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Vážené kolegyně a vážení kolegové,
připadla mi čest napsat úvodník do prvního 
letošního čísla zpravodaje našeho sdružení. 
Zahájili jsme další rok péče o naše 
pacientky s „úhradovými dodatky“, které 
se v zásadě prakticky shodují s „dodatky“ 
let předešlých – věc, která se může zdát 
samozřejmá a pro někoho dokonce až 
nárokovatelná. Ale co se zdá, to je sen 
a sen ten končí s ránem. Rozhodně nechci 
být pouličním kazatelem a varovat před 
příchodem apokalypsy, ale na druhou stranu 
bezstarostné vyhřívání se na slunci blažené 
nevědomosti také není pro lidi, kteří volbou 
privátní praxe deklarují chuť starat se sami 
o sebe, zrovna bezpečné. 
Prostředí stabilních úhradových mechanismů 
za naši práci je – alespoň pro mne – velmi 
cenné. V loňském roce jsem měl šanci účastnit 
se dohodovacích řízení a tím se na vlastní 
oči znovu přesvědčit, že stabilní prostředí 
umožňující růst, který naše praxe v posledních 
letech zaznamenávají, není vůbec samozřejmé, 
a tím méně nárokovatelné, ba právě naopak, 
že je významnou měrou umožněno díky 
vyjednávacímu úsilí, a zejména schopnosti 
a vůli především Vladimíra Dvořáka přijít 
se na dohodovacím řízení s plátci 
péče dohodnout, nikoli se tam s nimi 
dohadovat, jako to činí zástupci některých 
jiných segmentů. 
Díky tomu se našemu segmentu opět 
pro rok 2018 podařilo uchránit v minulých 
letech dosažené benefity, které jsou nad vší 
pochybnost nad rámec tzv. „úhradové 
vyhlášky“ Ministerstva zdravotnictví, a které 

jsou zároveň velkým unikátem mezi ostatními 
segmenty poskytovatelů – mám na mysli 
zejména bonifikace dosažitelné nad rámec 
zastropené úhrady na „unikáta“ – tj. bonifikace 
za provedenou preventivní prohlídku, nově 
registrovanou pacientku, indexy kvality 
a také „balíčkováni“ péče o těhotnou alespoň 
u některých pojišťoven. Podobné výhody nám 
skutečně nenáleží jaksi ze samozřejmosti, 
naopak každoročně se o ně musí znovu 
usilovat a k jejich zachování je třeba projevit 
vůli k jednání a kompromisu – bigotní 
trvání na všech dosud dosažených 
benefitech a nevůle k slyšení argumentů 
protistrany (plátců zdravotní péče) by nás 
mohly velmi rychle vrátit na startovní 
čáru v podobě ministerské „úhradové 
vyhlášky“ bez jakýchkoli bonifikací, 
balíčků, koeficientů kvality, ale bezpochyby 
se zachovaným stropem na „unikáta“ 
– stropem, který by byl hranicí opravdu 
absolutní – bez možnosti navýšení úhrady 
od plátců, bez  jakékoli významné perspektivy 
meziročního růstu.  
Možná se již ptáte, kam tím mířím... 
Ano, výčtem zachovaných jistot směřuji 
k oné jediné podstatné změně v 
letošních „úhradových dodatcích“ dvou 
nejvýznamnějších zdravotních pojišťoven 
– Všeobecné zdravotní pojišťovny a Zdravotní 
pojišťovny ministerstva vnitra ČR, k oné 
jediné – a přiznejme si rozsahem ne příliš 
významné – nejistotě v „dodatcích“. První 
vlaštovka této novinky se u pojišťovny 
211 objevila již v „dodatku“ pro rok 2016, 
u VZP se pak novinka objevuje poprvé 
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letos. Jedná se o nové klauzule týkající se 
bonifikací či naopak malifikací v souvislosti 
s péčí o těhotné. Plátci péče (zdravotní 
pojišťovny) při svých analýzách zpozorovali 
zásadní regionální rozdíly v prostředcích 
vynakládaných na péči o těhotné 
– a nejedná se z valné části o prostředky 
vynakládané na odměnu za práci nás 
pečujících o těhotnou v prenatální poradně 
– ale na péči specializací jen doplňujících 
naši péči o těhotnou. Nerovnoměrnosti 
mezi jednotlivými částmi republiky 
dosáhly již takového rozměru, že se plátci 
začali legitimně ptát, jak je to možné. 
A věřte mi, ono je ve světle dat ze Světa, 
Evropy, okolních států či jen okolních 
krajů či dokonce okresů opravdu hodně 
obtížné odpovědět na přímé otázky typu: 
„Jak je možné, že v okrese XY potřebuje 
až na pár výjimek prakticky každá těhotná 
genetickou konzultaci, zatímco v okrese YX 
je to jen každá pátá?“ anebo „Co způsobuje, 
že v okrese XY má téměř každá těhotná 

fetální echokardiografii a v okrese YX 
méně než každá pátá? Takže nalejme si 
čistého vína – „quid pro quo...“ má-li dál 
pokračovat nadstandard oproti „úhradové 
vyhlášce“ v našem segmentu, musíme i my 
něco nabídnout – „do ut des...“ alias plátci 
praví – chcete-li dále být nadstandardně 
bonifikování, snažte se pomoci omezit 
loko-regionální – a buďme k sobě upřímní 
– neobhajitelné rozdíly v indukci péče 
v jiných specializacích. Netvrdím, že máme 
omezení indukované péče plně ve svých 
rukou, ale bezmocní rozhodně také 
nejsme a jsem přesvědčen, že přečteme-li 
si pozorně zavčas nové formulace každý 
ve svém letošním „úhradovém dodatku“ 
s pojišťovnou 111 a 211, budeme schopni 
uplatnit svůj vliv každý ve svém regionu 
a dosáhneme zmírnění nejen plátci 
vnímaných a medicínsky neopodstatněných 
rozdílů v péči o těhotnou, ale že docílíme 
i zachování našeho růstu z posledních let.
S přáním všeho dobrého – God Bless SSG!
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62. DOŠKOLOVACÍ 
SEMINÁŘ SSG ČR

27. – 28. 1. 2018, HOTEL AQUAPALACE V ČESTLICÍCH  

Milé kolegyně a kolegové, jako obvykle mi připadlo zhodnocení proběhlého doškolovacího 
semináře. 
Tradiční lednový seminář se letos po dvou letech vrátil do (nejen) gynekology oblíbené 
destinace – hotelu Aquapalace v Čestlicích. 
Věřím, že účastníky nezklamala nejen možnost zrelaxovat po odborném programu v přilehlém 
wellness areálu, ale zejména odborný program, který jsme se snažili pojmout tak, aby měl 
co největší edukační „přidanou hodnotu“ .
Sobotní program jsme se snažili udělat co nejpestřejší. Docent Sláma se v úvodní přednášce 
věnoval problematice dyspláziím a karcinomu vulvy. 
Následovalo velmi očekávané vystoupení ředitele právní kanceláře ČLK JUDr. Jana Macha, 
zaměřené na novinky v legislativě v roce 2018. Následoval kolega Mihula se sdělením k novince 
ferroterapie na trhu – preparátu Globifer.
Poměrně často diskutovanou problematiku rozsahu ultrazvukových vyšetření v graviditě 
přehledně probral kolega Vlk. A „last but not least“ v bloku hlavního partnera firmy Roche 
byla diskutovány možnosti laboratorních vyšetření a novinek v diagnostice před a v průběhu 
gravidity (přednášející prim. Štěpán Machač, kolegové Loucký a Peschout).
Věřím, že výběr přednášejících i témat byl dobrý, o čemž svědčila nadstandardní účast více jak 
250 kolegyň a kolegů i ohlasy v kuloárech.

