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Již měsíc je ze 
zákona v  běžných 
situacích jediným 
povoleným způso-
bem, jak předepi-
sovat pacientům 
léky, elektronický 
recept. Toto výročí 
inspirovalo pana 

ministra k tomu, aby se pochlubil, jak systém 
dobře funguje. Škoda že se v přívalu chvály 
a samochvály nenašlo alespoň trošičku místa 
pro poděkování lékařům, kteří nenechali pa-
cienty na holičkách a na vlastní zodpovědnost 
jim předepisují léky tak, jak mohou, tedy i kla-
sicky papírovými recepty. Pouze díky této naší 
ochotě neskončilo zdravotnictví v rozvratu. 

Podle Ministerstva zdravotnictví bylo 
v lednu vystaveno 4,4 milionu 
a vydáno 3,9 mil. elektronic-
kých receptů. Podíl klasických 
receptů je 20 %, tedy jedna pě-
tina. Ten minimálně milion 
papírových receptů, to vůbec 
není zanedbatelné číslo.  

Povinné elektronické recepty si žijí svým 
vlastním životem. Nikdo je nechce a ani ne-
potřebuje. K ničemu nejsou, jen stály spoustu 
peněz. Příliš nefungují, ale o to více zdržují. 
Několik tisíc lékařů je používat nemůže a dal-
ší tisícovky doktorů je ignorují. Jsou povinné, 
ale ve skutečnosti se zákon dodržovat nemusí. 
Odborník žasne, laik se diví.

Zatímco pan ministr, který je jako nelékař 
nepoužívá, si elektronické recepty pochvalu-
je, pak lékaři a lékárníci, kteří se s nimi trápit 
musí, jen nevěřícně kroutí hlavou. Elektro-
nické recepty po česku mi připadají jako ta 
pověstná turistická zkratka, u níž nevadí, 
že je delší, hlavní je totiž to, aby vedla horší 
cestou a pěkně do kopce.

O elektronické recepty ve skutečnosti 
není vůbec zájem. Recept na mobil nebo do 
e-mailu buď nikdo nechce, nebo nikdo ani 
nenabízí. Z celého počtu lednových recep-
tů mělo tuto skutečně elektronickou formu 
pouhých 34 500, tedy přibližně ¾ jednoho 
jediného procenta! Všechny ostatní elektro-
nické recepty mají ve skutečnosti podobu 
papírové průvodky, která se od normálního 
receptu liší jen čárovým kódem a potenciál-
ními komplikacemi v lékárně. Za 350 milionů 
korun, upřímně řečeno, zatím nic moc.

Elektronické recepty k ničemu nejsou. 

Lékové záznamy pacientů neexistují, respek-
tive lékaři k takovým údajům nemají přístup. 
Slibované hlídání lékových interakcí, kte-
ré bylo hlavním lákadlem při protlačování 
povinných elektronických receptů, zůstává 
politickým slibem, jehož splnění závisí na 
ochotě zákonodárců podpořit plány ministra 
zdravotnictví vlády, která nezískala důvěru 
a přežívá v demisi. Nejprve něco nařídíme 
jako povinné, a teprve potom se začneme 
snažit, aby to fungovalo. Podivná logika.

Podle ministerstva použilo během ledna 
elektronický recept 26 000 lékařů včetně 
zubařů. To znamená, že celá třetina kolegů 
elektronické recepty používat nemůže, nebo 
je ignoruje.

Logický požadavek, aby elektronické re-
cepty fungovaly obdobně jako v sousedním 

Německu či ve Spojených 
státech jako jedna z cest, ja-
kou může lékař po domluvě 
s  pacientem lék předepsat, 
ministr Vojtěch odmítá jako 
„nesystémový“. Pan ministr 
sice není tak odtržený od re-

ality, aby nevnímal problémy, které násilná 
elektronizace lékařům i pacientům přináší, 
avšak přišel s originálním řešením, tedy že 
elektronické recepty sice zůstanou povinné, 
ale stát bude celý rok tolerovat porušování 
této povinnosti. Vskutku „šalamounské“ ře-
šení hodné radních města Kocourkova. Část 
právníků se popadá smíchy za břicho, část se 
v hrůze chytá za hlavu. 

Pan ministr se raduje, že počet lékařů, 
kteří ke konci roku 2017 ukončili své pra-
xe, nepřekročil míru v posledních letech 
obvyklou, a z této skutečnosti vyvozuje, že 
lékařská komora strašila veřejnost zhorše-
ním dostupnosti lékařské péče zbůhdarma. 
Radujme se s ním. Můžeme být opravdu 
rádi, že lékaři v seniorském věku, za které 
nemáme zejména na venkově náhradu, jsou 
ochotní ještě nějaký ten rok pracovat. Jen 
je třeba férově podotknout, že tito lékaři, 
kterým se do zbytečných elektronických 
receptů již nevyplatí investovat čas a pení-
ze, své ordinace zatím nezavřeli jen proto, 
že mohou elektronické recepty ignorovat 
a doufají, že komora prosadí jejich nepovin-
nost. Uvidíme, zda se to podaří a zda zdravý 
rozum zvítězí nad dogmatismem a ideovou 
zabedněností. 

Milan Kubek
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Dům lékařů
Moderní vzdělávací centrum ČLK v sídle komory a další rozvoj celoživotního vzdělávání, větší zapojení lékařů 
do činnosti své stavovské organizace i lepší zviditelnění této práce. Vize, která byla hlavním impulzem při 
rozhodování o další etapě vývoje porevoluční lékařské komory, vyústila v investici do vlastní nemovitosti, 
do Domu lékařů v Praze 9. Kompletní přesídlení je plánováno nejpozději do pololetí roku 2020.

