nemocnic
2. Reakce Koalice
3. Další postup

1. Kampaň kolem tzv. privatizace nemocnic
Dr. Neugebauer informoval členy Koalice o důvodech svolání mimořádného jednání, byly před-
loženy tiskové dokumenty - dílčí monitoring tisku k dané problematice - mediálně prezentovaná
vyjádření ministryně zdravotnictví, která lze vykládat jako útok na provozování privátních zdravot-
nických zařízení.
V diskusi se vyjádřili všichni členové Koalice a shodli se na následujících dílčích výstupech:

- ministryně zdravotnictví ve svých výrocích nepřímo přiznává podfinancovávání zdravotnictví -
převedení nemocnic do statutu např. zvažovaných obchodních společností by nepřímo vedlo 
k „odhalení“ hlavního neduhu zdravotnictví, tj. že na současný rozsah plně hrazené péče není
dostatek finančních prostředků, situaci by již nebylo možno řešit oddlužováním, dotacemi
apod.

- výroky ministryně zdravotnictví poškozují lékaře v soukromém sektoru minimálně po etické
stránce

- nesystematičnost práce ministryně zdravotnictví - místo zřetelných a jasných stabilizačních
kroků - např. žádost adresovaná ředitelům přímo zřizovaných nemocnic o „vánoční odměnu“
lékařům ve státním sektoru versus zřizování hyperbarických komor apod.

2. Reakce Koalice
Po obsáhlé diskusi vznikl návrh tiskového prohlášení Koalice, které je přílohou tohoto zápisu.

3. Další postup Koalice
Tiskové prohlášení bude předmětem ještě finálních úprav tak, aby mohlo být předáno médiím dne
7. 10. 2004 - termín je vybrán v souvislosti s konáním sjezdu ČLK, která se, dle názorů členů
Koalice, vyjadřuje k dané problematice nepřiměřeně a v rozporu s posláním Komory jako takové.
Na začátku listopadu bude svolána tisková konference k problematice aktuálního stavu resortu 
- termín je zvolen v návaznosti na termín podzimních senátních a komunálních voleb.
Na 10. 11. 2004 je plánováno svolání „krizového štábu“ Koalice - podrobnosti budou ještě upřes-
něny - předmětem jednání by měla být aktuální situace vč. vývoje platební schopnosti ZP

Další schůze Koalice
19. 10. v 17 hod v sídle SPLDD ČR, U hranic 16-18, Praha 10

Zapsal: dr. Neugebauer
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V Praze dne 7. 10. 2004

Prohlášení Koalice ambulantních lékařů

Koalice ambulantních lékařů se ohrazuje proti tvrzením, podle kterých se v soukromých zdravot-
nických zařízeních „léčí hůře a umírá v nich statisticky více pacientů“, a že nemocnice provozo-
vané obchodními společnostmi obchodují se zdravím a životem pacientů. Podobné výroky z úst
ministryně, lékařky Milady Emmerové, považuje Koalice za krajně neetické.
Koalice konstatuje, že rozdíly ve státních a nestátních zdravotnických zařízeních existují především
v ekonomických podmínkách poskytování zdravotní péče. Zatímco nestátní zdravotnická zařízení
musí vystačit s prostředky zdravotního pojištění, státní jsou opakovaně dotována, případně oddlu-
žována. 
Koalice vnímá současnou kampaň proti tzv. privatizaci jako vážné ohrožení soukromého podnikání ve
zdravotnictví, proto připravuje na začátek listopadu tiskovou konferenci a následně svolání krizového
štábu.

Za Koalici ambulantních lékařů:

MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 
od 1 .9. 2004 mluvčí Koalice

MUDr. Jiří Pekárek, prezident České stomatologické komory

MUDr. Zorjan Jojko, výkonný místopředseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 
(dříve SSL ČR)

MUDr. Jan Jelínek, místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

V Praze dne 7. 10. 2004
Tisková zpráva

Nový mluvčí Koalice ambulantních lékařů

V souladu rozhodnutím o pravidelné změně ve vedení Koalice se její zástupci dohodli, že novým
mluvčím Koalice ambulantních lékařů bude s platností od 1. 9. 2004 předseda Sdružení praktických
lékařů pro děti a dorost ČR Dr. Pavel Neugebauer.