Nedělní diskuze byla jako obvykle zaměřena na téma ekonomických aspektů našich praxí 
a výhledu na rok 20+8 a 2019.  Většinu novinek a důležitých informací naleznete na jiných 
místech Zpravodaje a na webu www.ssg.cz.    
V nejbližší době pro Vás připravujeme jarní roadshow se kterou navštívím 8 krajských měst 
a jarní doškolovací seminář v dubnu v Olomouci a především 5. společnou česko – slovenskou 
konferenci v červnu v Brně.                                 

Přeji klidný zbytek zimy a brzy na viděnou
Aleš Skřivánek



28. 11. 2017  PRAHA HOTEL CLARION – KONFERENCE EFEKTIVNÍ 
NEMOCNICE 2017 – STRATEGIE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN, 
NEMOCNIC A AMBULANCÍ
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR přijal pozvání do diskusního bloku s názvem Zlepšování kvality zdravotní 
péče v nemocnicích a ambulancích. Hlavními tématy bloku mělo být:
- Zkvalitňování zdravotní péče
- Zlepšování spolupráce mezi nemocnicemi a ambulantními lékaři
- Zavádění moderních a efektivních přístupů ve zdravotnictví
- Nová legislativa v českém zdravotnictví

Kromě našeho zástupce se diskuse účastnili:
•  JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví 

České republiky
•  prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – náměstek ministra pro zdravotní péči, 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
•  Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – poslanec, expert pro oblast zdravotnictví, Poslanecká 

sněmovna Parlamentu České republiky
•  MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. – přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví 

a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
• MUDr. Petr Šonka – předseda, Sdružení praktických lékařů České republiky
• Jan Hůlek – ředitel pro vztahy s vnějším sektorem, EUC, a.s.

Předseda SSG ČR a předseda Sdružení praktických lékařů ČR opakovaně zdůraznili přehlížení 
ambulantní sféry několika předchozími ministry a zbytečné zdvojování ambulantní péče 
a laboratorních vyšetření v lůžkových zařízeních. Za vážnou chybu a do budoucna neudržitelný 
stav označili velmi malou roli pacienta v českém zdravotnictví a téměř nulovou spoluúčast. 
Systém švédského slohu, kdy pacient může konzumovat prakticky jakoukoli péči bez racionální 
regulace je neekonomický a generuje nezvykle vysoký počet kontaktů lékaře s pacientem v ČR.  
Do budoucna by se měla omezit politizace zdravotnictví a zasahování MZ ČR do úhrad péče. 
Hlavní roli by měly mít zdravotní pojišťovny a zástupci poskytovatelů. S většinou tezí zástupců 
primární péče souhlasil přítomný expert pro oblast zdravotnictví hnutí ANO A. Vojtěch.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO 

ZPRAVODAJE

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE



ZPRAVODAJ 5/2017 6

16. 1. 2018 PRAHA – JEDNÁNÍ S PŘEDSEDOU SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ 
GENETIKY ČLS JEP PROF. M. MACKEM
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Tématem diskuse byly zejména úhradové dodatky ZP 111 a 211. Některá centra lékařské genetiky 
reagovala na dodatky výrazně negativně. Argumentace ale nebyla příliš racionální. Předseda SSG ČR 
ve vstřícné a korektní diskusi vysvětlil předsedovi SLG postoj našeho sdružení poskytovatelů a odborné 
společnosti. Z dat plátců i zkušeností našich členů víme, že existují značné meziregionální rozdíly, které 
medicínsky odůvodnit nelze. Spolupráce s genetiky si velice vážíme, nicméně nevidíme důvod k tomu, aby 
byla někde vykazována plátcům plošně vyšetření, která nejsou hrazena populací těhotných z veřejných 
prostředků ve většině zemí EU i mimo ni. Předseda SLG ČLS JEP s většinou našich tezí souhlasil, diskuse 
k této problematice bude pokračovat. Setkání se zúčastnil rovněž prof. M. Procházka. 

25. 1. 2018 PRAHA MZ ČR – JEDNÁNÍ S MINISTREM ZDRAVOTNICTVÍ
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Ministr zdravotnictví seznámil předsedu SSG ČR s tím, že bude jmenován předsedou Rady poskytovatelů 
Ministerstva zdravotnictví ČR. Zástupce Sdružení nabídku přijal. Vznik Rady v době působení ministra 
Julínka jsme uvítali a opakovaně jsme označili za chybu pozdějších ministrů to, že nepokračovali v její 
činnosti.

29. 1. 2018 PRAHA MZ ČR – I. JEDNÁNÍ RADY POSKYTOVATELŮ MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání zahájil ministr zdravotnictví a sdělil přítomným, že předsedou Rady jmenoval předsedu SSG 
ČR. V Radě jsou zastoupeni zástupci všech segmentů péče, jde o poradní orgán ministra. Hlavním 
tématem byl začátek Dohodovacího řízení o úhradách péče pro rok 2019. Ministr důrazně doporučil, 
aby se poskytovatelé snažili o dohodu s plátci. Deklaroval, že na rozdíl od jeho předchůdců nebude 
upřednostňovat jeden vybraný segment na úkor segmentů ostatních. Nebude také docházet k tomu, že 
segmenty, které se nedohodnou, budou mít vyšší nárůst úhrady než ty, ve kterých k dohodě došlo. Pro náš 
segment, který se s plátci opakovaně dohodnul, je to příznivá zpráva. Jednalo se také o problematice 
lékařské služby první pomoci a o vzdělávání lékařů. V tiskové konferenci za značného zájmu médií vystoupili 
ministr zdravotnictví a předseda SSG ČR. Doufejme, že činnost Rady bude pokračovat a přispěje ke kultivaci 
komunikace poskytovatelů a ministerstva i kultivaci vztahů mezi jednotlivými segmenty.

30. 1. 2018 PRAHA MZ ČR – DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2019
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Na úvod jednání vystoupil i ministr v demisi Mgr. V. Adam a doporučil všem, aby se snažili dohodnout. 
Pokud bude on ve funkci,  nepřistoupí na žádné tlaky a jednostranné navyšování platů. Dále byla probírána 
změna jednacího řádu, vznikl segment Majitelů lékáren a naopak neprošel segment  Mobilních hospiců. 
Závěr Dohodovacího řízení byl stanoven na 19. 6. 2018.                  



ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Členský příspěvek na r. 2018 ve výši 3.500 Kč zasílejte na účet Sdružení soukromých gynekologů 
ČR vedený u České spořitelny a.s. pobočky Brno číslo 2053887329/0800, variabilní symbol 
rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99 v rámci ochrany osobních dat.

PRÁVNÍ SERVIS

Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 
2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí 
číslicemi 88, částku ve výši 1.000,-Kč na rok 2018, která zahrnuje:

– zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
– zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
– účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání…),
– v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.

Případné žádosti o právní pomoc zasílejte písemně prostřednictvím sekretariátu SSG ČR na e-mailovou 
adresu ssgcr@ti.cz nebo korespondenční adresu Orlí 10, 602 00 Brno. 

