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Máme tu předvánoční čas a konec roku 2018 
a ať chceme či ne, nevyhneme se bilancování.
Stejně jako v předchozích letech se nedařilo 
špatně, pokračovalo zlepšování financování 
našich praxí, z hlediska zdravotní politiky 
nedošlo ke snížení objemu zdravotní péče, 
který je od nás požadován. Na straně druhé 
ale nedošlo ke snižování nákladů, které musíme 
vynaložit k udržení naší praxe, spíše opak je 
pravdou. A nemám na mysli náklady, které 
spočívají v růstu cen energií, léků, služeb 
a dalších historicky nutných položek. Mám 
na mysli náklady, které se mi jeví zcela zbytečné 
a generované „bobtnáním“ administrativy 
a aparátu, který žije jenom ze zpracovávání 
našich hlášení, z prováděných zcela formálních 
kontrol a inspekcí, zajišťování různých certifikátů 
o různých shodách, certifikátů o udržování 
a obnovování certifikátů etc., etc.

Často jde o nemalé náklady, jež nás zatěžují, 
zvyšují naši vlastní administrativu a připravují 
nás o čas, který by mohl být věnován tomu, 
k čemu jsme se zavázali a tím je péče o naše 
pacientky. Někdy mám pocit, že kvalita naší 
práce, pokud není vyjádřena v číslech, už nikoho 
nezajímá.

Zátěž mimozdravotní činností vede 
ke zkracování času, vyhrazeného pro naše 
pacienty a pacientky. A čím větší zdravotnické 
zařízení, tím větší odosobnění péče. Hlavně aby 
byly podepsány všechny dokumenty o kontaktu 

s pacientem, aby byly obě strany náležitě právně 
zajištěny. Tak se stane, že někdy zapomeneme, 
že na druhé straně stojí nemocný člověk, který 
od nás očekává pomoc a netřeba se proti němu 
alibisticky opevňovat.

A do tohoto prostředí přijde z centra (MZ 
ČR) výzva cestou odborných společností 
a státní správy, abychom v rámci snižování 
administrativní zátěže v ordinacích vytvořili 
seznam administrativních činností, které jsou 
dle našeho mínění zbytné a v příslušném 
termínu takto zpracované zprávy odeslali zpět 
k centrálnímu zpracování. Kruh se uzavře, 
úředníci asi poté začnou pracovat na svém 
zrušení…

Výše popsané vidím jako důsledek chápání 
zdravotnictví jako výrobně produkčního 
systému. Stále méně často se lékaři objevují 
na klíčových vedoucích funkcích, jak v 
organizačních složkách zdravotnického resortu, 
tak i na vedoucích místech v nemocnicích. 
Naopak se objevují často v politice, aby zase 
radili jinde…

Nicméně uplynulý rok byl pro náš segment 
nepochybně úspěšný, snad i zásluhou práce 
výboru SSG ČR. Kéž by se i do budoucna 
našemu zdravotnictví tak dařilo. 

Pěkné Vánoční Svátky a vše nejlepší  
v Novém roce 2019.   

Jiří Štěpán

EDITORIAL
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,
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Tradiční předvánoční Pyramida byla o týden 
dříve, než jsme byli zvyklí. Důvodem byla 
dohoda se Sekcí analgezie a intenzivní medicíny 
v porodnictví, se kterou původní termín léta 
kolidoval. Jak jsme očekávali, neprojevilo se 
to nijak na účasti, tato byla naopak rekordní 
a po započtení několika registrací na místě 
přesáhla 700 účastníků. Stala se tak druhou 
nejnavštívenější odbornou akcí ČGPS v tomto 
roce. V roce 2019, kdy federální konference je 
na Slovensku, bude nejspíše největší akcí roku. 
Jsme tím samozřejmě potěšeni a ukazuje to 
zájem o problematiku cervikálního karcinomu 
a kolposkopie.  

Kromě ryze odborných témat, kdy jsme se 
dotkli v širokém záběru od recentních výsledků 
screeningu cervikálního karcinomu v ČR 

a ve Střední Evropě přes sdělení dokumentující 
pilotní studie uvažující o změně screeningové 
testu až po návrh nových doporučených 
postupů.

Aktualitami zejména z oblasti financování našich 
praxí se zabývalo Valné shromáždění SSG ČR, 
tradičně konané v pátek v podvečer po skončení 
odborného programu Kaňkova dne. Stejně jako 
vloni se jej zúčastnil ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch a vrcholní představitelé zdravotních 
pojišťoven. O jednáních s nimi se dozvíte 
podrobnosti jinde ve Zpravodaji.