Česká lékařská komora má v Praze své 
nové prostory. V květnu 2015 splatila poslední 
část hypotečního úvěru, který si v roce 2000 
vzala na nákup v současnosti užívaných kan-
celáří na adrese Lékařská 2 v Praze 5. V lis-
topadu 2016 pak podpořila výrazná většina 
delegátů sjezdu záměr představenstva in-
vestovat do nákupu prostor pro nové sídlo 
ČLK v Praze. 

Naším cílem je vybudování vzdělávací-
ho centra ČLK. Vlastní vzdělávací centrum 
v sídle komory by mělo umožnit další rozvoj 
celoživotního vzdělávání lékařů organizova-
ného komorou, mělo by zviditelňovat čin-
nost komory a zlepšit identifikaci lékařů 
se svojí profesní samosprávou. Pořádáním 

vzdělávacích akcí i jednání (např. porady 
předsedů OS ČLK) ve vlastních prostorách 
komora ušetří peníze za pronájmy. Dům 
lékařů by mohl sloužit v případě zájmu též 
některým okresním sdružením ČLK. Část 
prostor by mohly mít od komory pronajaty 
další lékařské organizace. Společný dům by 
tak mohl přispět k sjednocování lékařského 
stavu.

Hledání vhodné nemovitosti trvalo 
prakticky celý rok a vůbec nebylo jedno-
duché. Základním požadavkem komory byla 
nejenom dostatečná plocha pro kanceláře 
a případně i služební byt, ale především 
možnost vybudovat přednáškový sál a se-
minární místnosti pro zajišťování vzdě-

lávacích akcí ČLK. Hledali jsme tedy dům 
s užitnou plochou nejméně 1500 m2, dobře 
dostupný hromadnou dopravou a zároveň 
s možností parkování. 

Pracovní skupina vytvořená představen-
stvem se snažila nalézt nemovitost, která by 
nám vyhovovala svým charakterem, velikostí, 
lokalitou i cenou. Vše se zdálo být marné, když 
představenstvo posuzovalo celkem více než 
10 nabídek, přičemž většinu jsme prohlédli 
osobně.

Kancelářskou budovu na adrese Draho-
bejlova 27 začala realitní kancelář Engel und 
Völkers nabízet v srpnu 2017 a my jsme měli 
hned od počátku pocit, že tentokrát by to 
mohlo být to pravé.
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V září doporučili účastníci porady předse-
dů OS ČLK právě nákup této nemovitosti. Na 
základě doporučení představenstva se pak po 
důkladném projednání na sjezdu v Brně pro 
nákup této nemovitosti vyslovilo 236 delegátů 
sjezdu, 45 bylo proti, 13 se hlasování zdrželo.

Dne 21. listopadu 2017 podepsal prezident 
ČLK smlouvu o poskytnutí hypotečního úvě-
ru s Českou spořitelnou.

Ve dnech 23. a 24. 11. 2017 podepsal pre-
zident ČLK jménem komory s panem Guy St. 
Johnem Barkerem, jednatelem společnosti 
Arcona Capital RE Bohemia s. r. o., kupní 
smlouvu na dům na adrese Drahobejlova 27,  
Praha 9. ČLK následně převedla na tzv. jistot-
ní účet částku 39 960 000 Kč. Poté, co na tento 
účet převedla částku 57 000 000 Kč Česká 
spořitelna, byl 29. 11. 2017 podán návrh na 
vklad změny vlastnického práva do katastru 
nemovitostí.

Školicí centrum ČLK
Centrum ČLK pořádá asi 120 vzděláva-

cích akcí za rok a dalšímu rozvoji dnes brání 
především nedostatek prostor. Za nájem po-
slucháren platí ČLK ročně 760 000 Kč (prů-
měr za poslední 4 roky). Ekonomický přínos 
vlastnictví vhodných prostor pro pořádání 
vzdělávacích akcí je neoddiskutovatelný. Dů-
ležitý je však také význam symbolický. Pokud 
budou školicí akce pořádány na jednom místě, 
v sídle ČLK, lékaři si je více identifikují s ko-
morou. Posluchárnu a seminární místnosti 

využije komora samozřejmě též na pořádání 
svých schůzí a může je také pronajímat.

Kolik dům stál?
Za budoucí Dům lékařů zaplatila komora 

96 960 000 Kč, tedy zhruba 38 600 Kč/m2. 
Cena byla mimořádně výhodná. Investice do 
nemovitosti v perspektivní lokalitě je nejlep-
ším způsobem, jak zhodnotit peníze lékařů.

Komora zaplatila necelých 40 milionů 
korun v hotovosti a 57 milionů úvěrem od 
České spořitelny, která nám nabídla nejvý-
hodnější podmínky a zároveň byla schop-

ná předložit smlouvu o úvěru včas. Bývalý 
majitel totiž na prodej spěchal a na nákup 
nemovitosti bylo více zájemců. Naší výho-
dou byla existence plánu na vybudování 
reprezentačního domu českých lékařů při 
zachování stávající nemovitosti. Na druhou 
stranu jsme jako jediný ze zájemců neby-
li schopni splatit kupní cenu z vlastních 
zdrojů. 

Jaké jsou podmínky úvěru?
Hypoteční úvěr na částku 57 milionů Kč 

se splatností po dobu 15 let. Úroková sazba 

Vize
Pokud by dr. Rath neměl vizi, 

platila by ČLK nadále horentní ná-
jem za vilu v Olomouci a v Praze 
by si pronajímala pár kanceláří 
v zadním traktu pavlačového domu 
v Hybernské ulici.

Nyní je ale třeba pokročit dál!

Investice
Investice do nemovitosti je nej-

lepším a nejjistějším zhodnocením 
peněz ČLK.

Rozvoj
Pro další rozvoj celoživotního 

vzdělávání ČLK potřebuje vlastní 
školicí centrum.

Jednota
Dům lékařů bude příspěvkem 

ke sjednocování lékařského stavu 
a podpoří identifikaci lékařů se svojí 
komorou.
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1,64 % s fixací na 10 let. Výše měsíční splátky 
asi 353 000 Kč. 

