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Milé kolegyně, vážení kolegové.
po delší době na mě upadla milá povinnost 
sepsat editoral. Vysloužil jsem si to zejména tím, 
že jsme zrušili čestlice a tím pádem mi odpadla 
povinnost napsat reportáž o víkendovém 
semináři.

Ale trochu vážněji. V tomto roce nás čeká 
několik klíčových událostí. Jde o supervolební 
rok, kdy jsou nejen dvoukolové volby do výboru 
čgps, ale na podzim volby do parlamentu čr. 
obojí na nás má vliv. nechci být jako ods před 
lety a neustále mobilizovat a mobilizovat a… 
Ale fakt je, že pokud by například výbor čgps 
dostala pod kontrolu skupina kolegů a kolegyň, 
eufemisticky řečeno, kteří nám nejsou úplně 
nakloněni, tak se v horizontu několika let 
nebudeme stačit divit, kam se ambulantní 
gynekologie třeba posune.

nejraději bych také napsal, že by mělo být 
celkem jedno, kdo bude po volbách na podzim 
sedět ve strakovce. Za normálních okolností 

v normální demokracii by tomu tak být mělo, 
s drobnými nuancemi. rád bych, aby stát měl 
minimální vliv na chod třeba našeho oboru. 
bohužel celkové ekonomické prostředí státu, 
odvody, státní ingerence do systému pojištění, 
které není pojištěním ale daní, atd. jsou ale 
o něčem jiném. Vliv mají. A nemalý.

budu rád, když toto vše budete mít na paměti 
a když maximální počet z vás se bude řídit 
pastýřskými listy našeho předsedy, z nichž 
první, týkající se kandidátky do 1. kola voleb 
do výboru čgps, jste  již dostali. další budou 
následovat.

čeká nás i několik, odborných akcí, na které 
se těším, stejně jako na setkání s vámi. Ať 
již víkendový seminář v březnu v mikulově, 
jarní roadshow nebo federální konference 
v bratislavě.

přeji klidný zbytek zimy a brzy na shledanou 
na některé z akcí ssg čr.

EDITORIAL

Aleš Skřivánek
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20. 12. 2016   
PrAhA ČPZP – jednání o ZMěně úhrAdového MechAniSMu 
Pro SegMent AMbulAntní gynekologie
Za ssg čr přítomen V. dvořák, J. nový, o. Šottner, Z. Tesař

jednání se mimo jiné zúčastnili zdravotní ředitelé všech zaměstnaneckých 
pojišťoven.  
přítomní se shodli, že lze poměrně jednoduše agregovat do jednoho „balíčku“ prevenci a péči 
s ní související (již je v sazebníku) a péči o gravidní - zjednodušit současné „balíčky“ některých 
Zp. Tato péče pokrývá nyní většinu úhrady našeho segmentu. obtížnější by byla agregace péče 
ostatní, zejména akutních vyšetření a ošetření. nutná podmínka pro Zp je určité zastropení 
segmentu, skokový nárůst úhrad našemu segmentu je neakceptovatelný. diskuse se ale 
poněkud posunula, Zp prezentovaly průměrné úhrady na urč v našem segmentu. Jednání 
budou pokračovat.

31. 1. 2017
PrAhA MZ Čr – ZAhAjovAcí jednání dohodovAcího říZení 
o hodnotách bodu, výši úhrAd ZdrAvotních Služeb 
hrAZených Z veřejného ZdrAvotního Pojištění A regulAČních 
oMeZeních Pro rok 2018
Za ssg čr přítomen J. nový

jednání zahájila ředitelka odboru MZ ing. rögnerová a ubezpečila přítomné, že 
MZ jednoznačně preferuje dohodu poskytovatelů a plátců a veřejně slibuje, že pokud by 
došlo k vydání vyhlášek v segmentech s nedohodou, které by nakonec byly výhodnější než 
dohodnuté, budou tyto valorizovány, aby nedošlo k situaci, že je výhodnější se nedohodnout. 
dále proběhlo rutinní zahájení dohodovacího řízení se stanovením harmonogramu činnosti.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ 
OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE



31. 1. 2017  
PrAhA – jednání S řediteleM vZP Z. kAbátkeM 
Za ssg čr přítomen V. dvořák

Předseda SSg Čr a ředitel největší zdravotní pojišťovny v Čr diskutovali o 
perspektivě úhrad 
 zdravotní péče v čr. segment ambulantních gynekologů jako jediný (kromě stomatologů, kteří 
nákup péče již mají zaveden) projevil zájem o to, aby služby komplementu hradil registrující 
gynekolog. Finanční prostředky na úhradu laboratorních vyšetření a zobrazovacích metod 
by gynekolog obdržel od zdravotních pojišťoven. Ředitel VZp má o tento způsob úhrady 
komplementu eminentní zájem – lze očekávat zpomalení či zastavení růstu výdajů Zp za služby 
komplementu. pro ambulantní gynekology se nabízejí výrazné úspory bez jakéhokoli ohrožení 
zdraví pacientek. Jednání budou pokračovat.

7. 2. 2017    
PrAhA – jednání Se ZáStuPceM firMy heAlth cAre inStitute
Za ssg čr přítomen V. dvořák

uvedená instituce plánuje provést průzkum mezi ambulantními lékaři.  
průzkum se bude týkat hodnocení spolupráce a komunikace lékařů s jednotlivými zdravotními 
pojišťovnami. členové ssg čr obdrží patrně odkaz na elektronický dotazník e-mailem. 
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PŘEHLED kONfERENCÍ A SEMINÁŘŮ, 
NA kTERýCH SSG ČR DOPORuČuJE 
ÚČAST

NÁZEV AkCE MÍSTO kONÁNÍ TERMÍN kONÁNÍ

60. doškolovací seminář ssg čr hotel galant, mikulov 18.–19. 3. 2017

4. spoločná konferencia sgps sls 
a čgps čls Jep 

incheba, bratislava 25.–28. 5. 2017

61. doškolovací seminář ssg čr hotel devět skal, milovy 16.–17. 9. 2017

38. celostání konference sekce 
ultrazvukové diagnostiky čgps čls Jep

oreA hotel Voroněž i, brno 6.–8. 10. 2017

10. konference sekce kolposkopie 
a cervikální patologie čgps čls Jep

oreA hotel pyramida, praha 8.–10. 12. 2017

PŘEHLED kONfERENCÍ / DŮLEŽITÁ uPOZORNĚNÍ



DŮLEŽITÁ uPOZORNĚNÍ
ČlenSký PříSPěvek
na Valném shromáždění ssg čr dne 9. 12. 2016 v praze bylo odsouhlaseno navýšení členského příspěvku 
do sdružení soukromých gynekologů čr ve výši 3.500 kč.
členský příspěvek na r. 2017 zasílejte na účet sdružení soukromých gynekologů čr vedený u české 
spořitelny a.s. pobočky brno číslo 2053887329/0800, variabilní symbol rodné číslo se záměnou prvního 
dvojčíslí číslicemi 99 v rámci ochrany osobních dat.

Právní ServiS
máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je mgr. Jakub uher, uhraďte na účet ssg čr 
číslo 2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88, 
částku ve výši 1.000,- kč na rok 2017, která zahrnuje:
- zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
- zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
- účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání…),
-  v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.

dovolujeme si upozornit, že právní servis, garantovaný mgr. Jakubem uhrem, bude poskytován v případě, 
že se bude jednat o problematiku, která nastala po zaplacení stanoveného poplatku. nepovažujeme 
za příliš kolegiální, když platbu za právní servis zasílají zájemci o právní servis až v momentě akutních 
problémů se zdravotní pojišťovnou či jiným subjektem.
případné žádosti o právní pomoc zasílejte písemně prostřednictvím sekretariátu ssg čr na e-mailovou 
adresu ssgcr@ssg.cz nebo korespondenční adresu orlí 10, 602 00  brno. 

