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EDITORIAL

Milé kolegyně a kolegové!

Nevím, zda mám začít editorial slovem bohužel nebo bohudík. Bohužel - věkem už patřím ke gyne-
kologům starým a v mém regionu téměř k několika nejstarším - myslím ještě činným. Bohudík - bohudík
se blíží důchod a já nebudu muset být v důchodu pořád ve stresu. Ve stresu z toho, že naše práce lékaře
je sice společensky prestižní, ale ekonomicky stále méně přijatelná. Po promoci jsem vlastně až do same-
tové revoluce střídavě živořil anebo se naší rodině dařilo lépe díky četným pohotovostním službám mým
i mé manželky, čímž jsme byli stále ve stresu, protože jsme se ve dnech služeb střídali u dětí a byli jsme
nuceni je „odstavit“ do jeslí a školky již ve věku 5 měsíců. Dodnes jsme z toho opět ve stresu a máme
výčitky svědomí. Permanentní stres byl i z politické situace, vyhlídky žádné. Rok 1989 přinesl nové
možnosti a naděje. Vzdal jsem se místa přednosty oddělení, po čemž všichni i doposud touží a vzhlíží,
otevřel jsem dvě ordinace, naštěstí mohu operovat, mám i vlastní sálek, postupně i dosti pacientek 
a neměnil bych. Volnost a možnost samostatného rozhodování mi za to doposud stojí. Nicméně začínám
být opět ve větším a větším stresu. Medicína a vše kolem ní je ostudou, politickým čachrem a odnášejí
to, a to se nebojím říct, lékaři! O pacientky se starají dobře, aspoň podle anket. A lékaři v privátní sféře?
Velmi nespokojeni. Nespokojeni s rostoucí administrativou, omezováním, „buzerací“ ze strany pojišťoven,
hygieny, úřadů a státu. Rostou ceny, neroste hodnota práce a bodu. Kde na všechno brát, když čím více
pracuji, tím méně vydělám díky korekcím? Je to vůbec ještě někde jinde ve světě? Ať se pak nikdo nedi-
ví, že si lékaři za vysoce nadstandardní péči, dotaci zdravotnictví ze svého, nechávají ještě připlácet - ne
za péči, ale za vše ostatní. Ať! Mají pravdu! Z hlediska lékaře, kterému zdravotnická pojišťovna neplatí,
je pacient vlastně nepojištěn. Co mi je do toho, že odvádí do pojišťoven peníze? Pokud není placen, tak
je vlastně otázka, je-li vlastně pojištěn, či ne. Proto je vlastně otázka např. pokladenského systému 
z hlediska státu a pojišťoven neschůdná. Okamžitě by se totiž ukázalo, kdo je v systému žábou na pra-
meni. Při tomto systému by pacienti měli péči stejnou, lékaři by měli zaplaceno a  pojišťovna by musela
zaplatit pacientovi. Stát si totiž péči objednává, a ne lékař!! Pacienti by pak hned věděli, že netřeba kri-
tizovat lékaře, ale politiky, ministry atd. Vláda slibuje, slibuje, odvolává jednoho ministra za druhým.
Nový ministr bude taky brzo odvolán, pokud nebudou systémové změny a ty jsou podle premiéra 
v nesouladu s politickým programem. Socialistického zdravotnictví mám již dost. Proto si nechám platit
za mé nadstandardní služby a zkusím vše ovlivnit při volbách. Zatím mne práce baví, stále si myslím,
že v mém městě jsem mezi pacientkami vyhledáván, myslím, že stále patřím k předním gynekologům.
Ale nebaví mne být stále v nějakém stresu z každodenního boje o své peníze. Jen nevím, jak vysvětlím
svým pacientkám, že půjdu do důchodu kvůli penězům. Nechci přenášet svůj stres na pacientky. Jaké je
tedy východisko? Jedině volby. Již jednou jsem psal v editorialu, ať dobře vážíme při volbách, koho
budeme volit. Važte dobře! Pokud většina z nás zvolí socialismus, já už u toho být moc nechci.

