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Vážené kolegyně a kolegové, 

 připadl na mě úkol ujmout se sepsání 
editorialu a rada kolegyně zněla – buď pozitivní. 
Což se hezky řekne, ale programovému 
skeptikovi hůř píše. No pokusím se.
 Pozitivní pro mě bylo léto. Sice všechno 
uschlo, ale já mám teplo rád. A také Toskánsko, 
které jsem poprvé v životě procestoval křížem 
krážem a mohu vřele doporučit. Dále se mi 
podařilo ukecat srážku za preskribci v rámci 
„akce Esmya“ na jednu šestinu. A zjistil jsem, 
že naše staré dobré už dvacetileté Milovy 
neumírají na úbytě, stále je dost kolegů, kteří se 
sem s nostalgií vracejí, popovídají a poslechnou 
si přednášky, které byly mimochodem velmi 
zajímavé.
 Při poslechu přednášek o UZ vyšetřeních 
v prvním a zejména druhém trimestru se 
otvírají před námi otázky kdo a za jakou platbu 
bude dále provádět podrobné morfologické 
vyšetření plodu ve 20. týdnu a regionálního 
nadužívání superkonziliárního vyšetření. 
Vůbec, prenatální péči čekají změny, brzy 
vypadne prenatální CTG a snahou našeho 
sdružení bude jít cestou agregovaných plateb 
za jednotlivé trimestry v korunách.
 Při přednášce o kontroverzích v genetice 
člověka napadá, jak vývoj pádí kupředu, jestli se 
to někde zastaví. Budeme se dostávat na čím 
dál tenčí led, za 50, 100 let budou naši budoucí 

kolegové zkoumat shluky buněk vyvíjejícího se 
zárodku, vybaveni spoustou genetických testů, 
jeden dražší než druhý, a nejlépe bez nároku 
na omyl a s bandou lačných právníků za zády. 
A nakonec třeba zjistíme, že jdeme už proti 
přírodě a lidské přirozenosti.
 Ale zpět k pozitivnu. Je jím například 
nový ministr zdravotnictví, který je ochoten 
naslouchat i zástupcům primární péče, navíc 
všechny  segmenty se kupodivu dohodly 
na úhradách péče na rok 2019, pouze 
odboráři se požadavkem o plošné navýšení 
mezd zaměstnanců o 10 % do toho snaží 
takzvaně hodit vidle. Méně veselé je, že se 
brzy můžeme těšit na zavedení EET a rozšíření 
screeningového intervalu. 
 A protože jsem měl vždy rád historii a máme 
to osmičkové datum, tak si říkám, jak se běh 
dějin po spirále neustále opakuje, tak stejně tak 
věčná je lidská nepoučitelnost a krátká paměť. 
Někomu končí u roku 48, někomu u roku 68 
a někomu ani tam ne. A naši bruselští osvícenci 
by si měli přečíst něco o zániku Římské 
říše a o bitvě u  Vídně, aby se jim v hlavách 
rozsvítilo, než skončíme zpátky ve středověku. 
Ale to je zas jiná marná kapitola.
 Tak to ukončím optimisticky. Při procházce 
v milovských lesích jsem našel jednu houbu. 
Přeji Vám hezký podzim a neméně úspěšný sběr.

Jan Líman

EDITORIAL
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,
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 Tradiční podzimní doškolovací seminář jsme 
podvacáté pořádali na Vysočině, v Milovech, kde 
tradice víkendového doškolování v roce 1998 
vůbec začala. Loňské korespondenční hlasování 
členů SSG, kteří si většinově přáli ponechat 
zářijový seminář právě v Milovech i účast asi 
150 kolegyň a kolegů nás vede k tomu, že u této 
tradice nejspíše zůstaneme i příští rok. Snažili 
jsme se udělat sobotní odborný program co 
nejpestřejší.
 Kromě ryze odborných témat, kdy jsme se 
dotkli v širokém záběru sonografie v prenatální 
péči v I. a II. trimestru přes kontroverze 
v genetice až po onkogynekologické téma 
diagnostiky a péče o pacientky s ovariálním 
karcinomem. 
Odpolední seminář GDPR v ordinaci 
soukromého gynekologa vedl autor 
stejnojmenného materiálu, který pro členy 
SSG ČR připravil jeho autor Mgr. Jiří Slavík, 
hlavní právník České stomatologické komory 

a odborník na zdravotnické právo. Účast 
v sále byla nad očekávání vysoká a reakce 
zúčastněných velmi pozitivní.

 Aktuality zejména z oblasti ekonomiky 
našich praxí a výhled úhrad na příští rok byly 
diskutovány tradičně v neděli dopoledne. 
Stejně jako ostatní aktuality z jednání je najdete 
podrobněji a rozsáhleji na jiných místech 
Zpravodaje a na webu. Alespoň ta, která lze 
publikovat.
 Věřím, že odborná i společenská část 
semináře se účastníkům líbila. 
 Přeji klidnou poslední třetinu roku a těším 
se na setkání s Vámi na akcích, které jsme 
pro Vás do konce roku připravili. První z nich, 
UZ konference  v Brně, proběhne dříve, než se 
k Vám toto číslo Zpravodaje dostane. Čekají nás 
ale i akce Sekce sexuologie při ČGPS a zejména 
první prosincový víkend tradiční Pyramida.