e-MAil ředitelky oZP Mudr. ludMily Plškové
Vážení kolegové,
dovolte, abych Vás informovala, že na základě znalosti výsledků vyúčtování předběžných úhrad za 
poskytnutou zdravotní péči v roce 2016  nebude oZp uplatňovat regulační srážky za překročení limitů 
na předepsané léčivé přípravky a vyžádanou péči v roce 2016, neboť u ambulantních pZs nedošlo 
k překročení plánovaných nákladů na tyto komodity dle schváleného Zpp pro rok 2016. 

děkuji Vám za péči, kterou věnujete našim pojištěncům a přeji příjemný den
mudr. ludmila plšková
zdravotní ředitelka

oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
ič 47114321, dič 47114321, praha 4, roškotova 1225/1, www.ozp.cz
tel.: 261 105 117, fax: 261 105 152, e-mail: ludmila.plskova@ozp.cz, www.ozp.cz
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SSG ČR PODPORuJE
edukační a diskusní platforma zaměřená 
na prevenci onemocnění asociovaných 
s infekcí hPv již sedmým rokem přináší 
laické i odborné veřejnosti řadu 
praktických doporučení.

•  na webových stránkách www.hpv-college.cz 
se můžete přihlásit k odběru newsletteru, 
ve kterém hpV college pravidelně shrnuje 
nová data, doporučení, odborné akce 
a další informace týkající se problematiky 
hpV. 

•  letos v listopadu hpV college uspořádala 
již tradiční tiskovou konferenci, tentokrát 
na téma „10 let očkování proti hpV 
infekci.“ Ve srovnání s ostatními zeměmi, 
které zařadily očkování proti lidským 
papillomavirům do svých očkovacích 
programů, jsme na tom s proočkovaností 
kolem 60 % v kohortě 14letých dívek 
velmi dobře, ale zdaleka nejsme v cíli. 
Jak zdůraznili odborníci z hpV college, 
maximálním využitím preventivních 
gynekologických prohlídek a nejmodernější 
vakcinace bychom mohli karcinom 
děložního hrdla téměř vymýtit a výrazně 
a dramaticky snížit výskyt dalších hpV 
asociovaných onemocnění u žen i mužů. 

•  V roce 2017 vstoupí hpV college na 
slovensko. spolupráce mezi čr a našimi 
sousedy se zintenzivňuje i na poli 
edukačních projektů. Výměna zkušeností, 
sdílení informací a využití synergií, 
které plynou z naší společné historie 
a sousedství, se brzy promítne i do nové 
etapy života hpV college, v rámci které hpV 
college ve spolupráci s předními odborníky 
slovenské gynekologie rozšíří podporu pro 
pacienty i lékaře za hranice čr. 

hPv college

SSG ČR PODPORuJE



>FoTo 1 
místopředsedkyně psp čr a hejtmanka středočeského kraje ing. Jaroslava pokorná 
Jermanová zahajuje tiskovou konferenci hpV college. 
>FoTo 2
prezident hpV college mudr. Jiří ondruš, další členové hpV college a jejich hosté 
při tiskové konferenci hpV college
>FoTo 3
první číslo časopisu gynekologie A porodnicTVí

na začátku roku 2017 bude představen komunikační projekt pořádaný ve 
spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČgPS ČlS jeP, SSg Čr a se záštitou České 
gynekologické a porodnické společnosti ČlS jeP. 

•  Jedná se o dlouhodobý koncept, jehož součástí bude edukace, poskytování validovaných, 
na datech založených informací, proaktivní komunikace s médii, sběr dat a diskuse s lékaři 
i veřejností.

•  cílem je eliminovat dopad nesprávných mediálních tvrzení, podpora užívání spolehlivé 
antikoncepce, eliminace rizikového chování a celková podpora lékařů při jejich snaze chránit 
reprodukční zdraví žen. 

