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Milé kolegyně, vážení kolegové, přátelé,
připadl mi po čase opět úkol oslovit vás 
prostřednictvím Editorialu. 
Kdyby mi někdo před 24 lety, kdy jsem 
se soukromou praxí začínal řekl, že budu 
každoročně s napětím čekat, jak dopadnou 
dohody s pojišťovnami a co bude po volbách, 
nevěřil bych mu.
Asi si tím vším ale musíme procházet. Dříve 
bych řekl, že proto, že jsme nezralá demokracie 
a vlečeme s sebou zátěž let v bývalém 
Východním Bloku. Když se ale podívám 
na Západ od nás, ve stejném marasmu jsou 
i oni. Možná horším o to, že mnozí si tam nejsou 
schopni uvědomit nástup státního dirigismu, 
neúnosné byrokracie, jsou otupělí vůči věcem, 
na které my jsme ještě citliví ba až přecitlivělí.
Ani si nejsem jist, zda dostanete Zpravodaj 
do rukou ještě do voleb. Pokud ano, tak velmi 
těsně před nimi. Nebudu apelovat na to, koho 
máte nebo nemáte volit. Pouze bych uvedl, 
že pro mě osobně krom komunistů nejsou 
volitelní zejména sociální demokraté. Zkušenosti 
s posledními ministry za tuto stranu byly 
tristní. Nejhorší je ten poslední. Ještě nikdo si 
nedovolil tak otevřeně nalít peníze do jediného 
sektoru – sektoru nemocnic a tvrdit veřejně, 
že platy se mají zvyšovat, ale jen v nemocnicích, 
protože tam se na rozdíl od ambulancí pracuje 

24 hodin denně. Že jsou nemocnice za tohoto 
stavu předimenzované sítě bezednou černou 
dírou, na to pan bývalý ředitel největší přímo 
řízené nemocnice v zemi, patrně zapomněl. 
Ta jednostranná podpora lůžkové péče je 
bezprecedentní nejen u nás, ale i v rámci OECD, 
která opakovaně na nevhodnou strukturu 
poskytovatelů péče ve prospěch lůžkové péče 
léta opakovaně upozorňuje. Marně. Zadání 
posledních ministrů bylo jasné a ten poslední 
z nich to dotáhl k dokonalosti.
Nás týkající se dohody o úhradách na příští 
rok by měly přinést stabilitu segmentu, 
de facto zachování systému posledních let 
včetně bonifikací. Že ale rok 2018 může být 
poslední, kdy v takovémto klidu (až skleníku) 
pracujeme, si uvědomujeme. Mohu jen slíbit, 
že uděláme vše pro to, abychom naše postavení 
na zdravotním trhu uhájili a aby na náš úkor 
nešly nahoru izolované skupiny poskytovatelů, 
zejména lůžkové sféry. Bude ale velmi záležet 
na tom, kdo bude po volbách na druhém konci 
stolu na Ministerstvu i ve vedení zdravotních 
pojišťoven, s jejichž managementy se na základě 
výsledků politických dohod rovněž manipuluje.
Držme si a držte nám vedení Sdružení palce 
a těším se na další setkání s Vámi, nejdříve 
to bude asi v prosincové Pyramidě a koncem 
ledna v Čestlicích. 

EDITORIAL

Aleš Skřivánek



Před devatenácti lety začala tradice víkendových doškolovacích seminářů právě tady, 
v Milovech. Tradice byla přerušena jen jednou, před šesti lety, kdy jsme s termínem ustoupily 
pro koincidenci s evropským kongresem cervikální patologie v Praze. Tehdy byly „Milovy 
v Pyramidě“.
Letošní 18. Milovy v Milovech byly svou vysokou účastí vzpruhou a argumentem, proč zářijový 
seminář ponechat na Vysočině, jak potvrdilo i internetové hlasování členů SSG i reakce lékařů 
na místě v sále i kuloárech.
Odborný program se povedl, díky jeho kvalitě, výběru přednášejících a dílem i díky neobvykle 
deštivému počasí, bylo v sále plno od rána do pozdního odpoledne. Mezi přednášejícími byli 
Doc. Krofta z ÚPMD s 1,5 hodinovou „nalévárnou“ stran prepartální sonografie, inspektorka 
SÚKL dr. Jungová s návodem „jak přežít a co čekat od revize ze strany SÚKL“. Ochutnávku 
doporučených postupů v kolposkopii připravil Dr. Turyna, rozsáhlý kulatý stůl na toto téma pak 
bude v Pyramidě. Cervikální tematiku doplnil kolega Nový s problematikou HPV vakcinace u žen 
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s ošetřenou prekancerózou. Po obědě probrala dr. Alešová problematiku výběru antikoncepce 
podle preferencí uživatelek. Následovala didakticky i provedením skvělá přednáška dr. Čepické 
Líbalové – Diferenciální diagnostika vulvovaginitid. Na úplný závěr pak zazněly kazuistiky 
z pohledu komerční pojišťovny VZP a.s.
V sobotu následoval tradiční společenský večer.
Nedělní dopolední program sestával z informací o posledních jednáních zástupců SSG ČR se 
zdravotními pojišťovnami, podrobněji toto naleznete na dalších stranách Zpravodaje.
Podzim bude hektický z pohledu odborných akcí. V době, kdy budete číst Zpravodaj, bude 
již říjnová ultrazvuková konference v Brně minulostí, před námi kromě voleb do Poslanecké 
sněmovny konference Sekce sexuologie ČGPS a především tradiční Pyramida 8.–10. 12.
Již dnes chystáme doškolovací víkend v Čestlicích 26.–28. 1. 2018. Hlavními tématy kromě 
odborného programu blok věnovaný byrokratickým novinkám, které na nás s největší 
pravděpodobností „upadnou“ během prvního pololetí 2018. Postupně to budou eRecept, 
3. vlna EET, v květnu potom evropská směrnice k ochraně osobních údajů GDPR.               