Já se těším na setkání s velkou částí z vás 
během dvou plánovaných jarních doškolovacích 
víkendů v Čestlicích a v Mikulově a na osmi 
místech, kde zastaví jarní roadshow SSG ČR.

11. KONFERENCE SEKCE 
KOLPOSKOPIE A CERVIKÁLNÍ 

PATOLOGIE ČGPS ČLS JEP POŘÁDANÁ 
VE SPOLUPRÁCI SE SSG ČR

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

OREA HOTEL PYRAMIDA, 30. 11. – 2. 12. 2018

Aleš Skřivánek

11. KONFERENCE



9. 10. 2018 – PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O PROBLEMATICE PÉČE 
O GRAVIDNÍ ŽENY
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
VZP i naše organizace dlouhodobě upozorňují na značné rozdíly v nákladech vyšetření těhotných 
žen klinickým genetikem a genetickou laboratoří v různých regionech České republiky. Tyto 
rozdíly jsou i přes sto procent. Medicínsky jsou pravděpodobně neodůvodnitelné. Odborná 
společnost plánuje novou verzi doporučeného postupu péče o fyziologickou těhotnou, bylo 
by vhodné do ní zakomponovat jasnou formulaci, jaká genetická vyšetření mají být těhotným 
z veřejných prostředků hrazena. Jednání se společností lékařské genetiky a společností lékařské 
biochemie probíhají. Naplánovalo se společné jednání zástupců VZP, ZP MV, SSG ČR, ČGPS ČLS JEP, 
genetiků a biochemiků na půdě VZP. Jednalo se i o zapojení ambulantních gynekologů do služeb 
v porodnictví. Povinnost sloužit by se vztahovala na ty, kteří složili atestační zkoušku po datu, 
kdy by povinné služby byly odsouhlaseny všemi zainteresovanými subjekty. Lékařů, kteří nyní 
v ambulancích působí, by se to netýkalo.

30. 10. 2018 – PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O PERSPEKTIVĚ ÚHRAD 
SEGMENTU AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, Jan Nový
Vzhledem k perspektivě rozšíření screeningového intervalu při screeningu karcinomu děložního 
hrdla a plánovaným změnám péče o těhotné se stane současný model financování patrně značně 
nevýhodný pro naprostou většinu poskytovatelů. Naše organizace se s plátci snaží najít jednodušší 
způsob, který by byl pro všechny zúčastněné akceptovatelný. Půjde patrně o maximální agregaci 
a sjednocení úhrad péče o těhotné. Jednání se účastnili i zástupci zaměstnaneckých pojišťoven. 
Pokud jednání dospějí ke konsensu, budeme téma diskutovat s členskou základnou. 

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ 

POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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20. 11. 2018 – PRAHA MZ ČR – JEDNÁNÍ KOMISE MZ ČR PRO SCREENING 
KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
MZ ČR plánuje obměnit členy jednotllivých komisí a chce rovněž výrazně změnit status 
a kompetence komisí. Zástupce SSG ČR považuje navržené změny za kroky, které zhorší současný 
stav, jeho písemný komentář komise jednohlasně odsouhlasila jako své stanovisko.

20. 11. 2018 – PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI GENETIKŮ 
A BIOCHEMIKŮ A SEKCE ASISTOVANÉ REPRODUKCE ČGPS ČLS JEP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, Jan Nový
Naše sdružení i odborná společnost se zatím staví zdrženlivě k možnosti úhrady neinvazívního 
prenatálního testování (NIPT) z veřejných prostředků. Důvodem je velmi rozdílné chování 
a vykazování péče jednotlivými zařízeními odbornosti lékařská genetiky a laboratoř lékařské 
genetiky. Po přítomných zástupcích uvedených specializací požadovali naši zástupci vytvoření 
modelu, který by jejich péči (zejména její vykazování) na území celé ČR sjednotil a umožnil její 
predikovatelnost. Poté rádi úhradu NIPT ženám se středním rizikem podpoříme. Zástupci plátců 
s naším postupem souhlasí. Při jednání s předsedou Sekce asistované reprodukce požadovali 
naši představitelé změnu navrženého doporučeného postupu pro vyšetření neplodného 
páru. Ve stávající podobě není přínosný pro ambulantní gynekology ani pro centra asistované 
reprodukce. Jednalo se rovněž o velice složité problematice genetického testování dárců  
a dárkyň gamet a jeho úhradě. 