Váš Vlastimil Malík
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XXVI. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Organon 

a Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP
8. – 9. 10. 2005, Milovy

Letos již po osmé jsme se sešli v Milovech počátkem října na doškolovacím semináři. Před osmi lety
zde tradice doškolovacích seminářů vznikla, a to, že letošní Milovy byly již 26. seminářem v pořadí
dokazuje, že o podobné akce je stále zájem. Je to zajisté i výběrem hlavního sponzora akce a zejména
potom přednášejících.
S velkým zájmem se setkaly prakticky všechny přednášky, ať již od našich tradičních přednášejících 
doc. Unzeitiga, který celé dopoledne zároveň moderoval, ale i ostatní neméně zajímavá sdělení kolegů
Makalové, Hlaváčkové, Strnada, Pastora, Malého, Havránkové a por. as. Kuželové. Ačkoliv se maratón
přednášek zdál velmi náročný, v tomto modelu „komprese“ lekcí do jednoho bloku máme v úmyslu
nadále pokračovat, protože se tak umožní využití odpoledních hodin k rekreaci, kuloárovým debatám
apod.
Tradičně kvalitní společenský večer doplnila kapela Backward (revivalová kopie kapely Beatles). 
V průběhu večera proběhlo vyhlášení výsledků, jak jinak u organonských akcí, kreativních soutěží. 
S povděkem jsme kvitovali, že catering dříve odborářského hotelu má v průběhu osmi let, kdy zde
pořádáme naše semináře, neustále stoupající tendenci v kvalitě i množství. 
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 i situací před sjezdem ČLK. Padly informace o nedohodě v úhradách na I. pol. 2006,
o některých nových směrech, kam by bylo vhodné směřovat péči o naše pacientky (osteoporóza).
Výstupy z jednotlivých jednání, tak jak o nich bylo v nedělním dopoledni informováno, jsou podrobněji
rozebrány na jiných místech Zpravodaje nebo aktuálně na webu SSG ČR.
Těším se s Vámi na viděnou na semináři v lednu, po mnoha letech v Olomouci s tradičním partnerem
Novo Nordiskem a netradičně zařazeným doškolováním na páteční odpoledne zaměřeným na diagnos-
tiku a terapii osteoporózy. I proto doporučuji přihlásit se včas a myslet na páteční příjezd a účast na
pátečním podvečerním odborném bloku a následném společenském programu.

Aleš Skřivánek

4 Zpravodaj č. 5/2005





Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního Zpravodaje
21. 9. 2005 Brno, sekretariát SSG ČR - jednání se zástupcem  zdravotní pojišťovny 211
Za SSG přítomen V. Dvořák
Věcné jednání o perspektivách smluvních vztahů našich členů s pojišťovnou 211. Zástupce uvedené
pojišťovny měl s naším představitelem na problematiku téměř shodný názor. Nedojde-li k výrazným
změnám, nemělo by pokračování smluv pro naprostou většinu našich členů být problémem. Obtíže
by mohli mít např. nemocniční lékaři se souběhy.
SSG ČR deklaruje ochotu spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty na tvorbě sítě.

27. 9. 2005 Praha, sekretariát SPL ČR - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG přítomen V. Dvořák
Tématem byla zejména současná situace ve zdravotnictví - zpožďování plateb zdravotních pojišťo-
ven a z toho plynoucí existenční obtíže soukromých lékařů. Přítomní prezentovali prohlášení svých
organizací. Všichni vidí jako hlavního viníka MZ ČR a vládu ČR, které svým soustavným zasa-
hováním do úhrad a zvýhodňováním státních lůžkových zařízení zvyšují deficit veřejného zdravot-
ního pojištění. Koalice podpořila protest praktických lékařů dne 6. 10. 2005. Jednotliví členové
KSL vyšlou své zástupce na demonstraci před MZ ČR.

V Praze dne 27. 9. 2005

Tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů

Koalice soukromých lékařů se na svém jednání dne 27. 9. 2005 dohodla připojit k požadav-
kům Sdružení praktických lékařů ČR a podpořit jejich protestní akce dne 6. 10. 2005.