Na setkání s Vámi se těší
Aleš Skřivánek



1. 8. 2017 PRAHA ÚSTŘEDÍ ZP MV – JEDNÁNÍ S ŘEDITELEM ZP 211 
O PERSPEKTIVĚ ÚHRAD V SEGMENTU AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Konstruktivní jednání, při kterém oba diskutující měli prakticky shodný názor na současný stav 
i možnosti zlepšení mechanismu tvorby úhrad zdravotní péče. V roce 2018 pro náš segment 
patrně nedojde k zásadním změnám, ale nelze to vyloučit v roce následujícím.

8. 8. 2017 PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O PERSPEKTIVĚ ÚHRAD 
V SEGMENTU AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupci VZP konstatovali, že pro rok 2018 předpokládají téměř stejný text úhradového 
dodatku, jaký má náš segment pro letošní rok. Pro další roky bude pokračovat diskuse 
plátců a SSG ČR o možných změnách, které by vedly k udržitelnému financování ambulantní 
gynekologie.

8. 8. 2017 PRAHA MZ ČR – JEDNÁNÍ S ŘEDITELKOU ODBORU DOHLEDU 
NAD ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR se dotázal zástupců ministerstva na podobu úhradové vyhlášky, její tvorba 
v té době zrovna začala. Konstatoval, že považujeme za neakceptovatelný tlak posledních 
ministrů zdravotnictví na nárůst úhrad téměř pouze lůžkovým zařízením. Doufáme, že volby 
situaci alespoň mírně zlepší a ambulantní sféra nebude opomíjena. Nicméně jsme dosáhli 
dohody při Dohodovacím řízení. Součástí dohody byl příslib, že pokud by některý ambulantní 
segment, který se nedohodnul, dosáhnul výraznějšího nárůstu úhrad, než nám zajišťuje 
dohoda, navýší se adekvátně úhrada i našemu segmentu. Zástupkyně MZ ČR konstatovaly, že 
ministerstvo s naším postojem souhlasí, nicméně u dalších ambulantních segmentů patrně k 
většímu nárůstu nedojde, vyhláška tedy nejspíš bude kopírovat dohodu z DŘ

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO 

ZPRAVODAJE
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ JEDNOHO Z ČLENŮ NAŠEHO SDRUŽENÍ

Vážené kolegyně a kolegové, buďte velmi obezřetní při jednání s firmou EXTERIA, která nabízí 
komplexní služby v oblasti BOZP a PO. Její zástupci nabízejí za částku cca 8000 komplexní službu, 
zaškolení, včetně zastupování při kontrolách. Zní to docela zajímavě. Co vám však už neřeknou, 
je, že poté co smlouvu podepíšete a zaplatíte a školení proběhne, tak vám předloží seznam všech 
potřebných směrnic, které Vám jistě chybí a za ty po vás budou chtít dalších několik desítek 
tisíc. Další pes je zakopán ve  smlouvě, kde je uvedeno, že se smlouva automaticky opakovaně 
obnovuje a na výpověď máte jen 14 dní před termínem výročí. Pokud to přehlédnete a nevypovíte 
a neumožníte jim opakované školení (které je samo o sobě prakticky bezvýznamné a lze je pořídit 
násobně levněji), tak mají nárok na smluvní pokutu 8000, kterou tvrdě vymáhají. 

S pozdravem 

MUDr. Dan Kroupa
GYNORDIN Uničov, s.r.o.
Tel.: 585 054 55
www.gynordin.cz

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

29. 8. 2017 PRAHA, SÍDLO ČPZP – JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI 205 
O ÚHRADÁCH V SEGMENTU AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE 
A PERSPEKTIVÁCH V DALŠÍCH LETECH
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda SSG ČR a zástupci ČPZP se shodli na tom, že dodatek pro rok 2018 nebude příliš 
odlišný od dodatku letošního. Shodli se rovněž na tom, že bude pokračovat diskuse nad 
možnou změnou celého úhradového mechanismu pro náš segment.                 



PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY PRO ROK 2018

Za segment ambulantní gynekologické péče zasílám připomínky k návrhu vyhlášky:

–  směřování prakticky celého objemu nárůstu nákladů do segmentu lůžkové péče, který již nyní v ČR 
spotřebovává výrazně vyšší procento veřejných prostředků ve zdravotnictví, než je tomu ve většině zemí 
EU i mimo ni, je pro nás nepřijatelné. Je to zcela v rozporu s celosvětovým trendem a doporučeními 
OECD a dalších subjektů.