Má ČLK potřebné peníze?
Pouze ekonomicky silná a  nezávis-

lá komora může účinně hájit své členy. 
Představenstvo doporučilo sjezdu po šesti 
letech zvýšit členské příspěvky a zároveň 
prohloubit solidaritu velkých okresních 
sdružení s malými. Delegáti sjezdu náš ná-
vrh schválili.

Abychom snížili výši potřebného úvěru na 
minimum, požádalo představenstvo komory 
okresní sdružení ČLK o poskytnutí půjčky, 
případně daru. 

Lékaři, kteří mají o projekt zájem, mohou 
vybudování Domu lékařů podpořit též indi-
viduálním finančním darem.

Je koupě domu bezpečná?
Právní průzkum nemovitosti a zastupo-

vání ČLK v jednání o kupní smlouvě zajistila 
právní kancelář ČLK ve spolupráci s externí 
advokátní kanceláří Havel, Holásek a Part-
ners s. r. o., která patří mezi největší právní 
kanceláře v ČR a na obchody s nemovitostmi 
se specializuje. Nemovitost byla prověřena 
z hlediska jakýchkoli právních vad, které by 
v budoucnu mohly zpochybnit vlastnické 
právo ČLK nebo nějak omezit možnosti uží-
vání domu a pozemku. Advokátní kancelář 
Havel, Holásek a Partners s. r. o. ručí za to, 
že nic takového nehrozí, a pokud by přesto 
něco takového nastalo, uplatnilo by se jejich 
profesní pojištění až do výše 500 milionů Kč. 
Dále ručí komoře za to, že všechny smlouvy, 
které jsme uzavřeli, byly odborně revidová-
ny, zejména v kupní smlouvě tito odborníci 

na obchody s realitami prosadili některé 
důležité změny ve prospěch kupujícího, 
tedy ČLK. Zástupce advokátní kanceláře se 
účastnil jednání sjezdu ČLK, kde odpovídal 
na dotazy delegátů. 

V jakém stavebním stavu dům je?
Stavební a architektonický pasport ob-

jektu provedla firma Deltaplan s. r. o. Cílem 
prohlídky budovy a dostupné stavební do-
kumentace bylo odhalit případné závažné 
vady, které by nemovitost znehodnocovaly. 
Zástupce firmy se účastnil jednání sjezdu 
ČLK, kde odpovídal na dotazy delegátů. 
Podle architektů i dostupného statického 
posudku je nemovitost v dobrém stavebním 
stavu.

Dne 2. 1. 2018 byla Česká lé-
kařská komora zapsána v katast-
ru nemovitostí jako nový vlastník 
domu na adrese: Drahobejlova 27, 
Praha 9. 

Dne 11. ledna došlo k převzetí 
nemovitosti. 

Se zpětnou účinností ke dni 
podání návrhu na změnu vlast-
nictví, tedy od 29. 11. 2017, již ply-
nou komoře peníze z pronájmů. 
Lednem bylo rovněž zahájeno čer-
pání hypotečního úvěru od České 
spořitelny. 

V současnosti probíhají jednání 
s firmou zajišťující správu nemovi-
tosti o navázání smluvního vztahu 
s ČLK.

ČLK zadala zpracování odhadu 
ceny nemovitosti jako podklad pro 
jednání s finančním úřadem.

ČLK jedná s partnerskou pojiš-
ťovnou Kooperativa a. s. o pojištění 
nemovitosti. 

Právní kancelář ČLK vypraco-
vala návrhy smluv mezi OS ČLK 
a centrální ČLK o poskytnutí bez-
úročné půjčky, případně daru vá-
zaného k budování Domu lékařů. 

AKTUÁLNÍ 
INFORMACE
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Havlíčkův Brod ...................................................................... 500 000 Kč
Rychnov nad Kněžnou ........................................................ 100 000 Kč
Šumperk .................................................................................. 200 000 Kč
Ústí nad Orlicí ......................................................................... 100 000 Kč
Strakonice ................................................................................ 100 000 Kč
Liberec...................................................................................... 200 000 Kč
Pelhřimov ................................................................................. 100 000 Kč
Jindřichův Hradec ................................................................ 500 000 Kč
Brno-město ...........................................................................1 500 000 Kč
Přerov ........................................................................................ 100 000 Kč
Praha 9 ...................................................................................... 100 000 Kč

Představenstvo ČLK děkuje okresním sdružením ČLK  
za finanční podporu.

DOSUD POSKYTLA PŮJČKU TATO OS ČLK:

Jak velká je užitná plocha 
kancelářské budovy Drahobejlova 27?

Budova má sklep a celkem pět nadzem-
ních podlaží. Celkem 2180 m2 kanceláří 
a 330 m2 skladů použitelných jako archiv 
ČLK.

Potřebuje ČLK tak velký dům?
Centrální kanceláře v Praze, do kterých 

se již nevejdeme, mají celkovou výměru  
560 m2, navíc vlastníme služební byt. Vel-
ký problém máme s archivací dokumen-
tů. Nová budova je přibližně čtyřnásobná. 
Naším cílem však není pouze přestěhovat 
kanceláře, my chceme především vybudovat 
školicí centrum. Navíc bychom rádi nabídli 
těm okresním sdružením ČLK, která o to 
budou mít zájem, možnost zařídit si v této 
budově svoji kancelář. Dům lékařů by však 
měl ke sjednocování lékařského stavu při-
spívat i tím, že nabídneme „střechu nad 
hlavou“ těm menším lékařským organiza-
cím, které si třeba dnes ani vlastní kancelář 
nemohou dovolit.

Radost z jízdy

BMW RENOCAR.
BMW VYLADĚNÁ PRO LÉKAŘE
V roce 2017 se více než 220 českých lékařů rozhodlo pro vůz značky BMW.
Rozhodli se pro bezpečné a komfortní vozy.