Na schůzce v prosinci 2003 přijali členové Koalice společné rozhodnutí, že předsednictví v Koalici
bude vždy na dobu půl roku zastávat jedna z členských organizací, která bude prezentovat společné
výstupy ústy svého zástupce - mluvčího. Prvním předsednictvím byla pověřena Česká stomatologická
komora a v roli kontaktní osoby vystupoval její prezident MUDr. Jiří Pekárek. MUDr. Pavel Neuge-
bauer jej ve funkci vystřídá do 1. 3. 2005. Mluvčí Koalice ambulantních lékařů je nejen mediálním
zástupcem, ale i organizátorem setkání a akcí Koalice. Řídí jednání a navrhuje jejich program.

Kontakt:
MUDr. Pavel Neugebauer Mgr. Zina Sladkovská
předseda tajemnice
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Koalice ambulantních lékařů
tel.: 267 184 065 mobil: 604 607 495
fax: 267 184 050
e-mail: centrum@detskylekar.cz 
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Prohlášení Sdružení soukromých gynekologů ČR k dezinformační kampani
namířené proti soukromým zdravotnictvím zařízením

Výbor Sdružení soukromých gynekologů ČR se znepokojením sleduje soustavné útoky ministryně
zdravotnictví ČR, předsedy Lékařského odborového klubu a prezidenta České lékařské komory
proti soukromému zdravotnictví v naší zemi. 
Projevy výše uvedených osob vnímáme jako snahu o zestátnění českého zdravotnictví. Důrazně se
ohrazujeme proti demagogickým tvrzením, která postrádají věcné argumenty.
Plýtvání veřejnými financemi hrozí dle našeho názoru mnohem více v ústavech přímo řízených
MZ ČR než v zařízeních majících formu soukromého subjektu. Žádáme, aby problematika nebyla
zneužívána k předvolební agitaci ČSSD a přesunula se od politických proklamací k diskusi o pod-
statě problémů systému zdravotnictví v ČR.

Milovy, 8. října 2004 MUDr. Vladimír Dvořák
MUDr. Olga Hlaváčková
MUDr. Yveta Jandová
MUDr. Jan Nový
MUDr. Aleš Skřivánek
MUDr. Alexandra Stará
MUDr. Jiří Štěpán,CSc.
MUDr. Zdeněk Tesař,CSc.

E-MAILOVÁ REAKCE NA PROHLÁŠENÍ SSG ČR

Prosím předat dr. Dvořákovi:

Pane prezidente, text prohlášení SSG nás velmi zaujal trefným popisem současné situace a jed-
noznačně ho podporujeme. 

dr. Ivan Juliš, 
předseda Sdružení soukromých patologů

Prohlášení SPLDD ČR

Výkonný výbor Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost je šokován a hluboce znepokojen
veřejnými vystoupeními ministryně zdravotnictví koaliční vlády MUDr. Milady Emmerové, CSc.,
ve kterých zcela nepokrytě informuje veřejnost o svých záměrech utužit státní diktát v Českém
zdravotnictví.

Demagogická tvrzení o výrazně horší kvalitě a dostupnosti zdravotní péče v soukromých zdravot-
ních zařízeních neodpovídají reálné skutečnosti tak, jak ji popisují rodiče našich dětských pacientů.

Rozhodně odmítáme přímé zasahování státu do ekonomických pravidel soukromé sféry např.
přímým diktováním mezd. 