–  realizací tohoto kroku by došlo k ohrožení kvality a dostupnosti ambulantní péče včetně péče primární.

–  náš segment dospěl v rámci Dohodovacího řízení jako jeden z mála k dohodě, jejím cílem bylo nepoškodit 
segmety ostatní a umožnit udržitelnost financování veřejného zdravotního pojištění. Segment lůžkové 
péče se v rámci DŘ s plátci patrně nikdy nedohodnul, jeho požadavky byly vždy výrazně vyšší, než 
požadavky segmentů ostatních. Opakované zvýhodňování tohoto segmentu ze strany MZ činí 
institut DŘ téměř zbytečným a znevýhodňuje ty, kteří se snaží o dohodu a slušný postoj k ostatním 
poskytovatelům.

–  zcela oprávněné nároky na růst platů mají i zaměstnanci v jiných segmentech, než je segment lůžkové 
péče. Personální nouze v ambulantním sektoru je minimálně stejně vážná, jako v lůžkových zařízeních. 
Směřování téměř celého nárůstu úhrady do nemocnic personální situaci některých lůžkových zařízení 
nevyřeší, další segmenty ale ohrozí i do budoucna.

Na základě výše uvedeného žádáme, aby MZ ČR bezdůvodně nepreferovalo jeden vybraný segment a aby 
celý plánovaný nárůst nákladů proporcionálně rozdělilo mezi všechny segmenty poskytovatelů. Nikdy 
jsme nebyli zastánci medializace problémů a nátlakových akcí. Pokud ale ke změně materiálu nedojde, lze 
předpokládat, že se mnozí naši kolegové připojí k protestům ostatních segmentů.                   

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

Vladimír Dvořák
předseda SSG ČR

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PROJEKT FORUM ANTIKONCEPCE

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



PROJEKT FORUM ANTIKONCEPCE

Milé kolegyně, milí kolegové,
rádi bychom Vás informovali o oficiálním spuštění projektu FORUM ANTIKONCEPCE, který jsme 
avizovali v publikacích a na odborných fórech. 

FORUM ANTIKONCEPCE je společná iniciativa Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP 
a Sdružení soukromých gynekologů ČR a je zaštítěna Českou gynekologickou a porodnickou 
společností ČLS JEP. (více o projektu v příloze). 

Představení projektu veřejnosti proběhne na konci září u příležitosti Světového dne antikoncepce. 
V tento den budou spuštěny webové stránky a profil projektu na sociálních sítích. 

Připomínáme, že součástí komunikace nebude doporučování konkrétních přípravků, ale podpora 
užívání spolehlivé antikoncepce a ochrany reprodukčního zdraví obecně, objektivní informace 
o benefitech a rizicích jednotlivých kontracepčních metod, reakce a komentáře k mediálním i jiným 
veřejným vystoupením a vlastní produkce odborných i laikům určených textů. 

Jedná se o projekt dlouhodobý, který by se měl stát stálou součástí naší komunikace směrem 
k pacientkám a veřejnosti, a jehož výsledky chceme monitorovat a vyhodnocovat zejména na základě 
zpětné vazby od Vás. Vítáme všechny komentáře, doporučení a další podněty pro další směřování 
projektu a zároveň Vás žádáme, abyste si ve Vašem nabitém programu našli čas na vyplnění dotazníků, 
které budeme při některých příležitostech distribuovat online i v tištěné formě.

Výsledky prvního průzkumu, kterého se řada z Vás zúčastnila prostřednictvím vyplnění dotazníku (a jehož 
výsledky prezentoval MUDr. Petr Křepelka, Ph.D. mj. na Sjedu SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP v Bratislavě), jasně 
vyplynulo, že ve Vaší praxi máte zájem především o edukační materiály určené k předání pacientkám. Proto 
jsme vytvořili pilotní texty, které reflektují nejčastější obavy a dotazy pacientek. 

Tyto texty a další materiály budou k dispozici ke stažení na webových stránkách. 
Prostřednictvím partnerů projektu (Gedeon Richter, Exeltis, Heaton, WH Pharma, Teva, Egis, Angelini) 
mezi Vás rozdistribuujeme tištěné vizitky projektu a další edukační materiály pro pacientky, které 
budou na tyto stránky odkazovat. 

Věříme, že tato iniciativa přispěje k podpoře rozhodování na základě „evidence based dat“ a tedy 
k dlouhodobé ochraně zdraví našich pacientek.  

Za Sdružení soukromých gynekologů ČR,
Vladimír Dvořák



PŘEHLED KONFERENCÍ

FORUM ANTIKONCEPCE
Komunikační projekt na téma 
UŽÍVÁNÍ SPOLEHLIVÉ ANTIKONCEPCE

Organizace: Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP
Sdružení soukromých gynekologů ČR
Záštita: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Cíle projektu

–  Koncepční a pravidelné poskytování objektivních, na datech založených  
a praktických informací o užívání antikoncepce. 

–  Srozumitelná komunikace postojů a doporučení odborníků v otázkách  
ženského reprodukčního zdraví. 