21. 11. 2018 – BRNO – JEDNÁNÍ S PŘEDSEDOU  PERINATOLOGICKÉ SEKCE 
ČGPS ČLS JEP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Konstruktivní přátelská diskuse o doporučených postupech, týkajících se péče o těhotnou. 
Zúčastnění se shodli na tom, že by před předložením jakéhokoli materiálu ke schválení výborem 
ČGPS mělo předcházet připomínkování a schválení všemi zainteresovanými sekcemi. 

6. 11. 2018 – PRAHA – JEDNÁNÍ S NÁMĚSTKEM VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Konstruktivní a oboustranně vstřícná diskuse. Náměstek největší ZP podporuje naši snahu 
o nový model úhrady segmentu ambulantní gynekologie i o odstranění meziregionálních rozdílů 
v genetickém vyšetření těhotných. VZP i zaměstnanecké ZP oceňují skutečnost, že náš segment 
se téměř vždy při Dohodovacím řízení dohodnul a nekladl nikdy absurdní nerealizovatelné 
požadavky. Jednání budou pokračovat.



27. 11. 2018 – PRAHA HOTEL CLARION – KONFERENCE EFEKTIVNÍ 
NEMOCNICE 2018
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

16.00 – 17.00  2. DISKUSNÍ BLOK 
ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE  
V NEMOCNICÍCH A AMBULANCÍCH

Hlavní témata diskusního bloku:

–  Zlepšování zdravotní péče a spolupráce mezi nemocnicemi, ambulantními lékaři a pacientskými 
organizacemi

–  Zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity péče prostřednictvím zavádění moderních přístupů 
ve zdravotnictví

– Nová legislativa týkající se zdravotnictví 
 
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. 
předsedkyně, Společnost medicínského práva – Česká lékařská společnost  
Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
MUDr. Tomáš Julínek, MBA 
ministr zdravotnictví v letech 2006 – 2009
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. 
ministr zdravotnictví v letech 2010 – 2013
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
předseda, Česká gynekologická a porodnická společnost – Česká lékařská společnost  
Jana Evangelisty Purkyně, z.s. a Rada poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví České republiky 
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. 
prezident, Česká stomatologická komora
Mgr. Vlastimil Milata 
prezident, Diaktiv Czech Republic z.s.
Jan Hůlek 
ředitel pro vztahy s vnějším sektorem, EUC a.s.
 
V rámci diskuse předseda SSG ČR opakovaně zdůraznil význam ambulantní sféry včetně primární 
péče. Upozornil rovněž na nutnost diskuse o síti zdravotnických zařízení a její restrukturalizaci. 
Za tristní označil nulový důraz na roli pacienta v systému včetně přiměřené spoluúčasti. Náš zástupce 
měl na konferenci rovněž jednání s ministrem zdravotnictví o perspektivách další spolupráce. 
Konference se účastnil rovněž premiér ČR, zástupci zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví, 
zdravotnického průmyslu, farmaceutických firem, politici, ředitelé nemocnic a velkých zdravotnických 
zařízení i zástupci skupin poskytovatelů a pacientských organizací.
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PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ, 
NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE ÚČAST

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

65. doškolovací seminář SSG ČR
Hotel Aqupalace, Praha 
Průhonice 

26.–27. 1. 2019

66. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Galant, Mikulov 30.–31. 3. 2019

6. spoločná konferencia  SGPS SLS a 
ČGPS ČLS JEP 

Incheba Bratislava 21.–23. 6. 2019

67. doškolovací seminář SSG ČR OREA Hotel Devět Skal, Milovy 14.–15. 9. 2019

40. celostátní konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Voroněž I, Brno 27.–29. 9. 2019

VII. konference Sekce gynekologické 
sexuologie ČGPS ČLS JEP

Kongresové centrum Floret, 
Průhonice

19. 10. 2019

11. konference Secke kolposkopie a 
cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, Praha 29. 11.–1. 12. 2019

PŘEHLED KONFERENCÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



DALŠÍ „VÝHODNÁ“ NABÍDKA FIRMY BEE SITE:ES 
TENTOKRÁT ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

11. 12. 2018

Od několika lékařů mi byla přeposlána nová aktivita firmy BEE SITE:ES. Tentokrát nabízejí velmi „výhodné“ 
zařízení datové schránky. V daném případě nejde o žádnou opakovanou pravidelnou  platbu, ale „pouze“ 
jednorázový poplatek 3 999 Kč.