MUDr. Jan Jelínek
mluvčí

Koalice soukromých lékařů

3. 10. 2005 Praha Kramářova vila - schůzka s premiérem Paroubkem 
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Na vyzvání sekretariátu premiéra Paroubka (14.00 hod 3. 10.), se v Kramářově vile uskutečnilo
setkání soukromých lékařů s premiérem. Schůzky byli přítomni i zástupci ČLK- Dr. Rath a LOKu
Dr. Kubek. Je velmi zvláštní, že na setkání nebyl pozván žádný zástupce zubařů. V úvodu premiér
deklaroval svůj postoj k protestu praktických lékařů pro děti a dospělé, který byl samozřejmě ne-
gativní. Jasně oznámil, že nehodlá vyměnit ministryni zdravotnictví, ale že bude provedena obmě-
na jejich náměstků. Nápravu vidí pouze v úsporách a na setkání se zástupci pojišťoven, které
proběhne 5. 10., bude požadovat striktní dodržování zákona. Zní to hezky, ale má to pro nás jeden
háček. Toto dodržování zákona obsahuje i paragraf 17., odstavec 14., který říká, že pojišťovny se
budou řídit náklady na RČ dle svých pojistných plánů. Pro nás pak mnohatisícové regulace, které
budou na naše soukromá zařízení uplatněna. Samozřejmě, že se tento paragraf netýká lůžkových
zařízení. S tímto vehementně souhlasil prezident ČLK a zástupce LOKU! Na rok 2006 je plánován
nulový nárůst  úhrad a výrazné restrikce v lékové politice. Premiér byl zjevně „někým“ špatně infor-
mován, že protest podporuje menšina lékařů, náš zástupce pana premiéra ubezpečil o podpoře
protestu všech lékařů, sdružených v Koalici - t.j kolem 15.000 lékařů + lékárny. To přece není malý
počet. Zvláštní byl i závěr a následné prohlášení pro novináře, na které si vzal s sebou pan premiér
jen Dr. Ratha. Ostatní lékaři nebyli přizváni.
Závěr: Schůzka byla jen populistickou scénkou pro veřejnost, jak máme chápavého a snaživého pre-
miéra, jak se za naše věci bije ČLK a LOK. Na politice vlády se nic nezmění a naše zdravotnictví
bude stále socialistické. Platit si jej budou samozřejmě občané, ale jelikož je třeba vícezdrojové
financování, tak část péče zaplatí soukromí lékaři ze svého.
Pro ty, kteří si mysleli, že je bude lépe zastupovat ČLK a LOK a dali jim svoji plnou moc, bude
lepší, když se dají raději zaměstnat ve státním sektoru. Tam své platy budou mít jisté i s navýšením,
protože za spolupráce ČSSD, ČLK + LOKu ostatní soukromí lékaři budou brzy na státní podpoře.
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6. 10. 2005  Praha - manifestace Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti
a dorost
Za SSG ČR  J. Dvořák
O důvodu tohoto manifestačního setkání bylo v mediích napsáno již mnoho.  
Celá manifestace měla přesný časový plán, měla svoji organizaci, zdravotní a technické zajištění
bylo na profesionální úrovni. Nejednalo se o žádnou náhodnou „hurá“ akci. Bylo přítomno asi 
1500 lékařů z celé republiky.
V úvodu vystoupil  místopředseda Sdružení praktických lékařů Dr. Jan Jelínek. Přesnými slovy
objasnil důvody této manifestace i místo konání. Na závěr prohlásil, že kromě dalšího jednání
s ministerstvem je třeba zavést pořádek i ve vlastní stavovské organizaci, doslovně „je třeba provést
deRatizaci České lékařské komory“. Na tato slova přítomní lékaři začali skandovat „Rathe domů“.
Přítomný předseda ČLK, Dr. David Rath v tomto okamžiku předvedl lekci sebeovládání, protože
kromě zarudlých uší neztratil úsměv ani sebejistý pohled do přítomných kamer, které si ho všímaly
více, než řečníků na podiu. I během dalšího průběhu manifestace se každou chvíli ozývalo skan-
dování na odvolání prezidenta ČLK i doporučení demise paní ministryně. Této manifestaci postup-
ně vyjádřili podporu předseda Stomatologické komory Dr. Jiří Pekárek, místopředseda SAS ČR
Dr. Zorjan Jojko, za SSG ČR Dr. Jiří Dvořák. Za Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
vystoupila Dr. Hana Cabrnochová. Škoda, že v davu přítomný europoslanec Milan Cabrnoch se
snažil být velmi anonymní, jeho vystoupení by jistě manifestaci přidalo lesku. Následovalo vy-
stoupení pražského primátora Dr. Pavla Béma. V dalším programu vystoupili zástupci některých
nemocnic, kteří vyjádřili praktickým lékařům podporu a veřejně se distancovali od prohlášení
předsedkyně Asociace nemocnic, které bylo předešlý den v mediích. V závěru vystoupili zástupci
z různých regionů z celé republiky, z Čech i z Moravy.

11. 10. 2005  Praha - ÚP VZP - jednání na oddělení koncepce úhrad
Za SSG ČR V. Dvořák
Předmětem jednání byly opět smlouvy našich členů s VZP po skončení platnosti smluv současných.
Pokračování smluvního vztahu by nemělo být pro drtivou většinu našich členů problémem.
Diskutovány byly rovněž Zásady dispenzární prenátální péče ve fyziologickém těhotenství. Tyto
mohou sjednotit prenatální péči v různých regionech ČR, omezit některá zbytná laboratorní
vyšetření a na druhé straně poskytují oporu lékaři, který může některá vyšetření, která pacientka
požaduje navíc, účtovat gravidní. Tématem jednání byla rovněž situace v připravovaném screeningu
karcinomu děložního hrdla a role gynekologů v prevenci, diagnostice a léčbě osteoporózy. 