Dovolujeme si upozornit, že právní servis, garantovaný Mgr. Jakubem Uhrem, bude poskytován v případě, 
že se bude jednat o problematiku, která nastala po zaplacení stanoveného poplatku. Nepovažujeme 
za příliš kolegiální, když platbu za právní servis zasílají zájemci o právní servis až v momentě akutních 
problémů se zdravotní pojišťovnou či jiným subjektem.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

PŘEHLED KONFERENCÍ
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PŘEHLED AKCÍ ČGPS ČLS JEP  
A SSG ČR V ROCE 2018

JARNÍ ROADSHOW SSG ČR 2018 

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

63. doškolovací seminář SSG ČR Congress Hotel Olomouc 7.–8. 4. 2018

5. společná konference ČGPS ČLS JEP 
a SGPS SLS

Výstaviště Brno 7.–10. 6. 2018

64. doškolovací seminář SSG ČR OREA Hotel Devět Skal, Milovy 14.–16. 9. 2018

38. celostátní konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Voroněž I, Brno 5.–7. 10. 2018

VI. konference Sekce gynekologické 
sexuologie ČGPS ČLS JEP

Kongresové centrum Floret, 
Průhonice

20. 10. 2018

11. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, Praha 30. 11.–2. 12. 2018

Hotel Inernational, Brno 13. 3. 2018

Hotel Clarion, Olomouc 15. 3. 2018

Hotel Clarion, Ústí nad Labem 21. 3. 2018

Grand Majestic Plaza Hotel, Praha 22. 3. 2018

Hotel Clarion, Ostrava   27. 3. 2018



RADY POSKYTOVATELŮ

VZP – ZMĚNY V ZASÍLÁNÍ 
NĚKTERÝCH INFORMACÍ

K VYÚČTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

VZP
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Co přinese obnovená 
Rada poskytovatelů?
Obnovená Rada poskytovatelů bude vedena 
zástupcem ambulantní sféry. V předchozích letech byl 
preferován hlas nemocnic. Ministr Mgr. et Mgr Adam 
Vojtěch při zahájení dohodovacího řízení o úhradách 
na rok 2019 řekl, že v úhradové vyhlášce chce vyvážit 
všechny segmenty, nebude nikoho zvýhodňovat. 
Zeptali jsme se předsedy Rady poskytovatelů, předsedy 
Sdružení soukromých gynekologů ČR a předsedy  
České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP  
MUDr. Vladimíra Dvořáka, Ph.D.

Co může Rada poskytovatelů udělat pro to, aby 
podmínky všech segmentů byly vyrovnané?
Rada poskytovatelů, která nyní byla po několika 
letech obnovena, by mohla přispět k tomu, 
že se zdravotnictví odpolitizuje, že si budeme 
věcně dávat argumenty a nebudeme preferovat 
národní specifika a politické zadání, a budeme se 
mimo jiné dívat na to, jak to funguje v cizině, a že 
třeba některé segmenty přestanou mít chuť se 
záměrně nedohodnout s plátci zdravotní péče 
a spoléhat na to, že ministerstvo jim úhradu navýší. 
V posledních letech institut dohodovacího řízení 
téměř ztrácel smysl. 
Dohodovací řízení a úhrady byly totiž řadu let 
poznamenány tím, že ministrem byl bývalý 
ředitel velké přímo řízené nemocnice, a bohužel 
patrně neviděl medicínu nikde jinde než v přímo 
řízeném lůžkovém zařízení. Rok od roku jsme 
se tak vzdalovali od celosvětového trendu, že 
základem systému má být primární péče, poté 
mají následovat ambulantní specialisté, lůžková 
zařízení a potom až superspecializovaná zařízení. 

V úhradách to vidět nebylo, opakovaně byla 
dána politická úloha, aby jeden segment získával 
výrazně vyšší procento z nárůstu prostředků 
z veřejného zdravotního pojištění než ostatní. Bylo 
to nejen proti celosvětovým trendům, ale i proti 
doporučením OECD, která opakovaně konstatovala, 
že je u nás segment lůžkové péče hypertrofický. 
Segment, který reprezentuji, se vždy s plátci dohodl 
a nekladl nesmyslné nároky na jejich finanční 
prostředky a nechtěl brát na úkor jiných segmentů, 
ale tvrdil, že by bylo dobré sledovat celosvětové 
trendy, dohodnout se a nechtít maximum, posílit 
roli pacienta a hledat i jiné zdroje než veřejné 
zdravotní pojištění. Asi i díky tomuto přístupu 
a přesvědčení, které dlouhodobě prosazuji, jsem 
byl vybrán jako předseda Rady poskytovatelů.

Kým jste byl do funkce vybrán? Členy Rady 
poskytovatelů nebo panem ministrem?
Předsedu i členy každého poradního orgánu 
ministerstva zdravotnictví jmenuje ministr, Rada 
poskytovatelů není výjimkou. Byl jsem jmenován 
ministrem a vážím si toho.

Ministr Vojtěch dává najevo, že vidí důležitost 
primární péče, ti předchozí se zaměřovali hlavně 
na nemocnice .... 
Poslední ministr, který ještě trochu uznával, že 
medicína se dělá i v ambulantní sféře, byl dle mého 
názoru ministr Julínek. Od té doby jsem neviděl 
žádného ministra, který by vnímal ambulantní péči 
a její důležitost. Primární péče byla upozaďována. 
A bohužel dohodovací řízení nemělo velkou váhu 
a smysl, protože plátci zdravotní péče, zejména 
v posledních dvou letech, věděli, že celý nárůst 
vybraných prostředků jsou nuceni směřovat 
do jednoho předem politicky vybraného segmentu 
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zdravotní péče. A tento segment konzumuje v ČR 
výrazně vyšší procento veřejných prostředků, než je 
běžné v zemích EU i mimo ni.

Co jsou podle vás největší problémy ambulantní 
sféry, primární péče?
Myslím si, že to nejsou jenom problémy ambulantní 
sféry nebo primární péče, ale zdravotnictví obecně. 
Velký problém je ten, že u nás existuje švédský 
stůl, prakticky žádné limity čerpání zdravotní péče. 
Stále se hovoří o dostupnosti zdravotní péče, ale 
málokde na světě si může systém dovolit, že pacient 
může přijít kdykoli, kamkoli a je mu poskytnuta 
péče. Pacienti často navštěvují specialisty bez 
doporučení registrujícího lékaře, který pak ani nemá 
žádné informace o tom, co mu bylo poskytnuto 
a předepsáno. To generuje jednak poměrně 
výraznou animozitu mezi segmenty a jednak značné 
plýtvání veřejnými prostředky. 
Dalším obecným problémem je stárnutí lékařské 
populace a v uvozovkách nedostatek lékařů. Ten je 
ale zatím relativní, protože počet lékařů na počet 
obyvatel v ČR není ve srovnání s ostatními zeměmi 
EU až tak nepříznivý. Pokud se hovoří o dostupnosti 
zdravotní péče, tak je nutno říci, že síť lůžkových 
i ambulantních zařízení v republice je výrazně 
hustější, než je průměr EU. Takže možná je to trochu 
také na zvyku populace, na co všechno má nárok, 
co všechno může konzumovat, a samozřejmě také 
na tom, co politici lidem říkají. Nebude-li se ale řešit 
problém stárnutí lékařů, všechny segmenty se 
s jejich reálným nedostatkem budou brzy potýkat.

Na rozdíl od Velké Británie, kde se starají 
o těhotné ženy praktici, je v ČR síť specializované 
gynekologické péče. I v řadě dalších oborů jsme 
v péči na špici Evropy. Obecně se ale málo sleduje 
kvalita. V dohodovacím řízení na rok 2019 je 
východiskem to, že více peněz bude za vyšší kvalitu. 
Co o tom soudíte?
Soustředit se na kvalitu je určitě správný trend. 
Pokud jste zmínila Velkou Británii, tak mnohé Češky, 
které tam pracují, jezdí za svým gynekologem do ČR, 

když zjistí, jak vypadá gynekologická péče tam. 
Těhotná ve Velké Británii, pokud má pouze národní 
zdravotní pojištění, gynekologa za celé těhotenství 
velice často vůbec nevidí. Péči poskytují buď 
praktičtí lékaři nebo porodní asistentky a rozhodně 
to není péče, která je očima českých žen „pacientsky 
přátelská“. 
Co se týká indikátorů kvality a sledování kvality, 
zrovna náš segment ambulantní gynekologie 
je v tom docela vpředu. Jsme s pojišťovnami 
domluveni, že ti, kteří poskytují v očích zdravotních 
pojišťoven péči o něco kvalitněji nebo dostupněji, 
mají bonifikace. Tento trend by měl pokračovat 
a stupňovat se. Na druhé straně stanovit přesně 
vhodné indikátory kvality je docela problém, 
a to nejen v naší republice. Ale určitě by tento trend 
bylo dobře podpořit, nejenom v naší odbornosti 
a nejenom v ambulantních zařízeních.