–  Eliminace dopadů zavádějících mediálních informací, které popírají výsledky  
klinických studií, klinickou praxi a další principy komunikace založené  
na důkazech a ověřených faktech, a ve svém důsledku poškozují pacientky i lékaře. 

–  Poskytnutí kvalitních informací a materiálů pro zodpovědné a informované  
rozhodnutí lékařů i pacientek v otázce volby antikoncepce.

–  Podpora lékařů v komunikaci s pacientkami. 

Podstata projektu 

–  Proaktivní komunikace směrem k laické veřejnosti, k médiím, lékařům idalším subjektům  
a institucím, které mají ve svém poslání ochranu a podporu veřejného zdraví

– Reaktivní komentáře k publikovaným informacím.

Základní aktivity 

– Webová stránka projektu s informacemi pro laiky i odborníky 
– Cílený monitoring informací a komentáře odborníků 
– Kontinuální produkce vlastních článků založených na datech 
– Aktivní komunikace s médii
– Produkce edukačních letáků a online materiálů
– Edukační aktivity pro školy a další subjekty
– Semináře a přednášky pro odborníky

www.forumantikoncepce.cz 
dotaz@forumantikoncepce.cz                       

PROJEKT FORUM ANTIKONCEPCE
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PŘEHLED KONFERENCÍ 
A SEMINÁŘŮ, NA KTERÝCH 
SSG ČR DOPORUČUJE ÚČAST

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

V. konference Sekce gynekologické 
sexuologie ČGPS ČLS JEP

Kongresové centrum Floret, 
Průhonice 

21. 10. 2017

10. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, Praha 8.–10. 12. 2017

62. doškolovací seminář SSG ČR
Hotel Aqupalace, 
Praha Průhonice 

27.–28. 1. 2018

63. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Galant, Mikulov 7.–8. 4. 2018

5. společná konference ČGPS ČLS JEP 
a SGPS SLS

Výstaviště Brno 7.–10. 6. 2018

38. celostátní konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

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

11. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

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



Mgr. Jakub Uher

VEDENÍ ELEKTRONICKÉ 
DOKUMENTACE 

Legislativa vedení dokumentace pouze 
v elektronické podobě umožňuje, musí být 
ale splněny podmínky dané právními předpisy. 
Konkrétně jde o zákon č.372/2011 Sb., a prováděcí 
vyhlášku o zdravotnické dokumentaci. 
 
Zákon č.372/2011 Sb., v ustanovení §55 uvádí 
následující: 
Zdravotnickou dokumentaci lze vést pouze 
v elektronické podobě za splnění těchto 
podmínek:
 
a)  technické prostředky použité k uložení 

záznamů v elektronické podobě zaručují, 
že údaje v provedených záznamech nelze 
dodatečně modifikovat; technickými prostředky 
jsou organizačně-technická opatření, 
informační systémy, technické zařízení 
a vybrané pracovní postupy,

 
b)  informační systém, ve kterém je vedena 

zdravotnická dokumentace v elektronické 
podobě, eviduje seznam identifikátorů 
záznamů v elektronické dokumentaci pacientů 
vedené poskytovatelem a umožňuje jeho 
poskytování dálkovým přístupem,

 
c)  bezpečnostní kopie datových souborů jsou 

prováděny nejméně jednou za pracovní den,
 
d)  před uplynutím doby životnosti zápisu 

na technickém nosiči dat je zajištěn přenos 
na jiný technický nosič dat,

 
e)  uložení kopií pro dlouhodobé uchování musí 

být provedeno způsobem znemožňujícím 
provádět do těchto kopií dodatečné zásahy; 
tyto kopie jsou vytvářeny nejméně jednou 
za kalendářní rok,

 f)  při uchovávání kopií pro dlouhodobé uchování 
na technickém nosiči dat je zajištěn přístup 
k těmto údajům pouze oprávněným osobám 
a je zajištěna jejich čitelnost nejméně po dobu, 
která je stanovena pro uchování zdravotnické 
dokumentace,

 
g)  dokumenty v listinné podobě, které jsou 

součástí zdravotnické dokumentace 
a které vyžadují podpis osoby, jež není 
zdravotnickým pracovníkem nebo jiným 
odborným pracovníkem, musí být převedeny 
do elektronické podoby a v této podobě 
doplněny doložkou potvrzující převedení 
podepsanou uznávaným elektronickým 
podpisem osoby, která převod provedla; 
dokument v listinné podobě se uchová,

 
h)  výstupy ze zdravotnické dokumentace lze 

převést do listinné podoby autorizovanou 
konverzí dokumentů,

 
i)  informační systém, ve kterém je vedena 

zdravotnická dokumentace, musí umožňovat 
vytvoření speciální kopie uložené zdravotnické 
dokumentace ve formátu čitelném 
a  zpracovatelném i v jiném informačním 
systému.Vyhláška č.98/2012 Sb. pak uvádí 
v  ust.§6 toto: 

 
1)  V případě zdravotnické dokumentace vedené 

v elektronické podobě je každý záznam 
do zdravotnické dokumentace opatřen 
elektronickým podpisem9).