11. 10. 2005 Praha ČT - pořad Hyde park 
Za SSG ČR V. Dvořák
Diskusní pořad v přímém přenosu na ČT 2, zde se probírala současná finanční situace lékařů. Náš
zástupce spolu s představitelkou praktických lékařů a ředitelem jedné z menších nemocnic upo-
zornili na nedostatky současného hypersolidárního systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
a na jeho neudržitelnost. Diskuse byla poznamenána děním v předchozích dnech, kdy na ČT 1
proběhl pořad, kde byli někteří kolegové snímáni skrytou kamerou při požadování plateb za nad-
standardní služby. 
Předseda SSG ČR obdržel po skončení vysílání desítky děkovných SMS a telefonátů od našich
členů i jiných subjektů.

13.10.2005 Praha - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - seminář k vládnímu návrhu Zákona 
o zdravotnických zařízeních a veřejných službách ve zdravotnictví
Za SSG ČR  A. Skřivánek
První veřejný seminář o zákonu, který by měl zásadním způsobem znamenat průlom do správy,
řízení a pravomocí státu, krajů a firem zabývajících se poskytováním zdravotnických služeb u nás.
Svolán ještě Emmerovou a soc. dem. poslancem Krákorou, na 10 minut se na něm ukázal Škro-
mach, který protože problematice vůbec nerozumí, pronesl projev hodný Milouše Jakeše na Čer-
veném Hrádku v roce 1989. Mohl být přednesen kdekoliv, kdykoliv a komukoliv. S výmluvou na
interpelace ohledně ptačí chřipky prchnul před jakoukoliv diskuzí.
Poslanec Krákora udělal totéž po půl hodině. Zbytek semináře se odehrál jako jednostranná prezen-
tace pozitiv nového zákona ze strany Ministerstva zdravotnictví a z druhé strany tu pochvalnými tu
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silně kritickými vystoupeními zástupců nemocnic, praktiků a mým. Pozitiv na novém zákonu lze
najít velmi málo - sice vágně, ale přece jen omezuje ambulantní služby nemocnic, pro stávající ZZ
slibuje garanci smluv se ZP na příštích 5 let. A to je asi tak všechno co je na zákoně kladné.
K nemožnosti poskytovat ambulantní péči vystoupili již zde ředitelé nemocnic a řekli, že zákon
budou obcházet zakládáním dceřinných společností na provozování ambulancí.
Záporů uvedeného zákona je tolik, že jen právní rozklad k nim je několikastránkový.
Např. výměnou za smlouvu se ZP na zakázku kraje se zbavíte veškerého firemního soukromí.
Je to průlom do ochrany dat. Tato data měly dosud k dispozici pouze finanční úřady potažmo
Ministerstvo financí. Po přechodném pětiletém období, na který máme příslib smluv, bude dochá-
zet k výběrovým řízením podle požadavků pětiletého Plánu zdravotní péče kraje (taky Vám to
připomíná pětiletky?).Veřejným ZZ by se měly stát nejen ambulance, ale všechna ZZ na zdrav.
trhu, nebude možné je poslat do konkurzu (?!), budou mít schvalovaný rozpočet, který by měl být
konstruován jako vyrovnaný. Formulace „měl by být konstruován jako vyrovnaný“ je natolik obec-
ná, že bez možnosti konkurzu v průběhu finančního roku může dělat kdokoliv cokoliv. Je to socia-
lismus jako vyšitý. Na konkrétní otázky ředitel legislativního odboru MZ mi nebyl schopen prak-
ticky vůbec odpovědět. Na prohlášení našeho zástupce, že dosud jsme se snažili co nejlépe starat
o naše pacientky a nemít zásadní problémy se ZP a tento zákon nás nutí místo toho zajímat se jaké
konexe máme na kraji a Ministerstvu zdravotnictví a že o smlouvách by měly výrazně rozhodovat
státní úředníci bez jakékoliv odpovědnosti za platby, tyto jsou samozřejmě ponechány ZP, se
dokázal pouze usmívat.
Závěrem jen lze říci, že zákon prošel prvním čtením, vstupovat do něj mohou jen poslanecké
pozměňovací návrhy, které z něj pravděpodobně nadělají ještě větší právní zmetek než je dosud.
Pak projde 111 hlasy sociálních demokratů a komunistů, vrátí jej Senát, pak projde znovu 111 hlasy
a snad jej nepodepíše prezident. Poté projde znovu a nebudou-li do té doby volby, tak již nyní je
chystána ústavní žaloba, protože tolik flagrantních porušení Obchodního zákoníku, Občanského
zákoníku, nových nerovností mezi fyzickými a právnickými osobami a vytváření korupčního
prostředí apod., aby člověk pohledal. 