Z pohledu pacienta je indikátorem kvality i rozšířená 
ordinační doba ambulance ....
Jistě, ale to není přímo indikátor kvality, to je 
dostupnost a komfort. Na druhé straně, když mnozí 
zástupci ať už plátců, nebo některých zařízení, 
zejména lůžkových, říkají, že není úplně jednoduché 
jít večer za ambulantním specialistou nebo 
praktickým lékařem, tak by mě zajímalo, ve kterém 
státě na světě toto jednoduché je.

Co se týče dostupnosti, Rada poskytovatelů by 
se podle ministra měla vyjádřit také k zajišťování 
pohotovostí s tím, že by v nemocnicích na 
urgentních příjmech sloužili lékaři z terénu. Je to 
řešení, aby péče byla zajištěna i mimo ordinační 
dobu?
Řekl bych, že bychom neměli hledat česká specifika 
a měli bychom se inspirovat vzory ze zahraničí. 
Ve velice málo zemích je to tak, že by pohotovostní 
péči zajišťovali praktici ve svých ordinacích, 
to snad jsou raritní výjimky, a tam kde jsou, už jsou 
postupně rušeny. Vychází to také z toho, že 
praktický lékař ve své ordinaci nemá komplement, 
který umožní správně diagnostikovat pacienta 
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s problémem a zodpovědně rozhodnout, jestli by 
měl být hospitalizován, nebo může být odeslán 
domů. Když jsme jednali na Radě poskytovatelů 
o lékařské pohotovostní službě, tak kolega, který 
reprezentoval ty, kteří jezdí se záchrankami, 
říkal, že starý koncept, že by praktici sloužili ve 
svých ordinacích nebo na poliklinikách, už je 
přežitý a asi nemůže být vzkříšen a že s  největší 
pravděpodobností by tento servis měly zabezpečit 
urgentní příjmy lůžkových zařízení. Určitě by bylo 
dobře, kdyby tam lékaři z první linie měli služby. 
Gynekologie a porodnictví je jedním z mála oborů, 
ne-li jediný, kde se dohodla odborná společnost 
se sdružením poskytovatelů, že bychom chtěli 
jako ambulantní lékaři pomoci kolegům u lůžek 
a prosadit, aby lékař, který atestuje v oboru 
gynekologie a porodnictví, měl po atestaci povinnost 
sloužit určitý počet let v lůžkovém zařízení, třeba dva 
dny v měsíci. Už to by výrazně pomohlo při řešení 
personální krize v lůžkových zařízeních, kde chybějí 
zejména lékaři do služeb. Na  druhé straně by to 
pomohlo mladým erudovaným lékařům, kteří chtějí 
odejít do ambulantní praxe, využít své znalosti 
té části oboru, kterou je možno realizovat jen 
v zařízeních lůžkových.

Ke službám lékařů v nemocnici se vyjádřilo Sdružení 
ambulantních specialistů, že za každý den, kdy by 
lékař byl mimo svoji ordinaci a sloužil v nemocnici, 
tratí příjmy ve své praxi. Práce v nemocnici je určitě 
pro lékaře přínosem z hlediska odborného, ale co 
finančně?
Jednak by tam lékaři nebyli jako charita, ale byli 
by hrazeni jako jejich kolegové v daném zařízení. 
A myslím si, že pokud by to byly dva dny v měsíci, tak 
by to byla malá splátka tomu, co systém lékařům 
poskytnul. Není ve světě běžné, že za studium 
na lékařské fakultě se nehradí prakticky nic. Ti, 
kteří se vzdělávají v oboru a jsou v nemocnici, toho 
dlouhou dobu mnoho neumějí a jejich kolegové 
u lůžka je vzdělávají. Takže myslím si, že nějaký pocit 
vděku k lékařům u lůžka by měl být a měli bychom 
spíše bariéry snižovat než zvyšovat. Chápu názor 

SAS, z čistě finančního hlediska má pravdu, ale já si 
myslím, že ani pro lékaře u lůžka, ani pro ambulantní 
lékaře by finanční hledisko nemělo být jediné a měla 
by tam být kolegialita.
Zmiňoval jste náš švédský stůl a že ne každý lékař 
má všechny informace o svém pacientovi, když 
pacienti nekoordinovaně procházejí systémem. 
Tím se chci dostat k elektronizaci zdravotnictví 
a eReceptu, který zatím nefunguje v takové šíři, jak 
by měl. Co o tom soudíte?
Idea eHealth je velice nosná, určitě perspektivní, 
a také elektronický recept, jak jsem si ho 
představoval já i mnozí mí kolegové, nebyl vůbec 
špatná myšlenka. Pokud by to bylo tak, že poté, 
co napíšeme elektronický recept, by lékárník 
a registrující lékař mohli vidět, co předepsali 
kolegové a mohli ovlivnit preskripci, bylo by to 
velice přínosné. Nejsem ten, kdo vidí eRecept jako 
základní problém, že by ničil náš obor, to rozhodně 
neničí. Je pravdou, že jsme museli investovat 
do toho, abychom ho mohli psát, a že bez pomoci 
IT specialistů asi žádný lékař nedokázal přejít 
na eRecepty, nicméně teď už to docela funguje 
a nepřináší to velké časové zdržení. Jenom je škoda, 
že nebyl využit potenciál toho, co eRecept nabízel. 
Ale věřím tomu, že se to zlepší. Myslím si, že oproti 
GDPR a EET je toto marginální problém.

V čem jsou závažnější GDPR a EET?
Velice znepříjemní život pacientům i lékařům. GDPR 
je pro nás jako členskou zemi EU povinné. A i když 
je vedeno dobrým úmyslem, aby byla chráněna 
osobní data, způsobí pouze to, že lékař bude mít 
méně času na své pacienty, velice se sníží vzájemná 
důvěra lékaře a pacienta, velice se zvýší nároky 
na lékařský software, výrazně se prodraží a ve finále 
bude mít lékař jenom méně času na pacienty. Více 
času mu zabere administrativa, bude potřebovat 
více servisních organizací a celé zdravotnictví to 
jenom zdraží bez jakéhokoli benefitu. Ale chápu, že 
je možná nemalá skupina obyvatel, která považuje 
ochranu svých dat za důležitější než péči o své 
zdraví.
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A co se týká EET, lékaři na rozdíl od jiných 
profesních skupin jsou prakticky až na velice 
malé selektované skupiny poskytovatelů hrazeni 
z veřejných prostředků. Naše příjmy jsou 
průhledné, nemáme kam „uhnout“. Co přijme lékař 
v hotovosti, například praktický lékař za potvrzení 
na žádost pacienta nebo za závodní zdravotní péči, 
jsou řádově procenta jeho celoročního příjmu. 
A představa, že by zdanění těchto příjmů, které asi 
dle mínění úředníků někteří nevykazují, mohlo být 
národohospodářsky prospěšné, je zcela iluzorní. 
Co je naopak nezpochybnitelné, je to, že pokud 
budeme muset každou desetikorunovou platbu 
hlásit do systému EET, bude to stát peníze, abychom 
systém EET vůbec mohli uplatňovat, a zdrží nás to v 
řádu minut na jednoho pacienta. Obáváme se toho, 
že budeme moci ošetřit výrazně méně pacientek 
za jeden den, než je tomu nyní. 
Sděloval jsem to současnému panu ministrovi, 
kterého si vážím, a který je myslím po dlouhé 
době první člověk na tomto postu s nějakou vizí 
zdravotnictví, a obávám se, že on není ten, kdo 
s tím nějak pohne. Takže si myslím, že EET možná 
rámcově je dobře u profesí, kde se většina plateb 
provádí v hotovosti a kde byl do nebe volající rozdíl 
mezi tím, jak to vypadá, a vykazovanými příjmy, ale 
zdravotníci jsou úplně jiná kapitola. Myslím si, že to 
dopadne na nesprávnou skupinu a že to ponesou 
velice nelibě zdravotníci i pacienti, kterým sdělíme, 
co to pro ně znamená, že máme další administrativu 
navíc bez benefitu pro ně i stát.