64. DOŠKOLOVACÍ  
SEMINÁŘ SSG ČR

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

HOTEL DEVĚT SKAL, MILOVY, 15. – 16. 9. 2018

Aleš Skřivánek

64. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ



5. 6. 2018 – PRAHA MZ ČR – JEDNÁNÍ RADY POSKYTOVATELŮ
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jedním z témat byla elektronizace zdravotnictví. Všichni přítomní zástupci poskytovatelů byli 
pro zavádění elektronizace zdravotnictví. Změny ale musí být přínosem i pro zdravotnická 
zařízení. Předseda SSG ČR upozornil na finanční náročnost a značnou administrativu spojenou 
s některými navrhovanými změnami. Zástupce laboratoří přednesl sdělení o roli komplementu 
a jeho rostoucím významu. Náš zástupce konstatoval, že jsme nikdy důležitost laboratoří 
nezpochybňovali, požadujeme ale větší kontrolu práce komplementu ze strany poskytovatelů 
a plátců. Přítomní rovněž opakovaně odmítli plošné navyšování platů jakékoli skupině pracovníků 
ve zdravotnictví. Ministrovi doporučili neustupovat tlaku odborářů. 

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ 

POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

12. 6. 2018 – PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ O RÁMCOVÉ 
SMLOUVĚ PRO POSKYTOVATELE AMBULANTNÍCH GYNEKOLOGICKÝCH 
SLUŽEB A POJIŠŤOVNY
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará, O. Šottner
Kromě zástupců VZP byli přítomni i zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Všichni přítomní 
konstatovali, že chápou nutnost změny současné rámcové smlouvy. Vyplývá to ze současné 
legislativy. Nová rámcová smlouva ale nesmí být pro žádného ze smluvních partnerů méně 
výhodná, než současná smlouva.

17. 7. 2018 – PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O ÚHRADOVÝCH DODATCÍCH 
VZP PRO SEGMENT AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE V VROCE 2018 A JEJICH 
DOPAD NA PRACOVIŠTI LÉKAŘSKÉ GENETIKY
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednání se kromě předsedy SSG ČR účastnil také prof. Procházka a zástupci společnosti lékařské 
genetiky a klinické biochemie. Zástupci VZP konstatovali, že nemají v úmyslu jakkoli měnit 
úhradový dodatek pro odbornost 603 pro rok 2018 a i v budoucnu počítají se sledováním výkonů, 
které jsou vykazovány u gravidních jinými odbornostmi, než registrujícím gynekologem. Zástupci 
odborných společností potvrdili zájem dále jednat o doporučeném postupu péče o těhotné, 
který by zahrnoval celorepublikově realizovatelné a ufinancovatelné vyšetření laboratoří lékařské 
genetiky.
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13. 9. 2018 – PRAHA MZ ČR – JEDNÁNÍ O PILOTNÍM PROJEKTU OPTIMALIZACE 
PROJEKTU SCREENINGU KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Projekt má za cíl zvýšit účast ve screeningu žen nad 50 let, které se screeningu účastní méně, než 
ženy mladší. Poměrně rozsáhlé skupině žen ve věku 50 – 65 let, které nezareagovaly na tři zvací 
dopisy zdravotních pojišťoven, má být zaslán další dopis a samoodběrový test na přítomnost HPV. 
Ten má žena odeslat do laboratoře a následně dostane zprávu o výsledku testu. Při pozitivitě bude 
doporučena návštěva gynekologa. Předseda SSG ČR opakovaně deklaroval, že nevidí šanci, že by tento 
postup mohl účast ve screeningu zlepšit. Projekt bude pokračovat a bude opakovaně představen 
odborné veřejnosti na vzdělávacích akcích našeho oboru.  

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE PŘEHLED KONFERENCÍ

6. 9. 2018 – BRATISLAVA – JEDNÁNÍ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU SPOLEČNÉ 
KONFERENCE SGPS A ČGPS V ROCE 2019
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Konference se bude konat v Bratislavě 20. – 23. 6. 2019. Dřívější termíny byly dlouhodobě 
obsazeny. Přítomní vytvořili koncept programu, který by měl být stejně atraktivní pro kolegy 
z lůžkových i ambulantních zařízení. Součástí konference budou opět i workshopy a sekce 
porodních asistentek a sester. Za českou stranu je prezidentem konference M. Procházka, 
viceprezidentem T. Malík.

21. 8. 2018 – PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ O RÁMCOVÉ 
SMLOUVĚ PRO POSKYTOVATELE AMBULANTNÍCH GYNEKOLOGICKÝCH 
SLUŽEB A POJIŠŤOVNY
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará
Finalizace předchozích jednání. Výsledkem je materiál, který obsahuje všechny nutné změny 
požadované současnou legislativou a který není pro poskytovatele méně výhodný, než dosavadní 
rámcová smlouva. Jednání se účastnili také zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR.



PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ 2018

PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ, 
NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE ÚČAST

PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ 2019

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

11. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

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

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
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VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SSG ČR

Sdružení soukromých gynekologů České republiky pořádá v pátek 30. 11. 2018 v 16.30 hod. 
v OREA hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha Valné shromáždění.