JAK ZHODNOTÍTE BMW ZA 72 HODIN VY?
Objednejte si svůj termín s BMW dle vašeho výběru a udělejte si vlastní názor.
Exkluzivně pro vás, lékaře, zapůjčíme vůz na 72 hodin zdarma.

BMW RENOCAR Praha - Čestlice I Brno - Slatina

Pro rezervaci svého individuálního termínu zápůjčky nás kontaktujte na    lekarum@renocar.cz
Nezapomeňte uvést heslo: Tempus Medicorum

Inzerce A181000744
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Představenstvo ČLK nabízí lékařům, kteří mají zájem a mohou si to 
dovolit, aby zvážili možnost poskytnutí daru České lékařské komoře na 
vybudování Domu lékařů.

Podle právních analýz a doporučení daňových poradců nejsou bohužel 
dary poskytnuté za tímto účelem fyzickými osobami ani soukromými lékaři, 
kteří provozují své praxe v režimu právnické osoby (společnost s ručením 
omezeným), daňově uznatelnými položkami. 

Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 
pod variabilním symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu „Dům 
lékařů“. K poskytnutí daru není třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro 
zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových stránkách ČLK.

LÉKAŘI SOBĚ

Co bude s prostory, které centrum 
ČLK v současnosti v Praze využívá?

Tyto nemovitosti se budeme snažit prodat.

Bude se rušit ekonomické 
oddělení ČLK v Olomouci?

Nic takového nemáme v plánu. Nikdo 
nechce připravit o práci pracovnice ekono-
mického oddělení, které pro ČLK v Olomouci 
řadu let pracují.

Většina prostor v budově je 
pronajatá. Jaký smysl má 
kupovat „dům s nájemníky“?

Skutečnost, že bezprostředně po nákupu 
nemusíme okamžitě začínat s přestavbou, 
je pro nás výhodná. Máme dost času nechat 
si zpracovat projekt a konsolidovat finance. 
V současnosti je výnos z pronájmů po odečte-
ní nákladů asi 4,2 milionu Kč/rok, a to není 
špatné. Pouhý výnos z pronájmů nám prak-
ticky pokrývá veškeré roční splátky úvěru.

Kdy končí nájemní smlouvy? 
Kdy se ČLK bude moci do 
nové budovy nastěhovat?

Část nájemních smluv je na dobu ne- 
určitou s tříměsíční, případně šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. Ostatní nájemní smlouvy 
končí postupně tak, že nejzazším termínem 
je pololetí 2020. Jedno podlaží bychom mohli 
obsadit poměrně rychle, pokud by se naskyt-
la možnost výhodně prodat naše současné 
kanceláře.

Proč jsme koupili právě 
„starou fabriku“?

Budova z roku 1931 sloužila původně 
opravdu k výrobě prádla. V roce 1995 byla 
však rekonstruována na kancelářskou bu-
dovu. Díky tomu, že šlo původně o továrnu, 
je v budově například nákladní výtah, ale 
především jsou zde vysoké stropy (světlost 
3,7 m). To komplikuje přestavbu na byty, 
a právě kvůli této skutečnosti byla budova 

na prodej, zatímco dvě sousední budovy 
jejich majitel fond Arcona na bytové domy 
přestavěl. Pro náš záměr vybudovat školi-
cí centrum s posluchárnou a seminárními 
místnostmi jsou však vysoké stropy na-
opak nezbytností! Výhodou je železobeto-
nový plášť budovy s nosnými sloupy, což 
umožňuje velkou prostorovou variabilitu 
pomocí sádrokartonových příček. Nosná 
konstrukce je dostatečně robustní a snese 
velké zatížení.

Proč zrovna dům v Praze 9-Libni?  
To by se nenašla 
reprezentativnější lokalita?

Naším cílem bylo koupit nemovitost 
v tzv. širším centru Prahy, tedy u stanice 
metra. Nepotřebujeme sídlo honosné, ale 
praktické. Vedle dobré dostupnosti MHD, 
která je nezbytným předpokladem pořádání 
vzdělávacích akcí, je potřeba rovněž mož-
nost parkování. Dům, který jsme koupili,  
je v blízkosti stanice metra Českomorav- 
ská, v  lokalitě, která prodělává bouř- 
livý vývoj spojený s růstem cen nemovitos-
tí. Nedaleko se navíc nachází dvě vlaková 
nádraží.

Dům má pozemek o  výměře 789 m2 
a celkem 9 vlastních parkovacích stání ve 
dvoře s možností parkování pro další desít-
ky vozů až 4 hodiny zdarma v protilehlém 
nákupním centru Galerie Harfa. 

Nemovitosti v reprezentativnějších lo-
kalitách jsou buď špatně dostupné MHD (vi-
lové čtvrti), nebo autem (centrum města). 
Z těch, které nám byly nabídnuty, většina 
navíc stavebně vůbec nevyhovovala účelu, 
kvůli kterému chceme Dům lékařů budovat. 
V neposlední řadě musíme brát v potaz také 
naše finanční možnosti.

Milan Kubek
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Triola – firma Antonína Paříka 
Antonín Pařík a Josef Džbánek byli přátelé. Začínali stejně, s malým obchodem s módním zbožím pro pány. 
V roce 1919 byli již zavedenými obchodníky s prádlem, kteří zároveň pomocí svých švadlen šili pánské 
prádlo. Stále více cítili potřebu vytvořit si větší společnou výrobní kapacitu. Příležitost se naskytla, když 
Antonín Pařík objevil v Praze-Libni, na Balabence, poblíž železničního viaduktu starou nepoužívanou 
továrnu, která byla k pronajmutí.

K rozjezdu výroby pánského i dámského 
prádla potřebovali získat dostatek finančních 
prostředků, a proto se ještě spojili s Jaro-
slavem Sobolem, obchodníkem s prádlem 
v Olomouci.