Pan ministr při představování Rady poskytovatelů 
řekl, že jedním z témat by mělo být také atestační 
vzdělávání. Co si pod tím mám představit, budete 
například dávat připomínky, kam by toto vzdělávání 
mělo směřovat?
Nejsem si úplně jist, jestli Rada poskytovatelů je 
to nejkompetentnější místo, kde by se mělo řešit 
postgraduální vzdělávání. Toto je možná malá 
oblast, kde ne úplně souhlasím s koncepcí pana 
ministra. Ale pokud by se to tam řešilo, tak si myslím, 
že rozhodující slovo mají mít odborné společnosti, 

které sledují svůj obor v evropském kontextu. 
Hlavní by mělo být, aby vzdělávací programy byly 
srovnatelné s ostatními vzdělávacími programy zemí 
EU, což gynekologie a porodnictví rozhodně má. My 
důsledně aplikujeme program EBCOG (European 
board and college of obstetrics and gynekology) 
a snažíme se netvořit žádná naše regionální 
specifika. Když budou vzdělávací programy i počet 
subspecializací srovnatelné s ostatními zeměmi, 
bude to pro lékaře optimální. Nebudou zbytečně 
odcházet kvůli tomu, že něco je příliš komplikované, 
a nebudeme si vytvářet specializace, které nikde 
jinde nejsou a v praxi jsou v Evropě neuplatnitelné.
Já sám si myslím, že postgraduální vzdělávání nemá 
být náplní práce Rady poskytovatelů, ale rozhoduje 
pan ministr, on k tomu řekne určitě více. 

Nemá tento návrh souvislost se stárnutím 
praktiků a potřebou jejich vzdělávání?
To není o vzdělávání, ale o kompetencích 
a o finančním ohodnocení té které skupiny. 
Na druhé straně tam hraje roli to, za jakých 
podmínek lze přejít z jedné specializace do 
druhé, a to je na diskusi odborných společností. 
Nemyslím si, že o tomto by mohla nějak 
kompetentně rozhodnout Rada poskytovatelů.

A co se týče úhrady zdravotního pojištění, podílu 
soukromých plateb, nadstandardů, to by mohlo 
spadat do témat Rady poskytovatelů?
To by do práce Rady poskytovatelů určitě spadat 
mohlo a mělo. Ale záleží naprosto na politickém 
zadání. Pokud tady budeme mít naprosto 
socialistické Guidelines, že všechno, co lékař umí, 
musí poskytnout z veřejných prostředků, a mezi 
péčí o jednotlivé pojištěnce nesmí být žádný 
rozdíl, a budeme chtít být s mírou spoluúčasti 
na téměř úplně nejnižším místě EU, tak to Rada 
poskytovatelů nezmění. Pokud se řekne, buďme 
solidární, ale ne tak absurdně, že to zruinuje 
systém, tak v tom by Rada poskytovatelů mohla 
udělat velký kus práce. Mohli bychom diskutovat, 
co udělat, aby pacient byl spokojen, aby se 
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posílila jeho role v systému a aby byla naše péče 
alespoň trošku srovnatelná spoluúčastí a rolí 
pacienta nejenom se zeměmi EU, ale s ostatním 
vyspělým světem. Myslím si, že by se určitě našel 
konsenzus, jak to udělat, abychom zvýšili roli 
pacienta, aby vznikla možnost spoluúčasti a aby 
na tom dokonce benefitovali ti, kteří nechtějí mít 
spoluúčast a nechtějí nic hradit ze svého, aby 
na ně bylo více času a prostředků. To je ovšem 
dáno politickým zadáním a já jsem nikdy politicky 
aktivní nebyl. To nezáleží ani na ministrovi 
zdravotnictví, současný pan ministr má směřování 
velice proevropské a progresivní, to záleží na 
budoucí vládní koalici. Zatím bylo politické zadání 
absurdní, a i minimální spoluúčast, kterou zavedl 
ministr Julínek, byla zrušena. A to ne z důvodů 
odborných, ani z důvodu odporu pacientské 
veřejnosti, ale pouze na základě politického 
zadání. To je určitě špatně, plátci zdravotní péče 
to nesou nelibě a lékaři to vidí v důsledcích, že 
přibylo kontaktů a plýtvá se prostředky. To musejí 
rozhodnout politici.

Mluvíte o zodpovědnosti pacienta. Není pro 
doktora lepší pacient, který poslouchá a moc se 
neptá? Není to náročnější, když pacient se vyptává 
a plno informací má?
Je to vysoce individuální. Přístup lékaře k pacientovi 
se rok od roku mění pozitivním směrem. Já ještě 
pamatuji totalitní zdravotnictví, které bylo finančně 
devastované, a neměli jsme léky a přístroje, tehdy 
ale byla důvěra pacienta v lékaře. Teď pokud 
se mluví o posílení role pacienta, je to někdy 
zaměňováno s tím, že informace na internetu jsou 
spolehlivější než informace od lékaře. Trochu se 
staví právní val mezi lékaři a pacienty, medicína se 
dostává do defenzivy a mnoho lehce riskantních 
postupů je opouštěno, protože kdyby jeden ze sta 
nevyšel, tak lékař z toho může mít velký problém. 
Takže nemyslím si, že by lékaři nechtěli posilovat 
vliv pacienta v systému, na druhé straně, pokud 
pacient bude určovat léčbu a říkat lékaři, co může 
a nemůže dělat, musí počítat s tím, že někteří lékaři 

budou natolik defenzivní, že se budou oprávněně 
obávat postupovat lege artis v některých situacích.

Právě oblast gynekologie a porodnictví je tou, kde 
hrozí žaloby od pacientů, v USA se lékaři na tuto 
specializaci často raději ani nedávají...
Nebo dávají, ale nedělají porodnictví. Působil jsem 
v USA a mám tam řadu přátel, kteří jsou skvělí 
lékaři, ale mnozí dávají od porodnictví ruce pryč a je 
velice těžké najít tam v mnoha státech porodníka. 
To bohužel přechází i do EU, i do ČR, protože náš 
obor je jeden z nejčastěji žalovaných. Do jisté míry 
je to pochopitelné – těhotenství není nemoc a 
každá těhotná si představuje, že porodí dítě zdravé, 
hezké a mobilní, ale ne vždy to vyjde. Potom za 
přispění toho, že stále více advokátních kanceláří 
se specializuje na medicínské právo, přibývá žalob. 
Porodnictví nejen v ČR, ale v celém světě, se proto 
stává více defenzivním. 