Program bude vyhrazen diskusi o perspektivách ambulantní gynekologie včetně úhrad péče v našem 
segmentu a možnostech spolupráce se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Tradičně budou přítomni zástupci zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
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Tisková zpráva

Návrat výdeje vakcín prostřednictvím lékáren je logický
krok, pozitiva pro pacienty převažují

Česká lékárnická komora (ČLnK) nesouhlasí s negativním postojem
některých praktických lékařů a jednoho distributora léčiv k plánované
změně ve výdeji vakcín, která bude zavedena v souvislosti s nařízením EU.
Lékaři nemohou ověřovat pravost léčivých přípravků, tím pádem nemohou
ani od 9. 2. 2019 vydávat vakcíny. Nařízení zároveň neumožňuje ověření
vakcín distributorem. Odlišná úprava české legislativy v tomto směru tedy
není možná. Výdej nepovinných vakcín budou v ČR proto opět obstarávat
výhradně lékárny, stejně jako v celé Evropě. Podle ČLnK doprovází tento
návrat pozitiva, která výrazně převažují nad údajnými obtížemi
zmiňovanými praktiky. Pacienti získají možnost svobodné volby, kde
vakcínu pořídit a budou mít lepší přehled o ceně vakcín a úhradě očkování.
Dalším významným benefitem pro pacienty je zejména výdej spojený
s odbornými instrukcemi lékárníků a zvýšení potenciálu pro žádoucí nárůst
míry proočkovanosti populace.

Praha, 17. září 2018 – V únoru 2019 vstupuje v platnost tzv. protipadělková
směrnice ovlivňující také výdej vakcín pro nepovinná očkování. Lékárny budou
i u nich pomocí speciálního 2D kódu na krabičce ověřovat pravost léků, což má
zabránit padělkům v distribuční síti. Jde o implementaci nařízení Evropské komise,
které má zvýšit bezpečnost pacientů a sjednotit praxi výdeje vakcín v Evropské unii.
V nedávné době se k připravované změně vyjádřili někteří praktičtí lékaři, kteří s ní
nesouhlasí a vytváří poplašné zprávy o možných komplikacích vyplývajících
z přesunu výdeje vakcín z jejich ordinací. Výdej vakcín přitom v lékárnách i nyní
běžně probíhá a přináší výrazná pozitiva.

„V ostatních zemích EU, jichž se rozhodnutí týká, je nový systém přijímán bez
problémů a bez výhrad. Přímou distribucí vakcín do ordinace lékaře je přitom
omezena svobodná volba pacienta na výběr a vyzvednutí vakcíny v kterékoli
lékárně,“ říká PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK, a dodává: „Nejde
o žádnou komplikaci, pacienti nebudou muset nesmyslně putovat mezi lékárnou
a lékařem. Stačí, když jim lékař předepíše a zašle eRecept a následně se budou moci
sami rozhodnout, kde si předepsanou vakcínu opatří. Pro lékárníky navíc není
problém vakcíny do ordinací předat i za pomoci přenosné lednice pro zachování
teplotního režimu.“

Výdej vakcín v lékárnách je ve členských zemích Evropské unie zcela běžný
a proočkovanost jejich obyvatel je v porovnání s Českou republikou na vyšší úrovni.
Vysoká úroveň pokrytí celé populace je přitom v zájmu celé společnosti. Očkování
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chrání nejen samotného jedince, ale díky možnému přerušení řetězce přenosu také
ty, kteří očkováni nebyli.

Cena bude pro pacienty transparentnější

Pro pacienty je stěžejní, zda převažují výhody nad nevýhodami, které může
očkování přinést. Dalším nesporným benefitem vyplývajícím z nového systému
distribuce je zvýšení transparentnosti ceny aplikace vakcíny. V současné době není
platba za vakcínu a výkon očkování prakticky oddělena, pacienti proto nemají přesný
přehled kolik a za co platí. „Pacienti často nedokáží rozlišit, jakou částku hradí za
aplikaci a jakou za samotnou vakcínu. Je paradox, že míra proočkovanosti může být
snížena neadekvátním poplatkem za očkování, který je v podstatě skrytý v celkové
ceně hrazené pacientem,“ upozorňuje prezident ČLnK PharmDr. Lubomír
Chudoba.

Edukace ze strany lékárníků může zvýšit míru proočkovanosti

Možné přerušení chladového řetězce je hlavním argumentem lékařů proti
novému formátu distribuce prostřednictvím lékáren. Ani tento argument však
nepovažuje ČLnK za opodstatněný. „Lékárny dodržují chladový řetězec velmi pečlivě
a farmaceuti pacienty jasně instruují, jak s vakcínou, stejně jako s jakýmkoli jiným
termolabilním lékem, zacházet, aby nebyly ovlivněny její vlastnosti. Nesmíme také
zapomínat na to, že vakcína má mít při aplikaci pokojovou teplotu,“ vysvětluje Mgr.
Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK.

V častější interakci lékárníků s pacienty při vydávání vakcíny navíc spatřuje
i potenciál pro navýšení proočkovanosti populace, které je v zájmu preventivních
programů státu: „Pokud bude výdej v kompetenci lékárníka, má příležitost, jakožto
kvalifikovaný zdravotnický profesionál, dopomoci edukací širokého spektra obyvatel
ke zvýšení proočkovanosti. Právě lékárníci jsou mezi zdravotníky těmi, se kterými se
pacienti setkávají nejčastěji. Se staronovou formou výdeje vakcín se tak využije
i skutečnosti, že jsou odborné rady lékárníků ohledně zdraví a prevence přínosem
pro celé zdravotnictví,“ shrnuje další výhody Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Možnost aplikace vakcíny přímo v lékárnách zvyšuje podíl očkovaných