Společně pak založili firmu na výrobu 
prádla s  názvem Triola. Dne 23. 12. 1919 
ji Zemský soud v Praze zaregistroval jako 
společnost s ručením omezeným, a to jako 
společnost na výrobu „prádla a korzetů pro 

dámy i veškerého pánského i chlapeckého 
prádla“.

Po přeměně Trioly v akciovou společnost 
se Josef Džbánek stal předsedou správní rady, 
a to až do své smrti v roce 1938. Antonín Pařík 
byl dlouholetým ředitelem Trioly. Na začátku 
třicátých let 20. stol. se Antonín Pařík stal 
majoritním vlastníkem akcií Trioly.

Hlavním výrobním programem prvore-
publikové Trioly byly pánské košile. Dámské 

módní prádlo Triola vyráběla hlavně ve svých 
výrobních pobočkách.

Kolem roku 1930 se Antonín Pařík stal 
majoritním akcionářem Trioly a jako ředitel 
Trioly se začal připravovat na splnění svého 
velkého snu – vybudovat moderní továrnu 
na pásovou výrobu pánských košil. Nebyl to 
jednoduchý úkol. Bylo třeba vyprojektovat 
a postavit novou budovu, navrhnout organiza-
ci pásové výroby košil, vyprojektovat a vyrobit 
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výrobní pás procházející shora dolů celou 
budovou. Dále pak bylo třeba vybrat a na-
koupit šicí, žehlicí a ostatní stroje pro novou 
továrnu. Určitě nebylo jednoduché proškolit 
zaměstnance na práci v nových podmínkách 
a také rozběhnout novou výrobu s minimál-
ním prostojem.

Novou železobetonovou budovu Trioly 
v Drahobejlově ulici čp. 1019 v Praze-Lib-
ni (dokončena v roce 1931) o celkové ploše 
zhruba 3000 m2 ve funkcionalistickém stylu 
navrhl známý pražský architekt Richard Gol-
dreich (mimo jiné navrhl budovu Hudebního 
divadla v Karlíně). Budovu postavila velká 
stavební firma Dr. Ing. Karel Skorkovský, a. 
s., která se specializovala na železobetonové 
stavby (postavila Libeňský most i Veletržní 
palác). Pozoruhodná je konstrukce 5. patra, 
která je překlenuta železobetonovou skořáp-
kovou klenbou, volně se nad celou šíří budovy 
rozpínající, což samo o sobě činí impozantní 
dojem.

Celá budova byla určena pro pásovou vý-
robu pánských košil. Výroba začínala v nej-
vyšším podlaží a končila v přízemí, kde se 
košile balily a následně expedovaly k zákaz-
níkům. Z hlediska evropských poměrů byla 
Triola výjimečnou továrnou.

Antonín Pařík byl jedním z těch prvních 

podnikatelů, kteří v první polovině 20. století 
vytvářeli tradici českého hospodářského pod-
nikání. „Byla to doba, kdy v hospodářském 
snažení nebylo náhody – byla jen vytrvalá, 
tuhá, cílevědomá práce.“

Po válce, v letech 1945 až 1948, navázala 

Triola na své prvorepublikové úspěchy a za-
čala se úspěšně rozvíjet. V roce 1946 proběhly 
volby, ve kterých komunisté posílili své po-
stavení. Antonín Pařík už tehdy začínal tušit, 
že se jeho životní příběh i osudy jeho dětí 
budou ubírat jinak, než by si přál. Obával se, 
že jeho synové už nebudou mít dostatečný 
prostor k tomu, aby rodinné podnikání dál 
rozvíjeli a pak ve vzájemné svornosti předali 
další generaci.

Necelý rok po tom, co prezident E. Beneš 
udělil akciové společnosti Triola „Veřejné 
uznání“, přišel Únor 1948 a s ním i znárodně-
ní. Z českých textilních továren byl vytvořen 
jeden velký národní podnik Panar. Značka 
Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. 
Antonín Pařík se už mohl jenom dívat na to, 
jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. 
Antonín Pařík zemřel v červenci roku 1948 
v Černošicích.

Košile se v historické budově vyráběly 
i po znárodnění až do konce osmdesátých let 
20. století. Pak přišla sametová revoluce a po 
ní divoká privatizace v devadesátých letech. 
Na jejím konci výroba prádla v této nádherné 
funkcionalistické budově skončila. Její nový 
vlastník ji opravil a prostory začal pronajímat 
jako Office centrum. Na jednu stranu je to 
velká ztráta pro český textilní průmysl, na 
druhou stranu je to dobrou vizitkou toho, 
jak kvalitní budovu v roce 1931 Antonín Pařík 
postavil.

Antonín Hykš, vnuk Antonína Paříka

Černošice, říjen 2017

(upravil Milan Kubek)
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Jednání prezidentů profesních 
komor s předsedou vlády
Dne 31. 1. 2018 se uskutečnilo první jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády Ing. Babišem.

Prezident ČLK dr. Kubek jménem všech 
přítomných zástupců profesních samospráv 
na úvod poděkoval za pozvání a vyjádřil oče-
kávání, že profesní komory zřízené zákonem 
zůstanou i nadále účastníky tzv. mezire-
sortního připomínkového řízení, a vyzval 
k tomu, aby stát ku prospěchu občanů více 
využíval jejich odborný potenciál. Zdůraznil, 
že profesní komory nejsou lobbistickými 
organizacemi, ale vykonávají v přenesené 
působnosti část veřejné správy a tím, že dbají 
na vysoký odborný a etický standard výkonu 
profese svých členů, přispívají k ochraně 
občanů.  

Předseda vlády ocenil význam profes-
ních samospráv, které jsou nedílnou součástí 
demokratické společnosti, a přislíbil pravi-
delná jednání s jejich prezidenty v intervalu 

asi čtyřikrát ročně s tím, že příští jednání by 
měla být věnována konkrétním problémům 
a měla by probíhat za účasti příslušných re-
sortních ministrů. Představitele profesních 

komor též ujistil, že neplánuje žádné změny 
ve způsobu projednávání právních předpi-
sů, které by omezovaly možnost profesních 
komor uplatňovat k těmto právním normám 
své připomínky.