Vraťme se k Radě poskytovatelů. Jaké jsou její 
kompetence? Můžete navrhovat změny zákonů, 
změny v organizaci péče, jakou platnost má to, 
na čem se dohodnete?
To je velice případný dotaz. My můžeme navrhovat 
a doporučovat úplně cokoli, ale jsme poradním 
orgánem. To znamená, finální rozhodnutí dělá 
ministerstvo. Je to jako u všech poradních orgánů 
MZ. Je velmi dobře, že pan ministr obnovil práci 
Rady, ale politickou odpovědnost nesou politici. 
Někdy je to tristní, zejména u screeningových 
komisí, kde jsem mnohokrát v minulosti viděl, 
že odborníci něco doporučili schválit, nebo 
doporučili zamítnout někoho jako poskytovatele, 
a jenom na základě politického lobbingu subjekt 
obdržel smlouvu, nebo naopak neobdržel. To 
není věcí pravolevého směrování ministerstva, 
to je nedostatek celkové legislativy, a mám ten 
pocit, že současný ministr chce právě lobbing 
omezit maximálně možně, a jsem tomu rád. 
Každopádně, my můžeme navrhovat změnu 
čehokoli a doporučovat cokoli, ale nejsme ti, kteří 
dělají rozhodnutí.  
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Témata, kterými se bude Rada poskytovatelů 
zabývat, navrhujete vy, nebo si je zadá 
ministerstvo zdravotnictví?
Radu svolává ministerstvo a obsah jednání určuje 
ministerstvo. Na druhé straně tam nikdo nemá 
zalepená ústa, když někdo z přítomných zástupců 
poskytovatelů má nějaký zásadní problém, který 
chce prezentovat, může to sdělit. Už na prvním 
jednání se ozvaly četné připomínky k průběhu 
dohodovacího řízení, ozvaly se parciální připomínky 
jednotlivých poskytovatelů a bylo jim zodpovězeno. 
K dohodovacímu řízení například zaznělo to, že 
zdravotní pojišťovny jakožto plátci zdravotní péče 
tahají za delší konec provazu, protože mají finanční 
prostředky, a že poskytovatelé jsou v nevýhodě 
a někdy je dohoda nemožná. Je nutné si uvědomit, že 
toto není specifické pro ČR, všude tahají plátci za delší 
konec provazu, a mělo by být úsilím poskytovatelů 
i pojišťoven se nějak dohodnout. Potom padaly 
připomínky k dostupnosti zdravotní péče – tady je 
třeba připomenout, že síť zdravotnických zařízení u nás 
je výrazně hustější než prakticky ve všech evropských 
zemích a dostupnost zdravotní péče je velice dobrá. 
Absolutní švédský stůl nikde na světě neplatí.
Jednu poznámku jsem tam měl i já, když pan ministr 
řekl, že výběr pojistného se navýší patrně o 14 
miliard korun za rok a že se rozdělí do zdravotní péče. 
Zeptal jsem se ostatních poskytovatelů, zda si myslí, 
že vše, co se vybere, má být rozděleno. Jako lékař 
i daňový poplatník jsem se také zeptal, co se bude 
dít, až ekonomika bude klesat, jestli pak segmenty 
řeknou, ať jim jsou sníženy úhrady, anebo by raději, 
kdyby pojišťovny generovaly rezervy. Teď je obrovský 
tlak na to, aby vše, co pojišťovny vyberou, okamžitě 
rozdaly. Osobně si nemyslím, že je to rozumné. 

Takže jedním z doporučení Rady poskytovatelů by 
mohlo být i to, nevydat všechny prostředky na úhrady 
péče a počítat i s tím, že bude hůř, a tvořit rezervy?
To patrně doporučeno nebude. Myslím si, že většina 
poskytovatelů bude prosazovat, ať se rozdělí všechno, 
co je, a nám dejte nejvíc. Zatím převažuje postoj, že až 
dojdou peníze, stát přidá.

Na ministerstvu vznikla například také Pacientská 
rada, pracuje tam přístrojová komise atd. Jsou tyto 
orgány v kontaktu, sdělují si, co je potřeba řešit?
Nejsme v kontaktu. Co se týká pacientských 
organizací, jsou určitě velice zapotřebí, ale myslím si, 
že by bylo velice dobré mít přesný přehled o jejich 
financování, aby to nebylo někdy něco, co není 
úplně řízeno pacienty, ale nějakými jinými subjekty. 
U přístrojové komise si nejsem jist její smysluplností, 
protože vždy se do její práce promítaly lobbistické 
tlaky. Možná by bylo lepší dát větší smluvní volnost 
plátcům, aby nenasmlouvávali zbytečné kapacity, 
když spousta jich je využita jen minimálně.

Bude Rada poskytovatelů dávat doporučení panu 
ministrovi, nebo bude výstupy poskytovat třeba 
i zdravotním pojišťovnám?
Pan ministr jedná zároveň s plátci a podněty 
Rady poskytovatelů jim bude tlumočit. Každý 
ze segmentů jedná s plátci v rámci dohodovacího 
řízení, takže si nemyslím, že by plátci neměli 
informace od poskytovatelů. Zatím jsem o žádném 
plánu na společné jednání neslyšel, možná by 
to nebylo od věci, ale nevím, jestli by to nebylo 
nadbytečné.

Rada poskytovatelů už za ministra Julínka byla, 
v čem se lišila od té současné?
Pamatuji si tehdejší Radu poskytovatelů, její 
nosná idea byla stejná, byla vedena stejným 
cílem upřednostnit kolektivní jednání před 
individuálním lobbingem jednotlivých poskytovatelů 
na ministerstvu. Ministerstvo bralo v potaz podněty 
Rady poskytovatelů a já věřím, že nyní to bude 
stejně. Věřím, že se obnoví to, co slibně započalo 
a co  bylo z mě neznámých důvodů následujícími 
ministry utlumeno.
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Vážený pane doktore,
děkuji za zaslání stanoviska SAS. Beru jej 
na vědomí, na mém  stanovisku a stanovisku 
SSG ČR se nic nemění. Striktní oddělení lékařů 
jedné odbornosti na ambulantní a nemocniční 
považujeme za neperspektivní, oboru, lékařům 
a hlavně pacientům  neprospívající. Chápu, že 
zástupci odborností, které SAS  sdružuje, nemají 
zájem o práci v lůžkových zařízeních. My to vidíme 
pro mladé kolegy po atestaci jako přínosné. 
Odpor proti  posílení primární péče a zejména 
role praktických lékařů zavedením jakékoli formy 
gatekeepingu ze strany SAS je pochopitelný,  jeho 
ekonomický podklad je zřejmý.
 
S přáním hezkého víkendu
Vladimír Dvořák

From: jojkozor@volny.cz
February 9, 2018

Ahoj Vladimíre,
 
známe se (myslím, opravdu známe) mnoho let, 
takže oba asi mimo jiné víme, že nemá smysl tento 
spor nějak eskalovat.
Pokud jsi v těch odpovědích, které komentujeme 
v našem stanovisku, prezentoval většinový názor 
výboru nebo dokonce členské základny SSG,  
přiznám se, že se budu divit, zároveň ale hned 
uznám, že mi do toho nic není.  Tedy pokud se vše 
i následně bude odehrávat jen na gynekologické 
půdě. 
Ve stejném duchu prosím, abys tvorbu 
vzájemného vztahu  jiných skupin lékařů 
nechal na těch skupinách. Se SPL hrajeme zcela 
otevřenou hru a jeho zástupci ty tabulky VZP, 
na něž se odkazujeme v reakci, mají. 
Věřím, že souhlasí, že to, co jsme napsali, platí. 
A také věřím, že potvrdí snahu vedení SASu trvající 
už několik let vztahy mezi AS a PL maximálně 
zkvalitnit. Omlouvám se všem, kteří byli bez své 

vůle zataženi do tohoto sporu.
Zároveň deklaruji, že SAS je připraven, bude-li 
vůle daná témata probrat opravdu solidně (a teď 
nemyslím jen Radu poskytovatelů, pro níž to 
možná nemusí být až tak atraktivním tématem), 
svá tvrzení a postoje na půdě MZ doložit na 
opravdu platících faktech. Všem Vám, i Tobě 
Vladimíre, přeji klidný a hezký víkend.
 
S pozdravem Zorjan (Jojko).

From: dvorak@centrumdvorak.cz
February 11, 2018

Ahoj Zorjane, 
vážení kolegové,
 
souhlasím. Nemáme ambice jakkoli nutit náš 
konsensus o prohloubení  spolupráci ambulantní 
a lůžkové sféry jiným odbornostem. Každý  má 
právo na svůj názor a Rada poskytovatelů snad 
bude místem, kde bude možná věcná diskuse 
i k tématům, která SAS ve svém  stanovisku 
komentuje. Proto mne trochu zarazil tón 
prohlášení. 
Těším se na spolupráci v rámci Rady i jinde.
 