 
2)  Technické prostředky pro vedení zdravotnické 

dokumentace v elektronické podobě zaručí

VEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE
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a) zabezpečení výpočetní techniky softwarovými 
a hardwarovými prostředky před přístupem 
neoprávněných osob ke zdravotnické 
dokumentaci
 
b) vedení evidence všech přístupů ke zdravotnické 
dokumentaci včetně jejich oprav, změn a mazání.
 
Dovolím si maličko okomentovat: 
 
ELEKTRONICKÝ PODPIS 
– ZÁKLADNÍ PODMÍNKA 
Každý záznam do elektronické zdravotnické 
dokumentace musí být opatřen elektronickým 
podpisem osoby, která záznam provedla. 
Elektronický podpis je údaj v elektronické podobě, 
který se připojí k záznamu ve zdravotnické 
dokumentaci. Byť to zákon nestanoví výslovně, 
lze jednoznačně doporučit, aby k podepisování 
záznamů v elektronické zdravotnické 
dokumentaci byl využíván tzv. zaručený 
elektronický podpis, což je (zjednodušeně 
řečeno) elektronický podpis, který je 
jednoznačně přiřazen k podepisující osobě 
a který je k podepsanému záznamu připojen 
tak, že je možné zjistit jakoukoliv následnou 
změnu dat. Zaručený elektronický podpis 
vydávají tzv. kvalifikovaní poskytovatelé 
certifikačních služeb. V praxi jde o datový 
soubor, který se instaluje do operačního systému 
počítače anebo je uložen v nějakém externím 
úložišti (čipová karta, tzv. token apod.). 

ZABEZPEČENÍ DOKUMENTACE PŘED 
PŘÍSTUPEM NEOPRÁVNĚNÝCH OSOB
Elektronická dokumentace (stejně jako listinná) 
musí být zabezpečena tak, aby k ní neměly 
přístup neoprávněné osoby. Nejde přitom jen 
o zabezpečení přístupu k datům v počítači, 
ale i o zabezpečení přístupu k samotnému 
počítači či datovému úložišti, ve kterém jsou data 
uchovávána. Neoprávněný přístup k dokumentaci 
totiž nemusí být nutně ve formě technologicky 
náročného hackerského útoku. Neoprávněný 
přístup k dokumentaci získá i prostý zloděj, který 
z ordinace ukradne počítač či přenosný disk 
s dokumentací. Zdravotnickou dokumentaci 
je navíc třeba chránit i před nahodilou ztrátou 

či zničením.Opatření, která je třeba k zabezpečení 
dokumentace přijmout, však mohou být až 
překvapivě jednoduchá. Jde o opatření týkající 
se používaného programu, režimu práce 
s dokumentací a režimu pracoviště, ze kterého je 
možno k elektronické dokumentaci nebo k jejím 
zálohám přistupovat.

Používaný program musí z hlediska 
zabezpečení umožňovat nejméně:
nastavení přístupových práv pro jednotlivé 
uživatele heslem chráněný přístup pro každého 
uživatele používání zaručeného elektronického 
podpisu (viz výše) vedení evidence všech přístupů 
k dokumentaci včetně jejích oprav,  
změn či mazání (tzv. logování)

IDENTIFIKÁTOR ZÁZNAMU 
– podle mne nerealizovatelné, neboť vyhláška 
toto neupravuje. Záznamy ve zdravotnické 
dokumentaci proto zatím není třeba 
identifikátorem záznamu opatřovat, nicméně 
v zákoně zůstal požadavek na to, aby počítačový 
program, ve kterém se elektronická zdravotnická 
dokumentace vede, uměl evidovat identifikátory 
záznamů v elektronické dokumentaci pacientů 
a současně aby bylo možné po internetu tyto 
identifikátory předávat do příslušných centrálních 
registrů. Bez ohledu na to, do jaké míry je tento 
požadavek smysluplný, je nutno setrvat na tom, 
že jde o požadavek zákonný, který musí každý 
poskytovatel, který chce vést zdravotnickou 
dokumentaci ryze elektronicky, dodržet.

AUTORIZOVANÁ KONVERZE 
a čitelnost i v jiném informačním systému – 
dokumentace musí být ukládána v nějakém 
obecně rozšířeném formátu (nejlépe .pdf) a musí 
být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem 
osoby, která je vytvořila.
 
Podle mé zkušenosti existuje již dnes řada 
lékařských programů na vedení dokumentace 
v elektronické podobě, které podmínky výše 
uvedené splňují.               

Mgr.Jakub Uher
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POKLAD NEBO 
BIOLOGICKÝ ODPAD? 