Část jednání, kterého se účastnila minist-
ryně financí JUDr. Schillerová, byla věnována 
dopadům elektronické evidence tržeb (EET) 
na příslušníky svobodných povolání. Dr. Ku-
bek upozornil, že žádný z podnikatelských 
svazů, s nimiž Ministerstvo financí dosud 
jednalo, nezastupuje soukromé lékaře ani 
příslušníky dalších svobodných povolání. 
S ohledem na specifické postavení soukro-
mých lékařů – poskytovatelů zdravotních 
služeb pozve ministryně financí prezidenty 
tří zdravotnických komor k dalšímu jednání. 
„Naším cílem je prosadit výjimku z povinnosti 
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EET pro soukromé lékaře, kteří mají smlouvy 
s veřejnými zdravotními pojišťovnami a jejich 
hotovostní příjmy jsou marginální, a to bez 
ohledu na právní formu, v jaké svoji praxi 
provozují,“ řekl Kubek. 

Dalšími problémy, které chtějí s pomocí 
předsedy vlády řešit všechny profesní ko-
mory, jsou nelegální výkon povolání osoba-
mi, které nespadají pod pravomoc příslušné 
komory a neodbornými službami ohrožují 

bezpečnost občanů, a neutěšený stav práv-
ního rámce pro činnost soudních znalců, je-
jichž odbornost by chtěly profesní komory 
kontrolovat a garantovat.

Přítomní reprezentanti právnických ko-
mor vysvětlovali důvody svého odporu proti 
právním předpisům, které narušují ochra-
nu důvěrných informací. Jedná se například 
o nové daňové předpisy. Obavy panují rovněž 
ze způsobu, jakým bude v ČR aplikováno ev-

Ministerstvo financí v současné době 
finalizuje novelu zákona o elektronické evi-
denci tržeb, kterou projednalo i se zástupci 
největších podnikatelských svazů a asociací. 
Jedním z výsledků jednání je mimo jiné off-
-line alternativa EET pro drobné živnostní-
ky či poplatníky, kterou nyní ministerstvo 
dále rozpracovává.

Z oblasti elektronické evidence tržeb 
byla řeč také o dopadu na uzavírání provozů, 
které se nepotvrdily, či o pozitivním vlivu na 
vývoj mezd. Premiér Andrej Babiš uvedl, že 
v odvětví ubytování, stravování a pohostin-
ství, kde bylo EET zavedeno, rostla průměr-
ná mzda meziročně za první tři čtvrtletí roku 
2017 nejrychleji ze všech odvětví, a to o 12,6 
procenta. Projektu EET vyjádřily podporu 
i významné podnikatelské asociace, včet-
ně Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků, Svaz obchodu a cestovního 
ruchu, Hospodářská komora a další. Také 
nález Ústavního soudu potvrdil, že zákon 
o EET není protiústavní, ale je legitimním 
nástrojem ke kontrole daňových povinností 
a správě daní.

V rámci zjednodušení administrativy zá-
stupci profesních komor mluvili také o Vše-
obecném nařízení o ochraně osobních dat 
v EU známém pod zkratkou GDPR či proti-
padělkové směrnici.

Za profesní komory se setkání zúčastnili 
představitelé České lékařské komory, České 
lékárnické komory, Exekutorské komory ČR, 

ropské nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR).

Závěrem prezident ČLK dr. Kubek požádal 
předsedu vlády, aby jednotlivým ministrům 
zdůraznil důležitost profesních samospráv 
a vyzval je k lepší spolupráci s komorami. Pan 
premiér to slíbil s tím, že příštího jednání, 
které se uskuteční na jaře, by se patrně měli 
účastnit také ministr spravedlnosti a ministr 
zdravotnictví.                                    Tisková zpráva ČLK

Zástupci profesních komor jednali 
s premiérem Babišem o EET
Ve středu 31. ledna 2018 se předseda vlády Andrej Babiš setkal na Úřadě vlády se zástupci ze zákona zří-
zených profesních komor. Jednal s nimi o elektronické evidenci tržeb, růstu administrativy, podmínkách 
podnikání i komunikaci s úřady či o státní podpoře pro menší zaměstnavatele. Setkání se zúčastnila také 
ministryně financí Alena Schillerová. 

České komory architektů, Českomoravské 
komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, Komory patentových 
zástupců ČR, České stomatologické komo-
ry, Komory daňových poradců ČR, Komory 
veterinárních lékařů ČR, České advokátní 
komory a Komory auditorů ČR.

Premiér Andrej Babiš se se zástupci ze zá-
kona zřízených profesních komor domluvil na 
pravidelných jednáních, která se budou konat 
jednou za čtvrt roku. Každé setkání bude za-
měřeno na jedno konkrétní téma a bude se ho 
kromě premiéra účastnit i příslušný ministr.

Tisková zpráva Úřadu vlády ČR
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EET – co bude dál?
Zavedení elektronické evidence tržeb (EET) pro soukromé lékaře a některé další kategorie podnikatelů 
plánované od 1. 3. 2018 zrušil Ústavní soud. Ministerstvo financí v současnosti připravuje novelu zákona, 
která by odpovídala požadavkům ÚS. Prezident ČLK vyzval 16. 1. 2018 ministryni financí JUDr. Schillerovou 
k jednání o výjimce pro soukromé lékaře, jejichž bezhotovostní příjmy od zdravotních pojišťoven jsou 
registrované již dávno. U většiny soukromých lékařů by tak nemělo zavádění EET žádný význam.

Vážená paní ministryně,
dovoluji si obrátit se na Vás jménem Čes-

ké lékařské komory a tisíců soukromých léka-
řů, kteří jsou jejími členy, s žádostí o jednání 
o způsobu aplikace elektronické evidence 
tržeb pro poskytovatele zdravotních služeb, 
kteří měli být spolu s dalšími příslušníky tzv. 
svobodných povolání původně zařazeni do 
tzv. 3. vlny EET s povinností vést tuto elek-
tronickou evidenci od 1. 3. 2018. 