8 Zpravodaj č. 5/2005







DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2006

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce
XXVII. doškolovací seminář ve spolupráci s firmou Olomouc 28.–29. 1. 2006
Novo Nordisk (anonce v tomto Zpravodaji)
XXVIII. doškolovací seminář ve spolupráci s firmou Průhonice 1.–2. 4. 2006
Janssen-Cilag
Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR Brno 26.–28. 5. 2006
Doškolovací seminář ve spolupráci s firmou Organon Milovy 7.–8. 10. 2006

URGENTNÍ VÝZVA PRAŽSKÝM ČLENŮM
Vzhledem k opakovaným dotazům různých subjektů prosíme ty z Vás, kteří přijímají nové pacient-
ky bez registračních poplatků, aby tuto skutečnost oznámili e-mailem, faxem či poštou na sekreta-
riát SSG ČR.

OPAKOVANÉ DOPORUČENÍ
Doporučujeme všem členům SSG ČR, aby sdělili na sekretariát Sdružení své e-mailové adresy 
a čísla mobilních telefonů. V akutních situacích to velice usnadní komunikaci.

SCREENING FAMILIÁRNÍHO OVARIÁLNÍHO KARCINOMU - PILOTNÍ PROJEKT SOFOK
Karcinom ovaria má nejvyšší mortalitu ze všech gynekologických zhoubných nádorů. Více než 
80 % případů je diagnostikováno v pokročilém stadiu, kde se 5leté přežití pohybuje okolo 25 %.
Prognóza onemocnění zachycených v časném stadiu je přitom velmi dobrá, u počátečního stadia
je 5leté přežití okolo 90 %. 
V populaci lze na základě zatížené rodinné a osobní anamnézy identifikovat podskupinu žen se
zvýšeným rizikem rozvoje familiárního karcinomu ovaria. Gynekologicko-porodnická klinika 
u Apolináře připravila ve spolupráci se Sdružením soukromých gynekologů pilotní projekt vy-
hledávání a sledování těchto rizikových žen. Projekt je finančně podpořen Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou. Výběr i sledování žen bude probíhat v ambulancích soukromých gynekologů podle
protokolu. Ženy zařazené do projektu budou sledovány v pravidelných intervalech 6 měsíců
pomocí transvaginálního ultrazvuku a stanovení hladiny Ca 125. Hlavním cílem projektu je ověřit,
zda vyhledání a sledování rizikových žen v populaci umožní odhalit časná stadia karcinomu ovaria. 
Projekt by měl být spuštěn v lednu roku 2006. Již nyní je možné podávat předběžné přihlášky na
sekretariátu SSG. Hlavní podmínkou je kvalitní ultrazvukový přístroj s vaginální sondou. Podrob-
nější informace lze nalézt na webových stránkách: www.onkogyn.cz, kolonka „Pro lékaře“, odkaz
„SOFOK“. 

MUDr. Vladimír Dvořák 
Doc. MUDr. David Cibula, CSc 

INFORMACE O ZMĚNĚ NA SEKRETARIÁTĚ
Dovolujeme si oznámit, že paní Ilona Kozlíková (dříve Marková) odešla na mateřskou dovolenou.
Děkujeme jí za obětavou práci a přejeme pokud možno krátký zasloužený odpočinek od pracov-
ních povinností. Od 1. 10. 2005 nastoupila na její místo paní Anna Hajská, které přejeme pevné
nervy.

DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK DO SSG ČR
Na diskusi v neděli na Milovech zazněly hlasy z pléna, že by složitou finanční situaci SSG ČR
mohly vylepšit dobrovolné příspěvky členů. Tato možnost samozřejmě existuje. 
Pokud bude chtít někdo ze členů přispět, nechť libovolnou částku zašle na účet SSG ČR:
2053887329/0800, jako účel platby uveďte dobrovolný příspěvek. Pokud má kdokoliv kontakty na
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subjekty, které by byly ochotny SSG ČR sponzorovat (zviditelnění sponzorů formou inzerce i jinak
je možné), velmi uvítáme, když je sdělí na sekretariát SSG ČR.