V některých zemích, mezi které patří například Velká Británie, Francie, Irsko,
Švýcarsko či Portugalsko, mají lékárny mnohem širší kompetence. Jejich odborný
personál může vakcínu také přímo aplikovat, čímž se očkování stává pro pacienty
ještě dostupnějším. To má kladný vliv na celkové procento očkovaných lidí a ochranu
celé populace. „Jednou ze zemí, kde se mohou v posledních letech pacienti nechat
očkovat i v lékárnách, je Portugalsko. Praxe ukázala, že se s tímto rozšířením
proočkovanost mezi jeho obyvateli výrazně zvýšila a proběhla bez jakýchkoli
komplikací. Dle zkušeností ze zahraničí se ukazuje, že lékaři nemusí být výhradními

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
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poskytovateli očkování. Zpřístupněním vakcín od jiných subjektů a možnou aplikací
mimo běžnou pracovní dobu lze dosáhnout zlepšení ve výsledcích proočkovanosti
populace. To by mělo být společným cílem všech zdravotníků,“ říká Mgr. Michaela
Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující
lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře,
České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se
uskutečnil 28. - 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně,
v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje
odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání.
Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní
čest.
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SLAVOJOVA 22, 128 00 PRAHA 2, TELEFON: 234 709 631,  
FAX: 234 709 616, E-MAIL: SLADKOVSKA@DENT.CZ

KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ

V Praze dne 19. 9. 2018

FAKTA A MÝTY O PROJEDNÁVANÉ ZMĚNĚ  
ZPŮSOBU OČKOVÁNÍ.
Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG) zásadně odmítají  
postoj České lékárnické komory (ČLnK) k záměru zavést výdej vakcín v lékárnách.  
Očkování patří do rukou lékařů. Žádáme o zahájení diskuse na téma zavedení výdeje léků  
v ordinacích lékařů

KSL a SSG považují myšlenku, že by si pacient v případě potřeby očkování místo dosavadní praxe, kdy se vše 
odbude během jedné návštěvy u lékaře, musel jít nejdříve k lékaři pro recept, následně s receptem do lékárny 
a odtud zpět k lékaři, kde by teprve absolvoval očkování, za pro pacienty nebezpečnou a krajně nekomfortní.
A to z těchto důvodů:

  1.  Během transportu vakcíny pacientem z lékárny do ordinace by zcela jistě došlo k narušení tzv. chladového 
řetězce, čehož přímým důsledkem by bylo znehodnocení vakcíny.  Účinnost očkování by pak byla menší, 
počet nežádoucích účinků po očkování větší. Jako lékaři musíme odmítnout to, že bychom nesli odpovědnost 
za takovýto stav, když bychom jej nemohli fakticky nijak ovlivnit.

 2.  Aby lékař mohl indikovat a správně časovat očkování, musí pacienta znát i aktuálně vyšetřit. Teprve pak může 
odpovědně rozhodnout o vhodnosti očkovat a očkování realizovat. V současné době se toto při příznivém 
zdravotním stavu pacienta odbývá v ordinaci lékaře během jedné návštěvy. Pokud by byla realizovaná 
myšlenka prosazovaná ČLnK, musel by pacient nejdříve na vyšetření a pro recept k lékaři, následně 
do lékárny a pak zpět do ordinace. Nevidíme jediný logický důvod, proč pacienta začít takto obtěžovat.

 3.  Lékaři transparentně informují občany o ceně očkování a na rozdíl od lékáren musí dle platné legislativy vůči 
pacientům dodržet cenu vakcíny, za kterou ji koupili od distributora. Nesmí si přičíst žádný zisk. Lékárna má 
právo na zisk a toto právo také, samozřejmě, využívá.  Nový záměr by tedy logicky vedl ke zdražení očkování 
pro pacienty, a to nezávisle na tom, jak svobodně by si vybírali, v které lékárně svou vakcínu koupí.  

 4.  ČLnK již dlouhou dobu upozorňuje na úbytek lékáren na vesnicích a malých městech.  Bude-li zaveden 
systém výdeje vakcín v lékárnách, jak to prosazuje ČLnK, dojde vlastně ke zhoršení dostupnosti tohoto typu 
péče pro významnou část populace. Mimo cenu samotné vakcíny, jim v souvislosti s očkováním stoupnou 
náklady na dopravu i časová náročnost všech činností spojených s jejich očkováním.

 5.  Musíme odmítnout myšlenku, že by očkování proběhlo přímo v lékárně. Lékárníci k aplikaci očkovací 
látky a řádnému ošetření případných komplikací nemají v ČR odpovídající vzdělání, lékárny k tomu nejsou 
potřebně prostorově vybaveny, nevedou zdravotnickou dokumentaci pacientů, neznají pacienty tak, jako 
jejich ošetřující lékař. V ČR – na rozdíl od jiných i evropských zemí - neplatí, že by lékař byl pro pacienta natolik 
nedostupný, aby bylo nutné zavádět de facto nouzová opatření s očkováním mimo ordinace.



Jsme si jisti, že pokud Parlament ČR rozhodne o tom, že vakcíny mají být vydávávány jen v lékárnách, 
dojde z důvodů popsaných výše v bodu 1 a 2 k omezení proočkovanosti populace zejména v oblasti 
očkování nepovinného. 

Lékaři nejsou blázni, kteří by se chtěli nechat tahat po soudech za věci, za něž nemohou.

Jako jediné smysluplné řešení navrhujeme ponechat současný systém přímé distribuce vakcín do ordinací 
prostřednictví všech distributorů, kteří mají příslušné oprávnění a jsou schopni zajistit kontrolu vakcín 
proti jejich padělání.