V řadě první bych upozornil na to, že povinnost mít datovou schránku není pro podnikatele fyzické osoby 
dána (a pro ty, kteří povinnost mají – např. společnosti s ručením omezeným, byla zřízena automaticky). 
Datová schránka není příliš vhodným komunikačním prostředkem se zdravotními pojišťovnami (nabídka 
uvádí, že pro tuto komunikaci slouží), natož pak pro komunikaci s ostatními lékaři a ordinacemi.

Pokud by si lékař chtěl datovou schránku zřídit, tak toto může učinit zcela bezplatně a to na každém 
kontaktním místě Czech POINT (např. pobočky České pošty).

Společností je nabízena i možnost spravovat datovou schránku za lékaře. Zde bych upozornil na to, že 
zprávy odeslané z datové schránky fyzické osoby jsou brány na stejno, jako jím podepsaný dokument, 
takže svěření správy své datové schránky do cizích rukou bych určitě nedoporučoval. Lze zde vidět určitou 
obdobu s „výhodnými“ nabídkami na zřízení elektronického receptu…

Takže shrnu-li: V daném případě je za cca 4 000 Kč nabízeno něco, co nemusíte mít. A pokud to 
snad mít chcete, tak si to během pár okamžiků vyřídíte na jakékoli poště zadarmo.

Mgr. Jakub Uher

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
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DOPIS MGR. RADIMA UCHÁČE,  
PŘEDSEDY HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR

Vážený pane doktore,

dovolujeme si Vám oznámit, že se nám ve spolupráci s vedením ČGPS podařilo dohodnout se všemi 
pojišťovnami možnost nasmlouvání mezioborového výkonu

09523 Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou 

Pojišťovny si jsou vědomy závažnosti problematiky nečekaného těhotenství a mají zájem na zachování 
každého nového života v případě, že žena zvažuje umělé ukončení těhotenství a nestačí doba vymezená 
pro edukaci v rámci klinického vyšetření.
Proto byl požadavek o edukační výkon „projednán na zasedání Zdravotní sekce SZP ČR, kde jsou 
zastoupeni zdravotní ředitelé všech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven sdružených v SZP ČR. 
V  rámci jednání bylo přislíbeno, že pokud smluvní gynekolog požádá zdravotní pojišťovnu o rozšíření 
smluvně dohodnutého rozsahu služeb o tento mezioborový výkon, bude mu vyhověno.“ (z dopisu 
Ing.  Ladislava Friedricha, CSc., prezidenta SZP ČR).
V případě, že by si pacientka ráda ponechala počaté dítě, ale k UUT ji vedou sociální či jiné obavy, popřípadě 
pokud se cítí být k interrupci svým okolím nucena, nabízíme Vám možnost odkázat ji na bezplatnou Linku 
pomoci v rámci projektu Nesoudíme. Pomáháme, kde se jí dostane profesionální podpory.

S pozdravem

Mgr. Radim Ucháč 
předseda Hnutí Pro život ČR

+420 608 469 864

Komentář:
Uvedený kód lze samozřejmě vykázat i v jiných případech. Doporučujeme těm, kteří jej nasmlouván 

nemají, o nasmlouvání zažádat.

AKREDITACE
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AKREDITOVANÉ ZAŘÍZENÍ 
AMBULANTNÍHO REGISTRUJÍCÍHO GYNEKOLOGA

AKREDITACE

Personální 
požadavky

•  Školitel má specializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví 
a min. 3 roky praxe v oboru gynekologie a porodnictví od získání 
specializované způsobilosti a minimální pracovní úvazek 0,5 u daného 
poskytovatele zdravotních služeb. V akreditovaném zařízení, které je fakultní 
nemocnicí, může být školitelem pouze lékař, u něhož součet pracovní 
doby k fakultní nemocnici a k univerzitě odpovídá svým rozsahem alespoň 
stanovené týdenní pracovní době.

• Poměr školitel / školenec – 1:1. 
•  Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
•  Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje  
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb. 
•  Seznam prováděných výkonů přikládá pracoviště k žádosti na samostatné 

příloze. Minimální počet registrovaných žen 2500. Minimální počet  
vyšetření / ošetření 7 000 Kč / rok.

Materiální 
a technické 

vybavení

•  Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. 
•  Kolposkop, mikroskop, ultrazvuk, kardiotokograf, počítačové vybavení k vedení 

gynekologicko-porodnické ambulance.