Zdravím
Vladimír (Dvořák)

From: dr.sonka@post.cz 
February 11, 2018

Dobrý večer.

Myslím, že mírně jedovaté špílce paní inženýrky 
Kunové vůči ambulantním lékařům jsou 
pod žádoucí úrovní této debaty a nemá smysl 
na ně reagovat podobným způsobem, byť 
argumenty by se jistě našly. Snad jen jediný, 
stálo by za to nahlédnout do statistik doc. 
Duška srovnávající odměňování soukromých 
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a nemocničních lékařů a jeden mýtus by hned vzal 
za své. 
Měl jsem z prvního jednání rady poskytovatelů 
opravdu dobrý pocit  ze setkání lidí, kteří, přes své 
protichůdné zájmy, jsou schopni se na věc dívat 
s nadhledem, jsou ochotni naslouchat druhým 
a hledat rozumná řešení, protože si uvědomují, 
že současný stav zdravotnictví je neudržitelný. 
Bylo by dobré, kdyby to tak mohlo zůstat i nadále. 
Pojďme se, prosím, zbavit dojmologie, používání 
informací typu jedna paní povídala, vzájemných 
předsudků a pojďme pracovat s fakty a hledat 
opravdová řešení.
Dovoluji si vyjmenovat několik dobře známých 
faktů:
1.  ČR patří stále mezi země s největším počtem 

lékařů na počet obyvatel v EU.
2.  ČR patří mezi země s největší hustotou 

lůžkových zařízení v EU.
3.  ČR patří mezi země s nejhustší sítí 

ambulantních specialistů v EU.
4. Primární péče v ČR má velmi omezené 

kompetence ve srovnáním s ostatními zeměmi 
EU.

5.  Zdravotní sestry v ČR mají velmi omezené 
kompetence ve srovnání s ostatními zeměmi 
v EU.

6.  Každý Čech má za rok 11 kontaktů se 
zdravotnictvím ( jedná se samozřejmě o 
průměr), Rakušan 6 kontaktů a Švéd 3 kontakty.  
Rozdíl ve zdravotním stavu průměrného Čecha, 
Rakušana a Švéda tato čísla nevysvětluje, ani 
neospravedlňuje

7.  Počet obyvatel ČR za posledních 20 let 
relevantně nestoupá a počet lékařů v lůžkových 
zařízeních relevantně neklesá.

8.  Lůžková zařízení provozují velké množství 
ambulancí a až 40 % svých příjmů realizují 
právě z ambulantního provozu.

9.  Ve srovnání s vyspělými zeměmi EU je podíl 
péče poskytované v lůžkových zařízeních 

a ambulantně  posunut ve prospěch lůžkových 
zařízení.

Je třeba se ptát proč nejsou lůžková zařízení se 
stejným počtem lékařů schopna obsloužit stejný 
počet obyvatel? 
Hlasy volající po povinných službách ambulantních 
lékařů automaticky předpokládají, že síť lůžkových 
zařízení je dobře nastavena, počty lůžek skutečně 
odpovídají reálné potřebě a vnitřní mechanismy 
lůžkových zařízení jsou dobře nastaveny a veškerá 
poskytovaná péče je reálně potřebná. Je to 
skutečně pravda?
Všichni tušíme, že nejspíš ne.
Je opravdu nutné relativní personální nedostatek 
nemocnic řešit povoláním ambulantních lékařů 
k lůžkům(v době míru a bez pandemie smrtící 
infekce)?Je účelné, aby lékař, který je vycvičen 
k tomu, aby poskytoval péči u lůžka byl vázán 
v nemocniční ambulanci a na jeho místo u lůžka 
by měl být povolán ambulantní specialista, 
dobře vycvičený k efektivnímu poskytování 
ambulantní péče? Má se trápit u lůžka, zatím co 
jeho ambulance stojí a jeho pacienti musí čekat? 
Není to trochu Kocourkov a mrhání lidským 
potenciálem a finančními prostředky? A co 
bezpečnost a komfort pro pacienta? Kdo si chce 
nechat operovat prasklý divertikl od kolegy, který 
20 let neopustil svoji ambulanci a nyní musí 1× 
měsíčně na noční do špitálu? 
Nebylo by lepší, aby každý dělal, co jeho jest? 
Lůžková zařízení by se měla věnovat zajištění 
lůžkové péče a zbavit se ambulancí, které nejsou 
pro jeho činnost nezbytné. Nemám na mysli 
ani příjmové ambulance a ani ambulance , 
kam pacient jde na první kontrolu po operaci, 
ani superspecializované ambulance. Mluvím 
o všeobecných interních , diabetologických, 
neurologických, lipidologických, osteologických, 
endokrinologických a kdo ví jakých jiných 
ambulancích, které opravdu nemocnice 
provozovat nemusí. 
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Ambulantní sektor péči o pacienty z těchto 
ambulancí  zvládne a nemocnice si tak uvolní ruce 
a získají dostatek lékařů k lůžkům.
Je však třeba upravit úhradové mechanismy 
tak, aby jednotlivé segmenty motivovaly k tomu, 
aby dělaly to, co skutečně dělat mají. Zatím 
nemocnice poskytují velkou část toho, co by měli 
poskytovat ambulantní specialisté a ti zas dělají 
velkou část toho, co by měli dělat praktičtí lékaři. 
Zcela pochopitelně a logicky, když je k takovému 
chování současný systém úhrad motivuje.  
A je také nutno definovat reálně potřebnou 
síť lůžkových zařízení, přebytečná zavřít, nebo 
transformovat na lůžka následné péče. Doba, 
kdy se do nemocnice jezdilo povozem taženým 
voly dávno pominula a je nesmysl udržovat 
při životě dva personálně podvyživené špitály 
vzdálené od sebe 20 km. Péči i personál je třeba 
centralizovat. Stejně tak je potřeba definovat síť 
specializovaných ambulancí a praktických lékařů 
a zabránit vzniku nových ambulantních zařízení 
tam , kde jich není třeba, zejména pak souběhy 
a praxe s nesmyslnými úvazky typu 0,2. 

Přeji Vám klidný start do nového 
pracovního týdne.
Petr Šonka 

From: vdvorak@centrumdvorak.cz
February 12, 2018

Hezký den,

myslím, že to, co jsem odpověděl Medical Tribune, 
se téměř přesně shoduje s textem Dr. Šonky. 
U prohloubení spolupráce ambulantní a lůžkové 
složky je různá situace v různých oborech. 
Pokud u našeho oboru někdo téměř ihned 
po atestaci odchází do ambulantního zařízení, 
přijde brzy o znalost velké části oboru- operativu 
a porodnictví. Nehovoříme o stáži, ale o práci 

ve službách a možnosti operovat či asistovat. 
Týkalo by se to pouze lékařů čerstvě po atestaci, 
nikoli těch, kteří již léta v lůžkovém zařízení 
nepracují. O předimenzované síti lůžkových 
i některých ambulantních zařízeních jsem hovořil 
opakovaně stejně jako o tom, že zdvojování 
ambulantní péče (a také služeb komplementu) 
lůžkovými zařízeními je plýtváním veřejnými 
prostředky.

Zdravím a těším se 
na příští setkání na Radě
Vladimír Dvořák 

Komentář:
Role jednotlivých segmentů poskytovatelů, jejich 
kompetence a odměňování budou určitě jedním 
z hlavních témat diskuse v radě poskytovatelů.
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Sekretariát konference: G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc
T: +420 724 277 964 F: +420 585 234 499 E: crhova@g-agency.eu www.g-agency.eu
www.gynkonference.cz

7.—10. 6. 2018, Brno

Výstaviště Brno, hala E

I. Diskusní panely:
1. Je opravdu nutné bojovat proti zvyšujícímu se počtu císařských řezů?
2. Co udělat pro to, aby ženy nechtěly rodit doma?
3. Vaginální mikrobiom – známe ho a rozumíme mu?
4. Skríning cervikálního karcinomu - je čas na změnu? 