Porod jako unikátní možnost 
uchovat perinatální kmenové buňky 
z pupečníkové krve, tkáně pupečníku 
a placenty

Perinatální tkáně, které jsou unikátní svým 
obsahem kmenových buněk různých typů 
a dalších biologicky aktivních látek s hojivými 
účinky , se v ČR stále ještě likvidují jako 
biologický odpad. 
Situace ve světě týkající se možností uchování 
a darování tohoto cenného, jedinečného 
materiálu v poslední době doznala řady 
změn. Jednou z nich je stírání hranic mezi 
veřejným a soukromým sektorem v případě 
bank pro uchování těchto perinatálních tkání. 
Díky tomu mají rodiče možnost svobodně 
se rozhodnout jak s perinatálními tkáněmi 
naložit v režimu tzv. hybridních bank.
Nově i v České republice mohou nastávající 
rodiče tkáně a buňky svého narozeného 
dítěte buď uložit pro vlastní potřebu, darovat 
do veřejného registru nebo věnovat pro vědu 
a výzkum. 
Příkladem pilotního projektu v ČR je 
spolupráce rodinné banky Národního centra 
tkání a buněk a dárcovské banky Ústavu 
hematologie a krevní transfuze na uceleném 
informování rodičů o všech možnostech 
ohledně odběru pupečníkové krve. 
Prostřednictvím Národního centra tkání 
a buněk lze nyní nechat uchovat nejen 
pupečníkovou krev a tkáň pupečníku, 
ale rovněž v mnohých porodnicích nově 
darovat i placentu. První zmínky o využívání 
placenty v medicíně se objevily již v r. 1913. 
Konkrétně amniová membrána se díky 
svým regeneračním vlastnostem již řadu let 

využívá hojně například v oftalmologii ke krytí 
poraněného oka, léčbě keratitid, perforací 
rohovky. Přípravky z amniové membrány se 
dále používají k léčbě chronických nehojících 
se ran, v chirurgii při rekonstrukčních 
operacích k prevenci srůstů a podpoře 
hojení. Velký potenciál využití buněk tkáně 
pupečníku v současné době ukazuje více 
než 50 klinických studíí, které se zabývají 
palčivými problémy dnešní doby jako je 
cesta léčby diabetu, Alzheimerovy choroby, 
mozkové mrtvice a dětské mozkové obrny.
Proto je nyní správná doba na změnu 
a perinatální tkáně přesunout z pozice 
biologického odpadu tam, kam patří, 
a to do cenného materiálu s velkým 
potenciálem v regenerativní medicíně.
Pro správné rozhodnutí je nezbytná edukace 
těhotných žen tak, aby měly k dispozici 
komplexní a vyvážené informace o všech 
možnostech využití perinatálních tkání.

Česká gynekologická a porodnická 
společnost ČLS JEP vnímá možnost 
využití perinatálních tkání (pupečníková 
krev, tkáň pupečníku, placenta) jako 
perspektivní a doporučuje o této metodě 
těhotné informovat.

Česká společnost porodních asistentek 
respektuje a svými kroky podporuje 
využití perinatálních tkání (pupečníková 
krev, tkáň pupečníku, placenta).       
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Program  
8.00—9.00 Registrace

9.00–9.05 Zlatko Pastor: Zahájení konference, novinky z naší společnosti

9.05–9.20 Pavel Turčan: Celosvětový sexuologický kongres v Praze – WAS 2017

Blok A

9.20–9.50 Daniela Kovářová: Právní záludnosti v sexu a partnerských vztazích

9.50–10.10 Jaroslav Zvěřina: Když se „sexuální soudní“ znalec mýlí…

10.10–10.30 Pavel Stopka: Sexualita v živočišné říši

10.30–10.50 Libor Zámečník: Novinky a „drby“ v české a světové sexuologii

10.50–11.05 Diskuze

11.05–11.30 Přestávka

Blok B

11.30–11.50 Zlatko Pastor: Trendy ve výzkumu ženské sexuality

11.50–12.10 Hana Konečná: Kam se řítí asistovaná reprodukce…?

12.10–12.30 Ludmila Čírtková: Co (ne)víme o forenzní psychologii

12.30–12.50 Iva Příhodová: Masturbace v časném dětství a její diferenciální diagnostika

12.50–13.05 Diskuze

13.10–14.10 Oběd

Blok C

14.10–14.30 Kateřina Klapilová: Kolik je mezi námi deviantů?

14.30–14.50 Ondřej Trojan: Možnosti sexodiagnostiky, teorie a realita

14.50–15.10 Lucie Krejčová: Pornografi e

15.10–15.25 Diskuze

15.25–15.40 Přestávka

Blok D

15.40–16.00 Luděk Fiala: Ženská sexualita a endometrióza

16.00–16.20 Petr Weiss: Zvláštnosti lidské sexuality

16.20–16.40 Vanda Lukášová: Bimbo barbie – extremní feminizace

16.40–17.00 Eva Štefl ová: Gynekologická sexuologie v obrazech

17.00–17.15 Závěr konference, diskuze
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Všeobecné informace:  
Registrace sobota 21. 10. 2017, 8.00–11.00 hod.

Ubytování Hotel Floret viz přihláška

Akce je zahrnuta do Registru celoživotního vzdělávání lékařů a každý účastník obdrží 

při registraci potvrzení s příslušným počtem kreditů.

Úhrada registrace a ubytování:

Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 20. 9. 2017, Vámi požadované ubytování 

bude automaticky zrušeno.

Platbu za registrační poplatek, oběd 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 identifi kovat.

Na setkání se těší za přípravný výbor

MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Předseda sekce gynekologické sexuologie 
ČGPS ČLS JEP

Organizační zajištění

Přihlášku k účasti zasílejte v písemné podobě na adresu:

G-AGENCY s.r.o.