Komentář:
Doporučujeme těm, kteří kritéria splňují, aby žádost o akreditaci zvážili. Je pravděpodobné,  

že akreditovaná pracoviště budou plátci bonifikována. Více na www.mzcr.cz
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VYJÁDŘENÍ VZP, KTERÉ JE VE SHODĚ SE STANOVISKEM  
NAŠEHO PROFESNÍHO SDRUŽENÍ

KORESPONDENCE

OTÁZKA TÝDNE 
Kolik ultrazvukových vyšetření, které uhradí pojišťovna, se má v těhotenství provést? Je jejich počet 
někde stanoven, nebo je to jen na rozhodnutí lékaře? 

Úhrada ultrazvukových vyšetření z veřejného zdravotního pojištění vychází z doporučených postupů České 
gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGPS ČLS JEP) 
„Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství“ a „Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální 
péče“. Tyto doporučené postupy stanovují minimální doporučený obsah a frekvence vyšetření a lze je považovat 
za standard péče o těhotnou ženu s nízkým rizikem, který je třeba dodržovat vždy, neexistují-li jiné závažné 
objektivní důvody k jinému postupu dispenzarizace.

Těhotné s nízkým rizikem (tj. normálním, nekomplikovaným těhotenstvím) mají z veřejného zdravotního 
pojištění plně hrazena celkem tři ultrazvuková vyšetření. Jedná se o vyšetření těhotné ženy bez rizikových 
faktorů v anamnéze, které mají výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity bez 
abnormálních nálezů.

První ultrazvukové vyšetření se provádí do 14. týdne těhotenství. Jedná se o vyšetření, kdy je zjišťován počet 
plodů, vitalita plodu a mj. je také určen termín porodu. Další plně hrazená ultrazvuková vyšetření jsou tzv. 
screeningová (tj. slouží k včasnému záchytu patologií plodu) a standardně bývají prováděna ve 20.–22. týdnu 
těhotenství (hodnotí se vitalita plodu, biometrie, odhadována hmotnost plodu, morfologie plodu, lokalizace 
placenty, množství plodové vody apod.) a ve 30.–32. týdnu těhotenství (hodnotí se vitalita a poloha plodu, 
hmotnost plodu, lokalizace placenty, množství plodové vody atp.). Případná další ultrazvuková vyšetření překračují 
rámec dispenzární péče o těhotnou s nízkým rizikem a jsou hrazena u rizikových těhotenství (viz níže).

Těhotná žena by dle doporučených postupů, kromě jiného, měla být svým ošetřujícím gynekologem informována 
o možnostech a dalších metodách screeningu, poskytovatelích a formě úhrady nad rámec výše uvedených tří 
hrazených doporučených ultrazvukových vyšetření. Takto mohou být těhotné ženě nabídnuta z veřejného 
zdravotního pojištění nehrazená vyšetření, jako je kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství 
(tzv. prvotrimestrální biochemický a ultrazvukový screening, na který VZP ženám přispívá z fondu prevence), 
podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.–22. týdnu těhotenství (podrobnější 
vyšetření nad rámec základního hrazeného screeningového ultrazvukového vyšetření) nebo ultrazvukový 
screening růstové restrikce plodu ve 36.–37. týdnu těhotenství. Tato vyšetření jsou však poskytována po dohodě 
mezi těhotnou ženou a lékařem a jsou přímo hrazena pacientkou na základě nabídnuté ceny.



Odlišná pravidla pro úhradu ultrazvukových vyšetření z veřejného zdravotního pojištění se vztahují na prenatální 
péči o těhotné se zvýšeným rizikem. Mezi riziková patří například vícečetné těhotenství, péče o těhotnou 
s gestačním diabetem a další. V těchto případech nelze četnost hrazených ultrazvukových vyšetření pevně 
stanovit, jejich počet a termín určuje vždy ošetřující gynekolog a tato indikovaná vyšetření jsou vždy těhotné 
ženě hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Do této skupiny patří i úhrada výkonů superkonziliárního 
ultrazvukového vyšetření v průběhu prenatální péče a specializovaného prenatálního echokardiografického 
vyšetření. Tuto specializovanou péči (poskytovanou pouze na specializovaném pracovišti) potřebuje ovšem jen 
část těhotných.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

PROTIPADĚLKOVÁ SMĚRNICE
Vážený pane ministře.