PÉČE O TĚHOTNÉ - UZ VYŠETŘENÍ
Vzhledem k opakovaným dotazům členské základny si dovolujeme opět vysvětlit tuto prob-
lematiku:
- UTZ vyšetření při diagnostice gravidity je samozřejmě plně indikováno, v Zásadách uvedeno není,
neboť ty se týkají péče o graviditu již diagnostikovanou.

- UTZ vyšetření ve 12. týdnu gravidity (změření NT) a biochemický screening v I. trimestru lze jistě
pacientce doporučit, ale za přímou úhradu. Tato vyšetření by neměla být účtována zdravotním
pojišťovnám.

- UTZ vyšetření v 18.–20. týdnu gravidity a 31.–32. týdnu gravidity patří do rutinní prenatální péče.
- Pokud pacientka projeví zájem o UTZ vyšetření nad rámec běžné prenatální péče bez medicínské
indikace, měla by je hradit. Shodný postoj k této problematice má ČGPS ČLS JEP i SSG ČR,
VZP byla informována.

OSOBNÍ PROSBA PŘEDSEDY SSG ČR
Milé kolegyně, vážení kolegové,
velmi prosím ty z Vás, kteří nejsou z jihomoravského regionu, aby se s telefonickými dotazy
obraceli na regionálně příslušné členy výboru SSG ČR. Tito jsou plně informováni a kompetentní.
Mám takových telefonátů cca 15 denně, nepočítám v to komunikaci se subjekty, s nimiž jako
statutární zástupce hovořit musím. Vzhledem k tomu, že to již narušuje moji práci předsedy SSG
ČR, nemluvě o činnosti lékařské, nemohu se opravdu Vám všem věnovat. V případech, kdy to bude
nutné, můžete samozřejmě počítat s mojí pomocí. Děkuji za pochopení a těším se na osobní
setkání a diskusi na doškolovacích seminářích či jinde.

Vladimír Dvořák

ZÁMOŘSKÝ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ 2006
Vzhledem k zájmu ze strany členské základny dáváme k úvaze tento návrh: 
Termín: 10.–19. 2. 2006
Místo konání: Seychely, na cestě zpět jedna noc v Dubai

Žádáme předběžné zájemce, aby kontaktovali písemně či e-mailem sekretariát SSG ČR, bližší infor-
mace budou sděleny adresně.
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XXVII. doškolovací  seminář 
Sdružení soukromých gynekologů ČR ve spolupráci 

s firmou Novo Nordisk a General Electric Medical Systems
Datum konání: 28. – 29. 1. 2006 (příjezd možný již 27. 1. 2006)
Místo konání: Hotel Flóra***, Krapkova 439/34, Olomouc

27. 1. 2006 PÁTEK 
Od 17.00 hodin proběhne odborně společenský večer na téma osteoporóza.
Program: Krátký rozbor medicínských a ekonomických aspektů diagnostiky a léčby osteoporózy 
v gynekologických praxích, diskuse. Následovat bude občerstvení a společenský večer sponzorovaný
firmou Zentiva. Rozhodně doporučujeme přijet již v pátek a zúčastnit se. Účast včetně společenského
večera součástí registračního poplatku. 

28. 1. 2006 SOBOTA
Program:
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. „Jak dále postupovat s HRT?“
Prim. MUDr. Roman Chmel „Lokální estrogenní terapie a urogenitální symptomy - 

- současný pohled“
Prim. MUDr. Alena Šmahelová, PhD. „Péče o diabetičku v peri- a postmenopauze z pohledu

diabetologa“
MUDr. Vladimír Dvořák „Kdy léčit CIN I?“
MUDr. Marek Pluta „Management ovariálních rezistencí“
Přednáška na téma UZ diagnostiky - prestižní zahraniční přednášející a téma budou upřesněny

29. 1. 2006 NEDĚLE
Jednání členů SSG ČR - situace ve financování gynekologických ordinací, výsledky posledních jednání

Začátek přednášek: cca v 9.30 hodin
Registrace: 27. 1. 2006 od 17.00 - 20.00 hodin

28. 1. 2006 od 7.30 hodin
Ubytování: Hotel Flóra***, Olomouc (celý hotel je opět zamluven pro nás)
Společenský večer: 28. 1. 2006, Hotel Flóra*** - sponzorován firmou Novo Nordisk a GE

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

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 8. 1. 2006, 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
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XXVII. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou Novo Nordisk a General Electric Medical Systems

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: ………………….....…….............
IČO: ................................. DIČ: ................................
REGISTRAČNÍ POPLATEK do 5. 12. 2005 do 8. 1. 2006 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 a GE
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 celkem byla odeslána bankovním
převodem 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 22 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ Hotel Flóra, Olomouc
pátek 27. 1. 2006 sobota 28. 1. 2006 bez ubytování

Standardní pokoj
1-lůžkový pokoj 950,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 1500,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 750,- Kč/noc)  
ubytován(a) spolu s .............................................................................................