 S ohledem na situaci popsanou v bodě 4 výše žádáme, aby byla zahájena reálná diskuse o tom, že by 
léky měly být vydávány i v ordinacích lékařů.  Máme za to, že s ohledem na vývoj počtu lékáren v malých 
městech je k tomu již nejvyšší čas.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Zorjan Jojko,  
předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí Koalice, 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.,  
prezident České stomatologické komory, 

MUDr. Petr Šonka,  
předseda Sdružení praktických lékařů ČR 

MUDr. Ilona Hülleová,  
předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

Za Sdružení soukromých gynekologů ČR:

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.,  
předseda 
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PRAHA 17. SRPNA (ČTK)

 Platy sester rostly podle analýzy ministerstva 
zdravotnictví loni o 12 procent místo slíbených 10 
procent. Příští rok nemocnice dostanou celkové 
úhrady o pět procent vyšší než loni, podle ministra 
zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO) je na nich, 
na co je použijí a na odborech, co si s jejich 
managementy vyjednají. Navíc dostanou nemocnice 
4,7 miliardy na zvýšení příplatků za směnnost. 
Odbory ve zdravotnictví a sociální péči dnes 
vyhlásily stávkovou pohotovost, žádají plošné 
navýšení o 10 procent i v příštím roce.
 „Stávkovou pohotovostí se mě snaží odbory 
zatlačit do kouta, ale to na mě neplatí,“ řekl dnes 
novinářům ministr. Letos poprvé se na rozdělení 
peněz za zdravotní pojišťovny se všemi segmenty 
dohodly, úhradová vyhláška je hotová, a není proto 
podle něj prostor pro další změny. „Nátlaková akce 
není na místě, je to spíš politická akce,“ dodal.
 Zdravotní sestry podle něj dostaly za posledních 
pět let 30 procent k platům navíc, což je nejvíc 
ze všech zdravotnických profesí. Přesto jich 
aktuálně v nemocnicích chybí kolem 3000. „Sestry 
celou dobu hovořily o tom, že největší problém 
je aktuálně ve směnném provozu – zejména ses 
sestrami u lůžek a sanitáři,“ uvedl ministr.

 Pro příští rok se tak příplatky za práci 
ve směnném provozu zvýší o 5000 korun pro sestry 
u lůžek a o 2000 korun pro sanitáře a další nižší 
personál. Podle ministra je to reálný růst platu 
o 15 a 10 procent.
 Zdravotnictví bude mít příští rok k dispozici 
320 miliard korun, což je o 20 miliard víc než letos. 
„Přesto, že jsme řekli, že chceme peníze rozdělovat 
rovnoměrně, i tak jde nejvíce peněz do nemocnic,“ 
uvedl ministr s tím, že dostanou navíc 13 miliard 
korun.
 Odbory trvají na tom, že jim v roce 2016 
desetiprocentní plošný růst platů v oboru přislíbila 
tehdejší vláda. Znovu ho podle nich potvrdil premiér 
Andrej Babiš (za ANO) letos v květnu, podle Babiše 
ale nešlo o vládní slib, ale o vyjádření podpory v jejich 
jednání s vedeními nemocnic.
 Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy ve veřejné 
sféře příští rok o šest procent a tarifů o dvě procenta. 
Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese. 
Zdravotníci by měli podle plánů kabinetu dostat 
nejspíš o čtyři či pět procent víc.
 Ve zdravotnictví pracuje asi 260 000 lidí, 
v sociálních službách kolem 100 000. Nejvíce, asi 
80.000, je zdravotních sester, jejichž hrubý plat byl 
loni ve státní sféře byl průměrně 36 000 korun, 
v nestátní 24 200 korun.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ: PLATY SESTER VLONI 
VZROSTLY O 12 PROCENT



PRAHA 17. SRPNA (ČTK)

 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 
dnes vyhlásil stávkovou pohotovost. Chce, aby vláda 
dodržela slib o plošném desetiprocentním růstu 
platů v oboru od příštího roku. Dalším krokem bude 
podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové výzva 
zaměstnancům v nemocnicím, aby začali dodržovat 
počet hodin přesčasů daný zákoníkem práce. Ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek 
ČTK sdělil, že s rozhodnutím odborů nesouhlasí. 
Platy ve zdravotnictví podle něj rostly o 30 procent 
za posledních pět let. K tématu se znovu vyjádří dnes 
v poledne.
 „Důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti je 
neúspěšně probíhající jednání o zvyšování platů 
a mezd a nedodržení dříve daných slibů. V praxi se 
dál prohlubuje personální krize, která už ohrožuje 
rozsah a kvalitu poskytované péče,“ uvedl svaz 
na dnešní tiskové konferenci. „Určitě všechny ostatní 
kroky budeme koordinovat s ostatními odborovými 
svazy,“ dodala Žitníková. Svaz chce také poslat 
do nemocnic inspektoráty práce, aby zkontrolovaly 
dodržování počtu přesčasů a limitů pro zvedání 
těžkých břemen. „Stokilového pacienta by neměla 
zvedat jedna sestra, ale šest,“ vysvětlila Žitníková.
Odbory připomněly, že desetiprocentní růst po příští 
tři roky jim už v roce 2016 přislíbila bývalá koaliční 
vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL. V květnu jednali se 
současným premiérem a ministrem zdravotnictví.  
 Odbory po jednání tvrdily, že jim navýšení přislíbil, 
ten ale řekl, že jim jenom vyjádřil podporu. Jednání 
musí podle Žitníkové být hotová do poloviny října, 
před vydáním úhradové vyhlášky pro příští rok.
 Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy o šest 
procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli 
přilepšit učitelé a hůř placené profese. Zdravotníci 
by měli podle plánů kabinetu dostat nejspíš o čtyři či 
pět procent víc. „Plošné navýšení rozhodně nevyřeší 