Dle dostupných informací má údajně MZ v plánu zaujmout negativní stanovisko k pozměňovacím návrhům 
k tzv. „protipadělkové směrnici” v oblasti distribuce vakcín (avizovaný pozměňovací návrh poslance Davida 
Kasala podle našich informací řeší možnost udržení současného stavu). Jsme přesvědčeni, že případná změna 
povede k razantnímu snížení proočkovanosti, celý systém zkomplikuje rodičům i všem lékařům v primární péči. 
V době, kdy se nejen my, ale i celá Evropa potýká s poklesem proočkovanosti a s hrozbou zvýšeného výskytu 
preventabilních infekcí, a rovněž roste zájem evropských úřadů podpořit očkování, vnímáme situaci, která vznikla, 
jako zásadní chybu, která je navíc v kolizi se současnou prací na reformě primární péče.

Negativní stanovisko MZ představuje vážné riziko pro fungování jednoho z pilířů primární péče. Jsme si vědomi, 
že nenesete odpovědnost za vznik tohoto problému. Nicméně Vás žádáme, abyste se vahou svého úřadu postavil 
za zachování stávajícího systému, aby nedošlo k dalšímu poklesu kolektivní imunity, ohrožujícímu zdravotní stav 
populace.  Našim obavám dává za pravdu již současná situace - rostoucí výskyt preventabilních onemocnění 
(viz už dnes spalničky, klíšťová encefalitida, atp.)

V úctě

 MUDr. Alena Šebková MUDr.Ilona Hülleová MUDr. Petr Šonka 
 Předsedkyně OSPDL ČLS JEP Předsedkyně SPLDD ČR Předseda SPL ČR

 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. MUDr.Vladimír Dvořák,Ph.D.
 Předseda SVL ČLS JEP Předseda ČGPS ČLS JEP, Předseda SSG ČR
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JARNÍ
ROADSHOW
SSG ČR 2019 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
Sdružení soukromých gynekologů si Vás dovoluje informovat o právě připravované Jarní roadshow SSG ČR 2019 
ve spolupráci s  rmami Roche s.r.o., Diagnostics Division, AXONIA, a.s., NORDIC Pharma, s.r.o., Aristo Pharma, s.r.o. 
a Nadace pro výzkum rakoviny. 

Níže naleznete obsah odborného programu a termíny jednotlivých seminářů. Akci uveřejníme v průběhu ledna 2019 
na webových stránkách SSG ČR a rovněž budete později obesláni pozvánkou na tuto akci.

Těšíme se na Vaši účast 

PŘEHLED SEMINÁŘŮ 
(začátek vždy v 18.00 hod.)

OSTRAVA 
čtvrtek 21. 3. 2019
Hotel Clarion 

PLZEŇ 
středa 3. 4. 2019
Hotel Vienna House Easy Pilsen

PRAHA 
čtvrtek 4. 4. 2019
Grand Majestic Plaza

HRADEC KRÁLOVÉ 
úterý 9. 4. 2019
Hotel Tereziánský Dvůr

ÚSTÍ NAD LABEM 
čtvrtek 11. 4. 2019
Hotel Clarion

OLOMOUC 
úterý 16. 4. 2019
Hotel Clarion

BRNO 
středa 17. 4. 2019
Hotel International

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
čtvrtek 25. 4. 2019
Grandhotel Zvon



Odborný program Jarní roadshow SSG ČR 2019

18.00–18.25  doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc./MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. / MUDr. Marcel Štelc, Ph.D.
Pojďme hovořit o budoucnosti, pojďme hovořit o fertilním zdraví ženy
Diskuse

18.25–18.50  doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. / MUDr. Jan Vondráček
Tibolon – lék první volby pro akutní klimakterický syndrom 
v postmenopauze (Tibolon se vrací)
Diskuse

18.50–19.15  prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
Metodika a management „Umělého přerušení těhotenství na žádost pacientky 
farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů”
Diskuse

19.15–19.40  MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. / MUDr. Marek Pluta, Ph.D.
Výsledky interim analýzy studie SAM-001 (De agyn vaginální gel)
Diskuse

19.40–20.05  doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D./Mgr. Vladimíra Koudeláková, Ph.D. / Mgr. Hana Jaworek
Možnosti zapojení refrakterní populace do screenigu karcinomu děložního hrdla
Diskuse
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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@ti.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. František Weidenthaler
Tř. 9. května 161,  
380 01  Dačice

384 406 321 weidenthaler.f@seznam.cz

SEZNAM ČLENŮ 
VÝBORU SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
předseda

 MUDr. Jan Nový
 místopředseda

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. 
jednatel