Z Vašeho vyjádření pro sdělovací pro-
středky jsme se dozvěděli, že Ministerstvo 
financí ČR v současnosti „jedná s komorami“ 
o nové právní úpravě. Vzhledem k tomu, že 
„komorami“, s nimiž jednáte, patrně nejsou 
profesní samosprávy zřízené zákonem, které 
zastupují příslušníky tzv. svobodných povo-
lání (advokáti, notáři, architekti, veterináři, 
lékaři…), je mojí povinností upozornit Vás 
také na naše problémy.

Úvodem zdůrazňuji, že soukromí lékaři, 
kteří jsou již léta tou skupinou podnikate-
lů, jejichž příjmy prostřednictvím úhrad od 
zdravotních pojišťoven jsou přesně evido-
vány, souhlasí s tím, aby daně platily také 
ostatní skupiny podnikatelů. Princip elek-
tronické evidence tržeb tedy Česká lékařská 
komora nezpochybňuje, i když na druhou 
stranu musíme přiznat, že se necítíme být 
dostatečně odborně fundovaní k tomu, aby-
chom hodnotili, zda právě v České republice 
zvolený systém je tím optimálním. 

V souvislosti s plánovanými změnami 
v  elektronické evidenci tržeb si Vás však 
dovoluji požádat, abyste zvážila možnost 
výjimky pro soukromé lékaře – poskytova-
tele zdravotních služeb, jejichž příjmy mimo 
úhrady od zdravotních pojišťoven jsou mar-
ginální. Z praktického hlediska by zavedení 
povinnosti EET u většiny soukromých lékařů 
totiž nemohlo přinést žádný finanční efekt ve 
smyslu zvýšení výběru daní. Pozitiva žádná, 
pouze zvýšené náklady, administrativní kom-
plikace a oprávněná roztrpčenost. Zároveň si 
dovedeme představit soukromé lékaře, kteří 
budou odmítat vystavovat pacientům různá 
potvrzení potřebná např. pro držitele řidič-

ských nebo zbrojních průkazů jen proto, aby 
se povinnosti EET vyhnuli. Pomineme-li tedy 
negativní ohlas povinné EET mezi soukromý-
mi lékaři, mohli by na její zavedení doplatit 
pacienti, kteří sice budou dále léčeni, ale po-
tvrzení nehrazená zdravotními pojišťovnami 
jim lékaři nebudou ochotní vystavovat.

Vážená paní ministryně, v  souvislosti 
s připravovanými změnami v EET si Vám 
pro soukromé lékaře dovoluji navrhnout ná-
sledující možnosti řešení:

1. Generální výjimka pro poskytovate-
le ambulantních lékařských služeb, kte-
ří mají smlouvu s některou z veřejných 
zdravotních pojišťoven.

2. Osvobození od povinnosti EET pro 
poskytovatele ambulantních lékařských 
služeb, u kterých jejich hotovostní příjmy 
nepřesahují podíl 20 % z jejich celkových 
příjmů.

3. Osvobození od povinnosti EET pro 
poskytovatele ambulantních lékařských 
služeb, jejichž hotovostní příjmy nepře-
sahují 200 000 Kč/rok.

Vážená paní ministryně, věříme ve Váš 
pragmatický, a tudíž vstřícný postoj k naší 
žádosti. Pro úplnost dodávám, že jsem o pro-
blému jednal s  ministrem zdravotnictví  
Mgr. Vojtěchem. 

Očekávám Vaši odpověď a bude mi po-
těšením s Vámi jednat o této problematice 
i obecně o problémech financování našeho 
zdravotnictví.

S uctivým pozdravem
MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory

Prague Medical Care Department s.r.o. poskytující zdravotní péči 
v Ústřední Vojenské nemocnici pro oddělení nukleární medicíny 
přijme na plný úvazek 
lékaře se specializovanou způsobilostí 
v oblasti nukleární medicíny.
Pracovní náplň: Diagnostická a léčebná péče v oboru nukleární 
medicína

Požadujeme:
•	  VŠ vzdělání lékařského směru (minimálně v přípravě  

na specializaci v oboru nukleární medicíny),
•	  zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., 

v platném znění,
•	 znalost práce s PC,
•	 znalost anglického jazyka,
•	 vysoké pracovní nasazení,
•	 smysl pro odpovědnost,
•	 korektní vystupování,
•	 týmová spolupráce.

Nabízíme:
•	 Zázemí soukromé společnosti sídlící v ÚVN,
•	 nadstandardní mzdové ohodnocení,
•	 jednosměnný ambulantní provoz, bez služeb,
•	 práci se špičkovou moderní technikou v přátelském kolektivu.

Nástup dle domluvy.
Kontaktujte nás: bobcakova@prague-medical.cz
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Nová dohoda ČLK s VZP
Generální ředitel VZP ČR Ing. Kabátek a prezident ČLK MUDr. Kubek podepsali 19. 1. 2018 novou dohodu, 
která v porovnání s dohodou z listopadu vylepšuje podmínky pro soukromé lékaře při zachování výhod 
vyjednaných již dříve.

K uzavření dohody přispěla spolupráce 
mezi ČLK a Sdružením ambulantních spe-
cialistů (SAS), se kterým jednaly resortní 
zdravotní pojišťovny.

Hlavní parametry 1. dohody 
z listopadu 2017

Zmírnění regulací
Za rok 2017 nebude uplatňována v seg-

mentu ambulantních specialistů, ambulant-
ních gynekologů a praktických lékařů regula-
ce na léky a vyžádaná péče bude regulována 
na základě principů roku 2016.