personální krizi ve zdravotnictví, pouze prohloubí 
rozdíly mezi nízko příjmovými a vysoko příjmovými 
skupinami zdravotníků,“ dodal ministr. Podle odborů 
to ale zaměstnanci vnímají jako velkou křivdu.
 Podle odborů je problémem rozdíl mezi 
platy v příspěvkových organizacích a mzdami 
v nemocnicích, které jsou obchodními společnostmi. 
Podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové 
jsou rozdíly až 58 procent. Podle údajů z května 
letošního roku, které odbory prezentovaly, bere 
například všeobecná sestra ve státní nemocnici 
o pět až 56 procent víc podle délky praxe, sanitář 
o 10 až 40 procent.
 „V obchodních společnostech je vyjednávání 
nelehké. Finance někde použili na něco jiného než 
mzdy. V některých nemocnicích byla kvůli tomu 
i stávková pohotovost,“ vysvětlila místopředsedkyně 
svazu Ivana Břeňková. Peníze, které nejsou přímo 
v úhradové vyhlášce se podle ní k zaměstnancům 
nedostanou nebo dostanou až v průběhu roku.
 Odborový svaz odeslal otevřený dopis 
premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO). Žádá, 
aby zajistil peníze na desetinový růst tarifů. 
„Oceňujeme, že záměr zvýšit zvláštní příplatek 
na práci ve směnách, ale chceme, aby byl navýšen 
na stejnou částku všem profesím nelékařských 
zdravotních pracovníků,“ uvádí v něm. Příplatek 
se v současné době týká jen zdravotních sester, 
které pracují bez odborného dohledu o 3000 
korun, ostatní mají o tisíc korun nižší. Problém 
také podle odborů je, že se příplatek nevztahuje 
na zdravotnickou záchrannou službu.
 Ve zdravotnictví pracuje asi 260 000 lidí, 
v sociálních službách kolem 100 000. Nejvíce, 
asi 80.000, je zdravotních sester, jejichž hrubý 
plat byl loni ve státní sféře byl průměrně 36 000 
korun, v nestátní 24 200 korun. Podle odborů 
nastoupí do zdravotnictví jen třetina absolventů 
zdravotnických škol, další třetina obor brzy opustí.

ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ ODBORY VYHLÁSILY 
STÁVKOVOU POHOTOVOST 
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zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

POROVNÁNÍ MEZD A PLATŮ V NEMOCNICÍCH V KVĚTNU 2018:

PROFESE MZDA PLAT ROZDÍL (V KČ) ROZDÍL (V %)

všeobecná sestra - JIP 24 500–30 500 33 030–39 220 7 410–12 110 26,5–46 %

dětská sestra 26 800–29 250 32 430–38 410 4 830–11 610 17,5–43 %

praktická sestra 19 320–22 100 21 660–24 970 2 340–2 870 12–13 %

ošetřovatelka 13 270–18 900 19 840–26 070 3 540–7 716 22–56 %

sanitářka 13 135–18 810 18 470–20 780 1 970–5 335 10–41 %

všeobecná sestra 22 006–29 786 25 700–35 890 1 200–12 464 5–56 %

porodní asistentka 20 940–29 690 32 430–37 210 6 230–13 790 20–66 %

fyzioterapeut 25 920–27 000 30 740–40 710 4 290–13 710 16–50 %

kuchařka 14 200–18 730 19 440–21 040 1 010–5 240 5–37 %

uklízečka 14 200–14 450 14 290–15 030 90–630 0,6–4,5 %

PRAHA 17. SRPNA (ČTK)

 Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení 
soukromých gynekologů (SSG ČR) nesouhlasí se 
stávkovou pohotovostí, kterou kvůli nespokojenosti 
s jednáním o růstu platů vyhlásily zdravotnické 
odbory. Obě organizace soukromých lékařů 
vyzvaly premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra 
zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby tlaku 
odborů nepodlehli. Sdělily to dnes ČTK v tiskové 
zprávě.
 Pokud by vláda rozhodla o navýšení platů a mezd 
ve zdravotnictví z jiných zdrojů, než je zdravotní 
pojištění, budou soukromí lékaři a gynekologové 
požadovat růst příjmů u všech poskytovatelů 
zdravotnické péče, tedy nejen v lůžkových 
zařízeních. „Upozorňujeme vládu ČR, že za 
spravedlnost v rozdělování peněz jsme připraveni 
bojovat podstatně tvrději, než tomu bylo dosud,“ 
uvedli zástupci soukromníků.
 Podle zástupců KSL a SSD ČR může dohodnuté 
navýšení úhrad zdravotní péče pro rok 2019 