•  členové ssg čr budou v dohledné době osloveni s prosbou o pomoc při definici jejich 
potřeb při komunikaci s pacientkou o metodách zabránění nežádoucímu těhotenství. 

nový ČASoPiS gynekologie A Porodnictví
gynekologie a porodnictví je velmi rychle se rozvíjející, komplexní obor. nové 
léčebné postupy, diagnostické metody, ale i demografické a společenské vlivy 
přinášejí do gynekologie a porodnictví celou radu změn a nutnost na tento vývoj 
individuálně i systémově reagovat a soustavně se vzdělávat. Časopis, který nese 
název oboru gynekologie A Porodnictví chce všechny tyto aspekty reflektovat 
a být především podporou a inspirací při vykonávání gynekologické a porodnické 
praxe. 

•  cílem časopisu je přinášet informace využitelné pro ambulantní sféru i lůžkovou péči, tyto 
světy propojovat a vzájemně obohacovat. Zároveň chce být kvalitním studijním materiálem 
pro studenty medicíny a postgraduální lékaře a užitečným zdrojem informací pro sestry 
a porodní asistentky. 

•  Zaměřuje se na gynekologickou a porodnickou problematiku v celé své šíři – od obecné 
gynekologie, onkogynekologie, senologie, urogynekologie, perinatologie, asistované 
reprodukce, klimakterické medicíny, antikoncepce, sexuologie aj. 

 – ale přináší informace a doporučení i z příbuzných oborů
  nebo z oblastí, které každodenní praxi lékařů značně ovlivňují.
•  články jsou uveřejňovány formou původních prací, kazuistik, 

referátů, přehledů, editorialů, recenzí, doporučení nebo aktualit 
a zpráv z tuzemských i zahraničních konferencí. 

•  Všichni členové ssg čr budou tento nový časopis dostávat na 
jimi uvedenou adresu.

Za odebírání časopisu již členové SSg Čr nebudou nic hradit.

foruM AntikoncePce
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Zabaví, informují, zprostředkují potřebná sdělení… to vše dokážou lcd panely, 
které můžete nechat umístit v čekárnách vašich ambulancí. co všechno dnes lcd 
obrazovky dokážou? informují o novinkách z vaší ambulance, zkrátí čas při čekání 
na ošetření díky pravidelnému zpravodajskému obsahu nebo zprostředkují komerční 
sdělení vašich partnerů.

A jaké jsou výhody pro vás? lcd panely jsou dodány a provozovány v majetku naší společnosti. 
To znamená, že zajistíme nejen instalaci panelů, ale uhradíme i všechny náklady na jejich 
provoz. A samozřejmě garantujeme pravidelný měsíční příjem za každý instalovaný lcd panel. 
obsah spravujeme on-line přes internet a pokud bude třeba, jsme díky našemu zkušenému 
týmu lidí připraveni pomoci vám s obsahem k prezentaci vaší ambulance či oddělení. Veškeré 
starosti ohledně údržby panelů pak nechejte zcela na nás! systém nabízí kromě pravidelné 
aktualizace obsahu on-line, automatické zapnutí či vypnutí displejů nebo vzdálené nastavování 
hlasitosti.

pokud přemýšlíte nad pořízením nových nebo výměnou stávajících nefunkčních lcd panelů 
do vaší čekárny, pak jsme tou správnou volbou! pro více informací nás, prosím, kontaktujte 
na lcd@mapom.cz.

S touto firmou mají už velmi dobré zkušenosti někteří členové výboru SSg Čr a spolupráci 
doporučují.

jAk Zkrátit PAcientŮM ČAS Při Čekání nA vyšetření? 
ZkuSte nAše lcd PAnely

SSG ČR PODPORuJE
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PRÁVNÍ ANALýZY

Ztráta kompletní zdravotnické dokumentace 
nebo její části poskytovatelem zdravotních 
služeb byla v historii civilních soudních 
sporů ve většině případů k tíži poškozeného 
(pacienta). Pokud nedokázal zrekonstruovat 
podstatné části zdravotnické dokumentace 
rozhodné pro závěr, zda postup 
poskytovatele byl či nebyl lege artis, neunesl 
důkazní břemeno a spor skončil v jeho 
neprospěch. Zda je tento přístup udržitelný 
i do budoucna, může napovědět níže 
uvedené rozhodnutí krajského soudu v brně.