Mediálně prezentované kroky ministryně zdravotnictví svědčí o dosud neopuštěné socialistické
myšlence rozhodovat za občana, což je v rozporu s trendy moderního světa, ve kterém je jeho role
naopak výrazně posilována.
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Prohlášení Sdružení ambulantních specialistů ČR
(dříve SSL ČR)

Sdružení ambulantních specialistů se znepokojením sleduje zprávy v tisku, ve kterých jsou
přetiskována slova paní ministryně Emmerové, dle kterých prý:

- se v soukromých zdravotnických zařízeních léčí hůře než ve státních a umírá v nich statisticky
více lidí,

- zdravotnická zařízení provozovan8 obchodními společnostmi obchodují se zdravím i životem
pacientů,

- je nezbytné se obávat změny vlastníka zdravotnických zařízení, zejména privatizace, neboť hrozí
nebezpečí omezení rozsahu péče,

- zdravotnická zařízení ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami nejsou soukromá, neboť
hospodaří s veřejnými prostředky,

- je nezbytné nivelizovat platy lékařů a zdravotníků specielním zákonem.

Všechna výše uvedená tvrzení, je-li pravda, že byla ministryní vyslovena, považuje Sdružení ambu-
lantních specialistů ČR za naprosto nevhodná a co nejostřeji se proti nim ohrazuje. 

Zvláště považuje za nepravdivé, že jsou soukromá zdravotnická zařízení po odborné stránce horší
než státní. Jediným rozdílem mezi nestátními a státními zdravotnickými zařízeními vidí Sdružení
v tom, že nestátní musí při své činnosti vystačit z prostředky z všeobecného zdravotního pojištění,
zatímco státní jsou opakovaně dotována, oddlužována. 

Odmítáme tvrzení, že pokud jsme ve smluvním - tedy obchodním - vztahu se zdravotními
pojišťovnami, obchodujeme s lidským zdravím nebo životy.

Sdružení ambulantních specialistů vyzývá paní ministryni, aby z titulu své funkce vypracovala
takový systém zdravotní péče v České republice, který zlepší ocenění dosud podfinancovaných,
ztrátových oborů ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví - Seznamu výkonů - včetně narovnání
ocenění režie práce zdravotnického zařízení. 
Nebyl by pak logický důvod k obavám, že dojde k redukci rozsahu výkonů při změně vlastníka
zdravotnického zařízení.  Vytvořily by se zároveň  přiměřené prostředky pro ocenění práce zdravot-
nických pracovníků v jejich platech. 

Sdružení ambulantních specialistů naléhavě žádá paní ministryni, aby akceptovala, že vybavení
naprosté většiny nestátních zdravotnických zařízení je v soukromém vlastnictví, takže i platby
těmto zařízením od zdravotních pojišťoven již nejsou veřejnými prostředky. Situace je přeci ana-
logická tomu, jako když soukromá stavební společnost pracuje na veřejné zakázce pro město nebo
i stát. 
Věříme, že obdržení veřejné zakázky neznamená zároveň zpochybnění formy vlastnictví firmy 
v jakémkoli oboru činnosti v naší republice.

V Praze 11. 10. 2004

Rada Sdružení ambulantních specialistů v ČR
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PROHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO ZASEDÁNÍ 
PŘEDSEDŮ OBLASTNÍCH STOMATOLOGICKÝCH KOMOR

PRAHA 22. 10. 2004

Předsedové oblastních stomatologických komor z celé České republiky, kteří se sešli 22. října 2004
v Praze, jsou vážně znepokojeni informacemi médií, podle kterých ČSSD navrhuje radikální změnu
ve zdravotnictví, mimo jiné vyvlastnění soukromých ambulantních zařízení.

Žádáme předsedu vlády o neprodlené a konkrétní stanovisko k těmto informacím. Zejména
požadujeme:
- jasnou definici postavení soukromých lékařů ve zdravotním systému České republiky podle

představ ČSSD,
- okamžité zveřejnění koncepce zdravotnictví ministryně zdravotnictví ČR.

Pokud do 28. 10. 2004 předseda vlády své stanovisko neposkytne, zahájí Česká stomatologická
komora (ve spolupráci s Koalicí ambulantních lékařů) mediální kampaň, která bude informovat
veřejnost o ohrožení úrovně zdravotní péče, její dostupnosti pro pacienty a o nebezpečí návratu
hluboko před rok 1989. 