pokrýt i požadavek odborů na růst ohodnocení 
zaměstnanců o deset procent. Domnívají se, že by 
se proto nyní odbory měly soustředit na kolektivní 
vyjednávání o platech v jednotlivých nemocnicích.
 „Skutečné řešení problému může přinést pouze 
systémová změna v podobě optimalizace sítě 
zdravotnických zařízení, restrukturalizace lůžkového 
fondu a racionalizace procesů poskytování 
zdravotní péče,“ uvedli zástupci soukromých lékařů.
 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče 
ČR chce, aby vláda dodržela slib o plošném 
desetiprocentním růstu platů v oboru od příštího 
roku. Podle ministra Vojtěcha platy ve zdravotnictví 
rostly za posledních pět let o 30 procent a nárůst 
prý bude pokračovat i v příštím roce. Odměňování 
však bude cílené tam, kde je to nejvíce potřeba, 
řekl.
 Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy o šest 
procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli 
přilepšit učitelé a hůř placené profese. Zdravotníci 
by měli podle plánů kabinetu dostat nejspíš o čtyři 
či pět procent víc.

SOUKROMÍ LÉKAŘI NESOUHLASÍ SE STÁVKOVOU 
POHOTOVOSTÍ ODBORŮ 

Z MÉDIÍ GDPR
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POKRAČOVÁNÍ TEXTU ZE ZPRAVODAJE Č. 3/2018

VZOROVÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ

Právní úprava
 Tuto informaci je třeba umístit ve 
zdravotnickém zařízení (v čekárně) na viditelném 
místě. Pokud provozujete webové stránky, je 
třeba informaci zpřístupnit i na nich. Přebíráte-li 
do své péče nového pacienta, je výhodné mu 
informaci v písemné formě poskytnout a nechat 
si potvrdit převzetí.
 Jako správce osobních údajů musíte 
prokazatelně informovat subjekty údajů (zejména 
pacienty, osoby nahlížející do zdravotnické 
dokumentace a zaměstnance) o tom, které 
osobní údaje zpracováváte a za jakým účelem, 
a také o tom, jaká práva mají. K tomu slouží 
informace o zpracování osobních údajů. 
 V textu informace je třeba doplnit některé 
údaje. Až budete údaje doplňovat, vezměte si 
k ruce vyplněnou tabulku č. 1 z tabulkové části. 
Jsou v ní od nás připraveny a případně Vámi 
doplněny všechny účely, pro které zpracováváte 
osobní údaje, i právní tituly těchto zpracování. 
Nyní se Vám tyto přehledy budou hodit.
V textu informace doplňte

–  údaje o správci (tedy o Vás, pokud poskytujete 
zdravotní služby svým jménem, nebo 
o právnické osobě, která je poskytovatelem);

–  účel/y zpracování. Informace reflektuje 
obvyklá zpracování, k nimž dochází v běžné 
ambulanci soukromého gynekologa. Účely 

těchto obvyklých zpracování jsou v informaci 
již předepsány. Pokud byste ale zpracovávali 
osobní údaje pro jiný účel (všechny účely, 
pro které zpracováváte osobní údaje, byste 
měli mít uvedeny v tabulkové části v tabulce 
č. 1), je třeba jej do textu v části II doplnit. 
Přitom je třeba mít na paměti, že tato 
informace je určena jen pro taková zpracování, 
ke kterým není potřebný souhlas subjektu 
údajů. Pokud byste prováděli zpracování, 
k nimž je zapotřebí souhlas (např. zpracování 
za účelem marketingu, monitorování 
obchodních či společenských zvyklostí svých 
pacientů apod.), nepoužívejte tuto informaci, 
ale vzorový souhlas se zpracováním (část 
7 materiálu „GDPR v ordinaci soukromého 
gynekologa“);

–  právní základ zpracování. Právní základy (tituly) 
byste též měli mít uvedeny v tabulce č. 1 
v tabulkové části materiálu „GDPR v ordinaci 
soukromého gynekologa“). V informaci jsou 
předepsány tyto obvyklé právní tituly: splnění 
právní povinnosti a splnění smlouvy. Existují 
však i další možnosti, např. oprávněný zájem 
správce. Pokud byste takové zpracování 
prováděli (příkladem takového zpracování je 
použití kamerových systémů se záznamem – 
viz i tabulka č. 4 a č. 5 v tabulkové části), je 

Výklad
Tato část obsahuje dvě vzorové informace o zpracování osobních údajů. První se se týká pacientů, 
druhá zaměstnanců.



 17GDPR

třeba do informace v bodu III. doplnit další 
právní základ např. slovy: „náš oprávněný zájem 
na ochraně zdraví a života našich pracovníků 
a ochraně našeho majetku před poškozením, 
zničením a ztrátou“. Je důležité, aby oprávněný 
zájem byl v informaci specifikován; nestačí uvést 
jen „oprávněný zájem“.

Informace není souhlas
 Tato informace se použije na všechna 
zpracování osobních údajů pacientů, která 
uskutečňujete, s výjimkou těch, k nimž 
potřebujete souhlas. Zveřejněním, popř. 
předáním této informace pacientům splníte 
svoji informační povinnost správce osobních 
údajů ohledně zpracování osobních údajů 
ve zdravotnické dokumentaci, v objednávacích 
systémech, v přístrojových denících, prostě všude 
tam, kde údaje pacientů můžete zpracovávat bez 
jejich souhlasu. Pokud byste váhali, které údaje 
ve zdravotnické dokumentaci či v jiných zdrojích 
vlastně zpracováváte bez souhlasu, mrkněte 
do tabulky č. 1 v tabulkové části – tam je všechno 
uvedeno. Pokud byste ale chtěli zpracovávat 
osobní údaje se souhlasem (např. marketingové 
účely, nebo klinická studie), musí Vám dotčený 
pacient poskytnout souhlas. Jeho vzor najdete 
v části 7). I souhlas obsahuje poučení o tom, 
kterého zpracování a kterých osobních údajů 
se týká. Toto poučení se však vztahuje jen k těm 
zpracováním, jichž se týká souhlas. Může se 
tak stát, že stejnému pacientovi předložíte jak 
informaci, tak souhlas.