Lux a Superrior pokoj (první přihlášení budou ubytováni v pokojích Superrior, po vyčerpání těchto pokojů budou ostatní 
přihlášení ubytováni v pokojích LUX)

1-lůžkový pokoj 2200,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 2600,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1300,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s .............................................................................................

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

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 8. 1. 2006, 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 25. 12. 2005, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %. Poz-
ději již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit! UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!
Na platby před datem 31. 12. 2005 se pohlíží jako na kauce, tzn. nejedná se o zdanitelné plnění
ve smyslu Zákona o DPH. Kauce se zúčtovává k datu zdanitelného plnění akce.
Datum Podpis, razítko
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KORESPONDENCE

STANOVISKO 
VÝBORU SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR

K SOUČASNÉ SITUACI VE FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Výbor Sdružení soukromých gynekologů s narůstajícím znepokojením sleduje prohlubující se
deficit ve financování zdravotnictví, v jehož důsledku dochází k neúměrnému zpožďování plateb
zdravotnickým zařízením za poskytnutou zdravotní péči. Zdravotnická zařízení jsou tak uváděna
ve druhotnou platební neschopnost a nucena navyšovat náklady na poskytování zdravotní péče 
o úroky z úvěrového financování. Stejná situace u všech soukromých zařízení je modifikována ještě
náročností přístrojového vybavení a množství spotřebního materiálu dle rozsahu poskytovaných
služeb a týká se i gynekologických ambulancí.. 
Přestože přímým dlužníkem zdravotnickým zařízením jsou zdravotní pojišťovny, jsme přesvědčeni
o tom, že řešením není jejich zrušení, změna ředitelů či nucená správa, protože jejich příjmy i výda-
je jsou řízeny zákonnými normami. Postupují-li podle nich a výsledkem je deficit, je jisté, že jedině
změny těchto norem můžou vyvést systém z narůstající dluhové pasti. Dosavadní zásahy součas-
ného Ministerstva zdravotnictví ČR do systému financování zdravotnictví přinesly vždy jen urych-
lení deficitního vývoje. Nedomníváme se, na rozdíl od obsahu prohlášení některých partnerských
profesních organizací, že ministerské zásahy jsou nekoncepční. Nejsou podle našeho názoru pro
fungování zdravotnictví prospěšné, ale protože po každém tomto zásahu se systém více a více blíží
stavu, kterého chce současné vedení ministerstva dosáhnout - centrálně řízeného socialistického
zdravotnictví, vidíme tento postup jako konzistentní a překvapuje nás, že mu řada kolegů včetně
představenstva ČLK tleská. Jako provozovatelé soukromých zdravotnických zařízení se cítíme
přímo existenčně ohroženi touto situací. 
Vzhledem k tomu, že nepokládáme ministerské kroky za nahodilé, nedomníváme se, že výzvy 
k vládě požadující urychlené řešení nastalé situace mohou něčeho dosáhnout. Jako jedinou smyslu-
plnou výzvu vidíme oslovení voličů, snad ještě nedošlo ke ztrátě paměti a dokážeme si vybavit, jak
fungoval  socialistický systém zdravotnictví.

V Plzni dne 21. 9. 2005 MUDr. Jan Nový
místopředseda výboru SSG ČR 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ VÝBORU 
SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR

Výbor SSG ČR podporuje protest Sdružení praktických lékařů ČR proti současné situaci ve
zdravotnictví 6. října 2005. Formu podpory protestu ponecháváme na rozhodnutí jednotlivých
členů naší organizace. Upozorňujeme na skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nese základ-
ní díl odpovědnosti za rostoucí deficit veřejného zdravotního pojištění. Připravované zákony, které
se týkají zdravotní péče, dále přispívají ke snaze Ministerstva zdravotnictví ČR o postupnou likvi-
daci soukromé sféry ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že současná ministryně zdravotnictví
opakovaně prokázala svoji nekompetentnost a neochotu komunikovat, připojujeme se k požadavku
na její  odvolání. 