Horní náměstí 285/8, 772 00 Olomouc

T:+420 720 998 678, +420 724 277 964

F: +420 585 234 499

E: info@g-agency.eu

www.g-agency.eu

g p gRegistrace ON-LINE na www.splcr.cz nebo www.ssg.czRegistrace ON-LINNE na www splcr cz nebo www ssg czRegistrace ON LINNE na www.splcr.cz nebo www.ssg.czN
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REGISTRAČNÍ POPLATEK do 25. 9. 2017 do 9. 10. 2017 později, na místě
účastníka semináře  500,– Kč  700,– Kč   900,– Kč

Oběd 21. 10. 2017 (polévka a hl.jídlo)

Oběd účastník 290,– Kč:   ANO   NE

V případě neuhrazení oběda do 15. 10. 2017 bude tento požadavek automaticky zrušen.

Registraci na seminář hradí sponzor  ANO   NE

Oběd pro účastníka hradí sponzor   ANO   NE

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPIŠTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

Název fi rmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 30 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč.PSČ:

Tel.:    Fax:       E-mail:  

IČO:   DIČ:   

3 0

CENA CELKEM   

registrační 
poplatek

oběd
účastník

celkem

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Platba za registrační poplatek a oběd celkem                             byla odeslána                          

bankovním převodem dne    na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. 

na číslo účtu 1808339319/0800 u ČS a.s.Olomouc.

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifi kovat.Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

PŘIHLÁŠKA 1/2
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VARIABILNÍ SYMBOL*      

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 40 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ HOTEL FLORET, Květnové náměstí 391, Průhonice, www.fl oret.cz

 pátek 20. 10. 2017     sobota 21. 10. 2017   bez ubytování

 1-lůžkový pokoj STANDARD 1 380,– Kč /noc/vč. snídaně

  2-lůžkový pokoj STANDARD  1 800,– Kč/pokoj/noc, vč. snídaně,  (na osobu 900,-Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

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 20. 9. 2017, Vámi požadované ubytování bude automaticky 

zrušeno.

STORNO ÚČASTI: 

do 20. 9. 2017 manipulační poplatek 150 Kč

21. 9.–25. 9. 2017 30 % z objednaných služeb

26. 9.–5. 10. 2017 70 % z objednaných služeb

od 6. 10. 2017 100 % z objednaných služeb

4 0

Ubytování účastníka na konferenci hradí fi rma:   ANO  NE

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

Název fi rmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Datum    Podpis, razítko

PŘIHLÁŠKA 2/2

Platba za ubytování celkem                          byla odeslána bankovním převodem                      

dne                         na účet společnosti G-AGENCY s.r.o.                      

na číslo účtu 1808339319/0800 u ČS a.s.Olomouc.

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifi kovat.

Uvedené ceny jsou včetně 15 % DPH.



PREZIDENT KONFERENCE: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY:  doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.
as. MUDr. Anna Havránková
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
MUDr. Tomáš Malík
MUDr. Michal Mihula
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
MUDr. Petr Sudek
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

 MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
  as. MUDr. Anna Havránková

MUDr. Tomáš Malík
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

Generální partner:

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 
ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP 
a Sdružením soukromých gynekologů ČR

OREA HOTEL 
PYRAMIDA PRAHA 
8.–10. 12. 2017

10. KONFERENCE

ANONCE 1/3

anonce_pyramida_2017.indd   1 6.10.2017   10:54:37



XXXVII. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ DEN
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

8. 12. 2017 PÁTEK 9.00–16.00
PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ PROGRAM NA TÉMA

OVARIÁLNÍ NÁDORY – INCIDENCE, PREVENCE, DIAGNOSTIKA, LÉČBA

• Incidence ZN ovarií

• Histopatologie z pohledu nové patogeneze

• UZ diagnostika v diferencionální diagnostice

• Kontroverze nádorových markerů v diagnostice, monitorování léčby a follow up

• Kdy vyšetřovat genetickou predispozici?

• Kontroverze salpingektomie X sterilizace, máme změnit management?

• Borderline ovarií – management

• Ovariální karcinomy – management

•  Neepiteliální nádory ovarií od diagnostiky po management léčby

16.30 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SSG ČR

  9. 12. 2017 SOBOTA  9.00–16.00 
10. 12. 2017 NEDĚLE 9.00–12.00
•  Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba

•  Prevence a screening v onkogynekologii

•  Onemocnění asociovaná s HPV

•  Kolposkopie

Novinky a aktualizaci odborného programu sledujte průběžně na webových stránkách 
www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.
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PREZIDENT KONFERENCE: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY:  doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.
as. MUDr. Anna Havránková
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
MUDr. Tomáš Malík
MUDr. Michal Mihula
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
MUDr. Petr Sudek
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

 MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
  as. MUDr. Anna Havránková

MUDr. Tomáš Malík
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

Generální partner:

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 
ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP 
a Sdružením soukromých gynekologů ČR

OREA HOTEL 
PYRAMIDA PRAHA 
8.–10. 12. 2017
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Všeobecné informace: 
•  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 6. 11. 2017, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

 •  Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, 
je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních 
poplatků a poplatků za společenský večer. 