Příklad:
 Do své péče přebíráte nového pacienta. 
Dáte mu k podpisu informaci o zpracování 
osobních údajů. Tím bude pacient informován 
o tom, že bude zpracovávat jeho osobní údaje 
ve zdravotnické dokumentaci, a to ze zákonných 
důvodů, a také v objednávací knize, a to proto, 
abyste mu mohli poskytnout termín ošetření. 
Současně ale budete chtít pacienta zahrnout 
do klinické studie, kterou zpracováváte. K tomu 
ovšem potřebujete jeho souhlas. Necháte 
mu proto podepsat i souhlas se zpracováním 
osobních údajů. 
 Po nějaké době se rozhodnete, že budete 
pacientům elektronickou poštou posílat nabídky 
nákupu vitamínových přípravků. Jiné nabídky 
přitom budete posílat ženám nad 60 let, jiné 
ženám do 60 let a jiné rodičům nezletilých dětí. 
Všechny údaje, které k tomu potřebujete, již máte. 
Některé ve zdravotnické dokumentaci (pohlaví, 
věk, rodiče nezletilých pacientů), jiné případně 
v adresářích pacientů (e-mailová adresa). Tyto 
údaje zpracováváte buď na základě zákona, nebo 
na základě dohody s pacientem. Nemáte však 
ani zákonný, ani jiný podklad pro to, abyste tyto 
osobní údaje využívali pro marketingové účely 
(zasílání inzerce). Bude proto třeba, abyste od 
pacientů získali další souhlas se zpracováním 
osobních údajů, tentokrát k zasílání nabídek 
vitamínových přípravků.
 



INFORMACE PRO PACIENTY 
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů

……………………………………………………………………………………………… (jméno a příjmení, nebo obchodní firma)

……………………………………………………………………………………………… (identifikační číslo osoby – IČO)

……………………………………………………………………………………………… (sídlo)

……………………………………………………………………………………………… (elektronická adresa)

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.,  
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem 
–  poskytování zdravotních služeb
–  vykazování hrazených zdravotních služeb
–  vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
–  sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
–  organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) 
–  vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají 

z předpisů upravujících daně a účetnictví

III.Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je 
–  splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,  
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992,  
o ochraně spotřebitele)

–  splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby  
(tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)
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IV.Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních 
případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné 
nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše 
popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování 
osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. 

V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou 
vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely 
uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete 
naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

VI.Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
–  právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
–  právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
–  právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž 

bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou 
jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

–  popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost 
osobních údajů ověřit; 

–  zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich 
použití; 

–  jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků;

–  jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda 
naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

–  právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, 
které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás 
vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat 
nesmíme;

–  právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem 
jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních 
údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně 
na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování 
zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám 
a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.



–  právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních 
údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat 
u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, 
kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních 
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII.Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho 
dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému 
zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku 
vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné 
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále 
tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII.Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. 
Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní 
služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout 
osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

 



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 
30. 11.–2. 12. 2018
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XXXVIII. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ DEN
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

30. 11. 2018 PÁTEK 9.00–16.00
RARITNÍ GYNEKOLOGICKÉ NÁDORY – ÚSKALÍ DIAGNOSTIKY A LÉČBY

1. Gynekologické zhoubné nádory u žen plánujících těhotenství
•  Karcinom endometria – fertilitu zachovávající postupy
•  Karcinomy děložního hrdla – fertilitu zachovávající postupy
•  Epiteliální zhoubné nádory ovaria – fertilitu zachovávající postupy
•  Neepiteliální zhoubné nádory ovaria – fertilitu zachovávající postupy
2. M. Bowen, M. Paget vulvy
3. Adenokarcinomy děložního hrdla
4. Neuroendokrinní karcinomy děložního hrdla
5. Sarkomy dělohy
6. Gestační trofoblastická nemoc

1. 12. 2018 SOBOTA  9.00–16.00 
2. 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.



Společenský večer
•   Uskuteční se v sobotu dne 1. 12. 2018 od 20.00–1.00 v prostorách hotelu OREA Pyramida. 

Občerstvení bude zajištěno formou rautu. Program večera bude upřesněn.

Ubytování
•  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 29. 10. 2018, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

ON-LINE REGISTRACE
WWW.KOLPOSKOPIE.CZ, WWW.SSG.CZ
Organizační zajištění konference: 
G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc
T: +420 724 277 964, +420 720 998 678
F: +420 585 234 444
E: info@g-agency.eu
www.g-agency.eu

 

Přihláška aktivní účasti
• Volná sdělení do dopoledního a odpoledního sobotního a dopoledního bloku v neděli, lze přihlásit 
nejpozději do 31. 10. 2018. A to pouze elektronicky přes interaktivní formulář,  
který naleznete na webu www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.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
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VÝBORU SSG ČR
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předseda

 MUDr. Jan Nový
 místopředseda

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. 
jednatel