V Brně dne 27. 9. 2005 MUDr. Vladimír Dvořák
předseda SSG ČR

MUDr. Jan Nový
místopředseda SSG ČR
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TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
A SEKCE CERVIKÁLNÍ PATOLOGIE A KOLPOSKOPIE ČGPS ČLS JEP

K PLÁNOVANÉMU SCREENINGU KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA V ČR

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP a Sekce cervikální patologie a kolposkopie
ČGPS ČLS JEP nesouhlasí s textem Kritérií a podmínek programu pro screening karcinomu
děložního hrdla v ČR zveřejněném ve Věstníku MZ ČR částka 9, září 2005. Ve zmíněném textu se
zmírňují kritéria pro vstup laboratoří do připravovaného screeningu karcinomu děložního hrdla. 
Dovolujeme si důrazně upozornit na tato fakta:
- Zmíněný materiál nebyl projednán a schválen Komisí MZ ČR pro screening karcinomu děložního
hrdla.

- ČGPS ČLS JEP i Sekce cervikální patologie a kolposkopie ČGPS ČLS JEP opakovaně označily
kritéria vydaná ve Věstníku MZ ČR částka 7, červenec 2004 za minimální a nepodkročitelná. Na
naše písemná sdělení ministryni nebylo reagováno, v naprosté většině případů jsme ani neobdrželi
odpověď.

- Zmírněním kritérií pro některé laboratoře se umožní přetrvávání současného stavu, kdy na zatím
neorganizovaném screeningu participují i laboratoře, které nevyhovují současným světovým tren-
dům a u nichž absentuje možnost interního auditu. I tato skutečnost je dle našeho názoru příči-
nou toho, že incidence karcinomu děložního hrdla v ČR patří k nejvyšším v Evropě a není znám-
ka trendu ke zlepšení.

- Za potenciální ohrožení zdraví žen a diskreditaci organizovaného screeningu karcinomu dělož-
ního hrdla, který přes proklamace MZ ČR ještě nezačal, nese plnou zodpovědnost ministryně
zdravotnictví České republiky Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

Brno, 21. září 2005

MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. MUDr. Vladimír Dvořák
předseda Sekce cervikální patologie předseda ČGPS ČLS JEP

a kolposkopie ČGPS ČLS JEP

Poznámka: Upozorňujeme na jeden ze závěrů letošního sjezdu ČGPS a SSG v Hradci Králové, kde bylo
konstatováno, že odesílání cytologických preparátů do zařízení, která nevyhovují kritériím Věstníku 
MZ ČR částka 7, červenec 2004, je postupem non lege artis. Výbory ČGPS ČLS JEP i SSG ČR na tomto
stanovisku trvají.  
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PROHLÁŠENÍ K PROTESTNÍM AKCÍM ZDRAVOTNÍKŮ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

již skoro rok s velkým znepokojením sleduji vývoj ve zdravotnictví a to nejen finanční. 
Sociální demokracie po celou dobu své vlády nezaujala ke zdravotnictví objektivní postoj. Dnes,
kdy nakupené problémy již nelze přehlížet, přichází vláda s návrhy na socialistické fungování
zdravotnictví, které zcela zlikvidují soukromé lékaře.
Vláda předkládá do parlamentu návrh zákona, který zavádí jedinou státní zdravotní pojišťovnu 
a určuje, že se soukromé ambulance do veřejné zdravotnické sítě dostanou jen tehdy, pokud 
přistoupí na neziskový režim a mzdové předpisy státu. 
Současné ministerstvo zdravotnictví nikdy reálně nevyhodnotilo křehkou rovnováhu ve zdravot-
nických financích a nesystémovými zásahy do úhrad zdravotní péče vyhláškami způsobilo finanční
destabilizaci celého zdravotnického systému. 
Příkladem může být úhrada nemocnicím formou „za 90%-ní práci 103%-ní úhrada“ (pak se nemů-
žeme divit ředitelce FN Kunové, že má peněz dost), nebo vakcinace proti chřipce všech osob
starších 65 let, což znamená odčerpání dalších cca 500 mil. Kč ze systému navíc. 
Přitom všichni v této vládě zapomínají, že i když lékařské povolání je vysoce humánní, lidé, kteří
je vykonávají, jsou jen lidé a mají své ekonomické povinnosti stejně, jako je má premiér či 
ministryně, a ty mohou hradit jen penězi a ne morálkou.

Proto podporuji tuto protestní akci. 

V Ostravě dne 5. října 2005

MUDr. Helena Fousková
viceprezidentka ČLK

členka výboru SKALPELu
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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@iol.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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