•   V důsledku toho je nutné, abyste platbu:
—  za registrační poplatek, oběd a za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem 

= rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77
—  za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80

•  Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. u České spořitelny Olomouc, 
č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na přihlášce!
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Bankovní údaje pro zahraniční transakci 
naleznete v přihlášce.

•  Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa, 
je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci. 

•  Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 
772 00 Olomouc, tel: +420 720 998 678, +420 724 277 964, e-mail: info@g-agency.eu, 
v el. podobě ji lze také vyplnit na www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz.

Přihláška aktivní účasti
Volná sdělení do dopoledního a odpoledního sobotního a dopoledního bloku v neděli, či postery, 
lze přihlásit nejpozději do 31. 10. 2017. A to pouze elektronicky přes interaktivní formulář, 
který naleznete na webu www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.
Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

GALA VEČER 
OREA HOTEL PYRAMIDA

9. 12. 2017 SOBOTA, 20.00–1.00
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REGISTRAČNÍ POPLATEK do 12. 11. 2017 do 30. 11. 2017 na místě
člen Sekce, SSG ČR, SGPS     1 800,– Kč   2 100,– Kč   2 500,– Kč
nečlen Sekce, SSG ČR, SGPS 2 100,– Kč 2 400,– Kč   2 900,– Kč
sestry z gyn. pracovišť        700,– Kč      900,– Kč   1 100,– Kč

Oběd
Oběd pátek 8. 12. 2017     290,– Kč   ANO   NE

Oběd pro doprovod pátek 8. 12. 2017    290,– Kč   ANO   NE

Oběd sobota 9. 12. 2017    290,– Kč   ANO   NE

Oběd pro doprovod sobota 9. 12. 2017    290,– Kč   ANO   NE

SPOLEČENSKÝ VEČER 9. 12. 2017
Účastník konference    800,– Kč   ANO   NE

Doprovod  1 000,– Kč   ANO   NE

Vstup na místě  1 300,– Kč   ANO   NE

V případě neuhrazení obědů a vstupu na spol. večer do 30. 11. 2017 budou Vaše požadavky automaticky zrušeny.

Registraci na konferenci hradí firma – sponzor   ANO   NE

Oběd pro lékaře hradí firma – sponzor    ANO   NE

Titul, příjmení, jméno: 

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

Adresa pracoviště vč.PSČ:

Tel.:    Fax:        E-mail:  

IČO:   DIČ:   

7 7

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 
ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP 
a Sdružením soukromých gynekologů ČR

OREA HOTEL 
PYRAMIDA PRAHA 
8.–10. 12. 2017
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UBYTOVÁNÍ HOTEL OREA HOTEL PYRAMIDA****
 čtvrtek 7. 12. 2017   pátek 8. 12. 2017   sobota 9. 12. 2017        bez ubytování

Kategorie SUPERIOR
 1-lůžkový pokoj 2 500,– Kč /noc/vč.snídaně

  2-lůžkový pokoj  2 800,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 400,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

  3-lůžkový pokoj  3 600,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 200,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

Kategorie BUSINESS
 1-lůžkový pokoj 2 800,– Kč /noc/vč.snídaně

  2-lůžkový pokoj 3 100,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 550,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

  3-lůžkový pokoj  3 810,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 270,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

Kategorie EXECUTIVE
 1-lůžkový pokoj 3 000,– Kč /noc/vč.snídaně

  2-lůžkový pokoj 3 300,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 650,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

  3-lůžkový pokoj  4 100,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 2 050,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

VARIABILNÍ SYMBOL*      

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80 v rámci ochrany osobních dat)

8 0

Ubytování účastníka na konferenci hradí firma:   ANO  NE

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

Název firmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Název firmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Platba za registrační poplatek, oběd a společenský večer celkem                            byla odeslána 

bankovním převodem dne   na účet společnosti G-AGENCY s.r.o.

na číslo účtu 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc.

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPIŠTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:
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STORNO ÚČASTI 
do 6. 11. 2017 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150,- Kč
od 7.–18. 11. 2017 30 % z celkové částky
od 19. 11.–1. 12. 2017 80 % z celkové částky
od 2. 12. 2017 100 % z celkové částky

Později již není možné uhrazené ubytování a další poplatky navrátit!

ÚDAJE PRO PLATBU ZE ZAHRANIČÍ
Banka: Česká spořitelna a.s., Oblastní pobočka Olomouc tř. Svobody 19, 779 00 Olomouc, Česká republika, 
IBAN: CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, SWIFT (BIC): GIBACZPX

PŘIHLÁŠKU V PÍSEMNÉ PODOBĚ ZASÍLEJTE NA

Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc, tel: +420 720 998 678, +420 724 277 964, fax: +420 585 234 499
www.g-agency.eu, e-mail: info@g-agency.eu.

V on-line podobě ji lze také vyplnit na www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz.

Datum    Podpis, razítko

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 6.11.2017, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita budete písemně či telefonicky informováni

Platba ubytování – celkem                             byla odeslána bankovním převodem dne                         

na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. na číslo účtu 1808339319/0800 u ČS a.s.Olomouc.

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.Uvedené ceny jsou včetně 15 % DPH.
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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

5. SPOLEČNÁ KONFERENCE 
ČGPS ČLS JEP A SGPS SLS

KONTROVERZE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ
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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