Zjištěný skutkový stav
nezletilý žalobce se domáhal náhrady 
nemajetkové újmy v penězích v částce 
10.000.000,- kč. žalované zdravotnické zařízení 
při porodu dítěte podle žaloby desítky minut 
adekvátně nereagovalo na kardiotokografické 
známky tísně plodu a porod neukončilo císařským 
řezem. na kTg záznamu byly již 45 minut před 
porodem zaznamenány pozdní decelerace 
tj. jednoznačně patologický záznam, který 
byl indikací k předčasnému ukončení porodu 
císařským řezem. nezletilý žalobce se tak 
narodil těžce hypoxický, hypotonický, cyanotický, 
nedýchající, s tepovou frekvencí 60/min, 
po porodu musel být resuscitován. V dalším vývoji 
trpěl a stále trpí opožděním psychomotorického 
vývoje se smíšenou hybnou poruchou, vyžadující 
intenzivní rehabilitaci. V neposkytnutí odpovídající 
léčebné péče žalobce spatřoval neoprávněný 
zásah do svého práva na zdraví.
Ze znaleckého posudku vyplynulo, že došlo 
k porodu nezletilého žalobce tzv. per forcipem 

(ukončením porodu pomocí východových kleští). 
novorozenec se narodil se závažnou poruchou 
poporodní adaptace, dominovala absence 
dechové aktivita, nízká srdeční frekvence, 
hypotonie a porucha prokrvení, okamžitě 
musel být resuscitován. následně byl přeložen 
do fakultní nemocnice, kde jeho stav byl hodnocen 
jako hypoxicko-ischemická encefalopatie 1. stupně 
v důsledku těžké porodní asfyxie.

nepřehlédnutým problémem, který při zjišťování 
skutkového stavu vyvstal, byla absence originálu 
kTg záznamů v rámci zdravotnické dokumentace 
vedené žalovaným zdravotnickým zařízením. Je 
obecně známo, že význam kTg záznamů je pro 
účely posouzení patologií při porodu a zachování 
postupu lege artis při vedení porodu naprosto 
zásadní. V konkrétním případě bylo dle soudu 
evidentní, že kTg záznamy byly při porodu 
nezletilého žalobce žalovaným zdravotnickým 
zařízením opatřeny, neboť žalovaná žalobci 
návazně pořídila jejich fotokopie. Ty však nebyly 
dle závěrů znaleckého posudku v takové kvalitě, 
aby byly podle nejlepšího svědomí a vědomí 
odborně zhodnoceny, a z přiložené dokumentace 
se proto nebylo možné vyjádřit o postupu lege 
artis či non lege artis při vedení porodu. 

Zdravotnické zařízení samo v rámci předložení 
zdravotnické dokumentace k důkazu žádné 
kTg záznamy nepředložilo a předložilo pouze 
zdravotnickou dokumentaci bez jakéhokoli kTg 
záznamu. žalované zdravotnické zařízení tak 
zmařilo možnost provedení klíčového důkazu, což 
sehrálo stěžejní význam pro celý proces zjišťování 
skutkového stavu.