MUDr. Jiří Pekárek
prezident

České stomatologické komory

Příloha: Kopie prezenční listiny
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Original Message 
From: Jan Pětroš 
To: ssgcr@ti.cz  Sent: Wednesday, October 20, 2004 11:28 PM 
Subject: Dr Dvořák 

Vážený pane doktore, 
v souvislosti s publikací metodického opatření k screeningu cervikálního karcinomu a Vašeho
komentáře k němu ve Zpravodaji SSG si dovoluji položit následující dotazy: 
1. Bude nebo nebude zařazeno toto cytologické vyšetření do indukované péče? 
2. Podle jakých kriterií budou zdravotní pojišťovny pacientky zvát, resp. jak ZP identifikuje, že pa-
cientka neměla preventivní gynekologickou prohlídku? Bude to podle (ne)vykázaného kódu 63051
gynekologem? Nebo podle kódu pro cytologii vykázaného cytologickou laboratoří? Nebo podle
(ne)použití kódů 63O22 resp. 63O23? 
3. Doporučujete ujistit se, zda cytologická laboratoř splňuje stanované podmínky. Informační hod-
nota dotazu v příslušné laboratoři na splnění těchto podmínek se podle mého názoru blíží nule.
Jiný způsob jak to zjistit mě však nenapadá. 
4. Podle jakých kriterií odebírat či neodebírat cytologii mimo věkové rozmezí 25–6O let? 
Pokud se domníváte, že odpověď by mohla zaujmout širší čtenářskou obec gynekologů, prosím 
o event. publikaci v např. Zpravodaji SSG. 

S pozdravem a díky 
Dr. Pětroš, N. Jičín

ODPOVĚĎ Dr. V. Dvořáka

Vážený pane doktore, 
reaguji na Váš včerejší e-mail, postupně k jednotlivým bodům: 

1) Zatím se na vykazování ani úhradě cytologického vyšetření nic nemění, je stále zařazeno do
indukované péče. V okresech, kde bude probíhat pilotní projekt, se ZP zavázaly, že pokud by
gynekologům vzrostly náklady kvůli screeningovým cytologiím, nebudou uplatňovat regulaci. 
V případě celoplošného screeningu a zavedení agregovaného kódu pro cervikovaginální
cytologii SSG ČR požaduje, aby byl tento kód vyjmut z vyžádané péče.

2) Metodiku zvaní dosud ZP nepředložily, bylo jim doporučeno, aby zvaly ženy v den jejich
narození. Nejlépe identifikovat ženu, která screeningové vyšetření neabsolvovala, lze dle našeho
názoru podle kódu kolposkopického vyšetření (neexistuje speciální kód pro odběr cerviko-
vaginální cytologie). 

3) Slušné laboratoře předkládají svým klientům 1x za rok bilanci své činnosti - počet odečtených
preparátů, percentuální zastoupení jednotlivých cytologických diagnóz... . Personální obsazení
laboratoře a rozsah činnosti je většinou znám. V případě pochybností doporučujeme obrátit se
na sekretariát SSG ČR, můžeme vznést dotaz na MZ ČR a ZP. 

4) Na současné legislativě se nic nemění, každá žena má nárok 1x za rok na preventivní prohlídku
u gynekologa, tato obsahuje i odběr cytologie. Ženy uvedené věkové skupiny, které dva roky
gynekologickou preventivní prohlídku neabsolvovaly, budou o této skutečnosti informovány
svojí ZP. 

Jsem přesvědčen o tom, že podobné otázky si kladou mnozí další kolegové, Váš dotaz i moji
odpověď umístím na www stránky SSG ČR i do Zpravodaje. 

S pozdravem 
MUDr. Vladimír Dvořák 

Orlí 18, 602 00 Brno
t. č. 542 221 661, f. č. 542 221 662 
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Mgr. Jakub Uher 
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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
e-mail: jstepan@email.cz

MUDr. Zdeněk Tesař, CSc. Ohmova 271  109 00  Praha 10       271 961 183
e-mail: tesar@mbox.vol.cz
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