II. Kontroverze:
1. Defekt jizvy po císařském řezu – je chirurgická léčba nezbytná?
2. Jaké je optimální schema prenatální péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím?
3. Transplantace dělohy nebo surogátní mateřství?
4. Jaký operační postup preferovat při řešení benigních patologií dělohy?
5. Jaký přístup preferovat při řešení sestupu rodidel (POP) s užitím síťky?
6. Je indikována preventivní salpingectomie a ovarectomie? 
7. Jakou metodu preferovat v diagnostice pánevních nádorů?
8. Je dobré preferovat laparoskopický onkologický staging před laparotomickým?
9. Kam se posouvají hranice radikality chirurgické léčby v onkogynekologii?

III. Key note lectures: 
1. Diferenciální diagnostika ženských „sexuálních“ tekutin. 
2. Robotická chirurgie v gynekologii a porodnictví.

IV. Varia:
1. Čtyři bloky volných sdělení, posterová sekce.
2. Sekce porodních asistentek.
3. Sekce lékařů ve specializační přípravě.

Příjem abstrakt a registrace účastníků (on-line) do 29. 3. 2018, veškeré informace o konferenci 
a doprovodných aktivitách naleznete na www.gynkonference.cz.

Člen Sekce lékařů ve specializační přípravě s přijatým volným sdělením je osvobozen 
od konferenčního poplatku!

5. SPOLEČNÁ KONFERENCE 
ČGPS ČLS JEP A SGPS SLS

KONTROVERZE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ
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JARNÍ
ROADSHOW 
SSG ČR 2018

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Sdružení soukromých gynekologů si Vás dovoluje informovat o právě připravované Jarní roadshow SSG ČR 2018  
ve  spolupráci s firmami Exeltis Czech s.r.o., Gedeon Richter Marketing ČR s.r.o. a Roche s.r.o.

V lednu 2018 budete obesláni pozvánkou s podrobnými informacemi. Níže uvádíme termíny jednotlivých seminářů:

Těšíme se na Vaši účast 

ČESKÉ BUDEJOVICE středa 21. 2. 2018
Místo konání: Hotel Clarion 

PLZEŇ čtvrtek 1. 3. 2018
Místo konání: Hotel Vienna House Easy Angelo Pilsen

HRADEC KRÁLOVÉ čtvrtek 8. 3. 2018
Místo konání: Hotel Tereziánský Dvůr

BRNO úterý 13. 3. 2018
Místo konání: Hotel International

OLOMOUC čtvrtek 15. 3. 2018
Místo konání: Hotel Clarion

ÚSTÍ NAD LABEM středa 21. 3. 2018
Místo konání: Hotel Clarion 

PRAHA čtvrtek 22. 3. 2018
Místo konání: bude upřesněno později

OSTRAVA úterý 27. 3. 2018
Místo konání: Hotel Clarion

PŘEHLED SEMINÁŘŮ (začátek vždy v 18.00 hod.)
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7. 4. 2018 SOBOTA

9.00–9.30  MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D, Gynekologicko-porodnická klinika  
2. LF UK a FN Motol, Praha 
Ženské „sexuální” tekutiny

9.30–10.15  MUDr. Tereza Šmrhová, Gynekologická ambulance, Tábor  
Doporučení pro vedení rozhovoru o plánování rodičovství:  
zbytečnost, nebo dobrá pomůcka?

10.15–10.55  doc. MUDr. Radim Marek, FN Olomouc 
Ultrazvukový popis a diagnostika ovariálních nádorů (interaktivní 
přednáška, kde by se měli posluchači naučit popisovat ovariální  
léze a zkusit aplikovat vhodné modely a pravidla, která nás  
dovedou ke správné diagnostice.)

10.55–11.05  MUDr. Radim Marek, Ph.D, Gynekologická klinika, FN Olomouc 
Ultrazvukový obraz cervikálních patologií

11.05–12.05  Edukační blok  
„Možnosti gynekologa v onkologické diagnostice”  
je podpořen společností Roche s.r.o., Diagnostics Division.: 
Téma Karcinom děložního hrdla 
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., G-CENTRUM Olomouc s.r.o. 
Screening karcinomu hrdla děložního a jeho perspektivy,  
HPV testace – kdy, komu a proč. 
Téma Karcinom prsu 
doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D., Ústav biochemie a experimentální 
onkologie 1. LF UK, Praha 
Identifikace nádorové predispozice ke karcinomu prsu s využitím 
sekvenování nové generace. 
Téma Karcinom ovaria 
MUDr. Michal Felsinger, Onkogynekologické centrum FN Bohunice, Brno 
Role biomarkerů CA 125, HE4 a ROMA indexu u pacientek 
s karcinomem ovaria

NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS .OLOMOUC 
7.–8. 4. 2018 .WWW.NH-COLLECTION.COM

SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR

DOŠKOLOVACÍ 
SEMINÁŘ63.

Hlavní partner
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12.05–12.30  doc. MUDr. Aleš Sobek, CSc., Fertimed, s.r.o.  
Ambulantní miniinvazivní léčba cyst

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce bude hodnocena 6 kredity.
Odborný program bude průběžně doplňován a aktualizován na www.ssg.cz

8. 4. 2018 NEDĚLE

9.00   JEDNÁNÍ ČLENŮ SSG ČR 
Situace ve financování gynekologických ordinací  
– výsledky posledních jednání SSG ČR. 
Mechanismus úhrady segmentu ambulantní  
gynekologie v roce 2018 a dalších letech.

 REGISTRACE
6. 4. 2018  17. 00 – 20.00  hod.
7.  4. 2018  8. 00 – 12 .00 hod.
8. 4. 2018  8. 45 – 10.00  hod.

Ubytování: NH Collection Olomouc Congress 

Společenský večer: 7. 4. 2018, NH Collection Olomouc Congress

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 5. 3. 2018 Vámi požadované ubytování
bude automaticky zrušeno.

Přihlášku zasílejte: on-line na www.ssg.cz

Platbu za registrační 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, Ph.D.
Předseda SSG ČR
Odborný garant
Centrum gynekologie a primární péče s.r.o., Brno

Organizační zajištění:
G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc,
tel: +420 720 998 678, +420 724 277 964, 
fax: +420 585 234 499
e-mail: info@g-agency.eu
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Jméno, příjmení Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Orlí 10, 
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ssg.cz

MUDr. Olga Hlaváčková
Zeyerova 2442, 
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

MUDr. Yveta Jandová
Na žižkově 748, 
460 06 Liberec 6

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr. Jan Líman
Husova 1648, 
415 02 Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr. Tomáš Malík
Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr. Jan Nový
Raisova 21, 
320 07 Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
Horní nám. 285/8,
772 00 Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum.cz

MUDr. Alexandra Stará 
Slavíkova 15, 
120 00 Praha 2

222 716 273 alexstara@volny.cz

MUDr. Oldřich Šottner
Varhánkova 227, 
588 13 Polná

773 920 637 sottner@volny.cz

MUDr. Jiří Štěpán,CSc.
Labská kotlina 1220, 
500 02 Hr. Králové

495 757 188 jstepan@email.cz

MUDr. Zdeněk Tesař,CSc.
Ohmova 271, 
109 00 Praha 10

271 961 183 zdenek.tesar@centrum.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák
Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr. Richard Postupa
ČSA 6a, 
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr. Lubomír Vokatý
Spojařů 1252, 
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox.cz

SEZNAM ČLENŮ 
VÝBORU SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
předseda

 MUDr. Jan Nový
 místopředseda

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. 
jednatel