ZdrAvotnická dokuMentAce –
obrácení dŮkAZního břeMene Při Ztrátě ZdrAvotnické 

dokuMentAce
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Soud dospěl k závěru, že za situace, kdy:
•  dle znaleckého vyjádření se v průběhu 

porodu počínaje 9:05 do 9.27 hod. objevily 
prokazatelné a seznatelné patologie,

•  vývoj od 9:27 hod. nemohl být zjištěn, 
neboť žalovaná zmařila možnost provedení 
klíčového důkazu originálem kTg záznamu 
a nelze proto na základě dokumentace určit, 
zda v následujícím období až do porodu v 
9:50 hod. patologie odpadly či nikoli a zda 
byl postup žalované ohledně ukončení 
porodu lege artis či nikoli,

•  v 9:50 hod. se per forcipem narodilo dítě 
stižené hypoxicko-ischemickou encefalopatií 
1. stupně v důsledku těžké porodní asfyxie,

•  žalovaná nezachytila ve zdravotnické 
dokumentaci všechny relevantní informace 
(doba indikace ukončení porodu pomocí 
východových kleští),

•  žalovaná neprovedla indikované poporodní 
vyšetření dítěte, v důsledku čehož nemohla 
být hodnocena ani otázka kauzality, 

nutno v zájmu zachování rovnosti zbraní 
účastníků vzniklý informační deficit ohledně 
neoprávněnosti zásahu žalované vyřešit 
kompenzací žalovanou bez zavinění žalobce 
(poškozené nezletilé dítě) vyřešit k tíži žalované 
(zdravotnického zařízení). Zmaření důkazu je 
významnou skutečností, nepřímo potvrzující 
opodstatněnost žaloby. lze tedy konstatovat, 
že provedeným dokazováním nebylo zjištěno, 
že by patologie, které v průběhu porodu 
(počínaje 9:05 hod.) prokazatelně vyvstaly, 
jakkoli odpadly. ukončení porodu až v 9:50 
hod. tedy za této situace nebylo v souladu 
s postupem dle náležité odborné úrovně, 
jak pro tento případ bylo znalecky stvrzeno, 
právě jako skutečnost, že pokud byla celá 
doba od 9:05 do 9:50 hod. patologická, dítě 
by nevyvázlo bez trvalých následků, což se 
také stalo a kauzalita je proto dána. žalovaná 
nikterak neprokázala opak, tj. skutečnost, 
že její postup byl lege artis a že kauzalita dána 
není. případné genetické poruchy vedoucí 

ke zvýšení citlivosti či zranitelnosti plodu 
nebyly nijak zjištěny, přičemž navíc zejména 
u škod na zdraví platí, že tzv. působení na 
vadný základ nevylučuje příčinnou souvislost.

dle zásad soukromého práva, obsažené 
v ustanovení § 6 odst. 2 občanského zákoníku, 
nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého 
nebo protiprávního stavu, který vyvolal nebo 
nad kterým má kontrolu. Tento princip byl 
promítnut tedy i v případě zmaření důkazu 
a zneužití kontroly nad zdravotnickou 
dokumentací i do roviny procesní. pokud 
by soud za vzniklé situace ke kompenzaci 
žalovanou vyvolaného informačního deficitu 
k tíži žalované nepřistoupil, vyslal by svým 
rozhodnutím nežádoucí signál v tom směru, 
že poskytovatelé zdravotních služeb by 
se mohli občanskoprávní odpovědnosti 
snadno vyhnout prostým nesplněním 
ediční povinnosti ve vztahu ke kompletní 
zdravotnické dokumentaci pacientů.

Závěrem 
je třeba poznamenat, že obdobný přístup 
k přenesení důkazního břemene by ze 
strany soudu mohl být aplikován nejen 
v případě ztráty kompletní zdravotnické 
dokumentace či její podstatné části, ale 
stejně tak i v případě neprůkazného vedení, 
a to s odkazem na povinnost poskytovatelů 
zdravotních služeb vést zdravotnickou 
dokumentaci průkazně, pravdivě 
a čitelně (ustanovení § 54 odst. 2 zákona 
o zdravotních službách).

Právní předpisy
rozsudek krajského soudu v brně č. j. 35 
c 33/2014-90 ze dne 6. května 2016
rozsudek Vrchního soudu v olomouci 
č. j. 1 co 68/2015-246 ze dne 13. května 2015
Zákona č. 372/2011 sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 53 a násl.)