Dřívější vyúčtování
Vyúčtování za rok 2018 bude mít dvě fáze, 

průběžné vyúčtování bude finančně vypořá-
dáno do konce dubna 2019, konečné vyúčto-
vání do konce června 2019.    

Bonifikace držitelů Diplomu celoživotní-
ho vzdělávání ČLK

V roce 2018 bude nadále realizována bo-
nifikace za celoživotní vzdělání pro lékaře, 
a to v segmentu ambulantních specialistů, 
ambulantních gynekologů a  praktických 
lékařů.

Pojišťovna uplatní bonifikace u poskyto-

vatelů, kde nejméně 50 % lékařů má platný 
Diplom celoživotního vzdělávání ČLK.

ČLK předá VZP seznam držitelů platných 
Diplomů celoživotního vzdělávání k 15. 12. 
2017.

Vylepšení podle 2. dohody 
z ledna 2018

Mírné zvýšení úhrady pro všechny am-
bulantní specialisty

Pro ambulantní specialisty zvýší VZP zá-
kladní hodnotu PURO nikoliv o 1,8 % podle 
textu úhradové vyhlášky, ale o 2,0 %.

Vyšší bonifikace držitelů Diplomu celo-
životního vzdělávání ČLK

V porovnání s dohodou z listopadu 2017 
se zvyšuje bonifikace pro lékaře, kteří jsou 
držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání 
a tento Diplom měli již v roce 2016, tím, že 
také jim bude navýšena hodnota PURO o 1 %.

Dochází k upřesnění podmínky pro při-

znání bonifikace, a to tak, že platný Diplom 
musí mít lékař nikoliv celý rok, ale nejméně 
9 měsíců v průběhu kalendářního roku 2018. 

Bonifikace ambulantních specialistů za 
větší dostupnost 

VZP bude dále u ambulantních specialistů 
bonifikovat širší časovou dostupnost, a to 
u poskytovatelů, kteří alespoň u jednoho IČP 
mají ordinační dobu minimálně 30 hodin tý- 
dně, 5 dnů v týdnu a alespoň jeden den splňují 
podmínku ordinačních hodin již od 7.30 nebo 
do 17.00. Přiznání této bonifikace ve výši další 
1 % PURO je ale podmíněno nepřekročením 
limitu 102 % nákladů za léky a zdravotnické 
prostředky a 102 % nákladů za indukovanou 
péči oproti porovnávacímu období.

ČLK předá VZP seznam držitelů platných 
Diplomů celoživotního vzdělávání ještě jed-
nou, a to k 28. 2. 2018. Lékař má právo doložit 
vlastnictví platného Diplomu pojišťovně též 
individuálně, a to kdykoliv v průběhu roku 2018.

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR hledá kolegy / kolegyně na pozici:  
REVIZNÍ LÉKAŘ / REVIZNÍ LÉKAŘKA
pro pracoviště v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě,  
Českých Budějovicích, Zlíně, Olomouci a Plzni.

Podmínkou je specializovaná způsobilost v oboru interna, chirurgie, všeobecné lékařství,  
ortopedie, ARO nebo v jiných oborech. 

Práce na této pozici je možná i na částečný úvazek. 

Více informací na www.zdravakariera.cz a na e-mailu: blanka.linhartova@vzp.cz.

Zdravá kariéra ve VZP
Dejte své kariéře ten správný směr...

3VZP1026 hr revizni tempus_210x100.indd   1 12.1.2018   15:58:05

Inzerce A181000633
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Obě strany se dohodly na následujících 
bodech:

I. Za rok 2017 nebude uplatňována v seg-
mentu ambulantních specialistů, ambulant-
ních gynekologů a praktických lékařů regu-
lace na léčivé přípravky. Vyžádaná péče bude 
regulována na základě principů roku 2016, tj. 
regulace bude uplatněna pouze při překročení 
limitu stanoveného úhradovou vyhláškou 
o více než 200 tis. Kč a o její oprávněnos-
ti bude rozhodovat rozhodčí orgán složený 
z jednoho zástupce VZP ČR, jednoho zástupce 
ČLK a jednoho odborníka z daného oboru.

II. V roce 2018 bude VZP ČR (dále jen 
Pojišťovna) pokračovat v bonifikaci za celo-
životní vzdělání pro lékaře, a to v segmentu 
ambulantních specialistů, ambulantních 
gynekologů a praktických lékařů, dle těchto 
pravidel:

a) ČLK do 5. 3. 2018 předloží Pojišťovně 
aktualizovaný jmenný seznam všech léka-
řů, kteří mají platný Diplom celoživotního 
vzdělávání ČLK k 28. 2. 2018. Na základě to-
hoto seznamu Pojišťovna provede vyúčtování 
v souladu s ostatními body této dohody.

b) V případě, že poskytovatel zjistí, že mu 
nebyl nabídnut úhradový dodatek s bonifikací, 
přestože vlastní platný Diplom celoživotního 
vzdělávání ČLK, může jej Pojišťovně předložit 
do 30. 4. 2018 a Pojišťovna jej v případě spl-
nění podmínky platnosti Diplomu nejméně 
9 měsíců v roce 2018 bude akceptovat.

c) Pojišťovna uplatní uvedené bonifikace 
u poskytovatelů, kde nejméně 50 % lékařů, 
kteří jsou nositeli výkonů, má platný Diplom 
celoživotního vzdělávání ČLK.

d) Diplom celoživotního vzdělávání musí 
mít platnost minimálně 9 měsíců v roce 2018.

e) Podepsáním úhradového dodatku s bo-
nifikací se poskytovatel zavazuje, že podmín-
ky pro nárok na bonifikaci uvedené v písm. a) 
až d) budou dodrženy. V případě nedodržení 
těchto podmínek je Pojišťovna oprávněna 
bonifikaci neuplatnit. 

f ) V případě ambulantních specialistů, 
kteří jsou hrazeni formou (PURO), bude pro 
rok 2018 upraven koeficient ve vzorci pro 
stanovení limitu celkové výše úhrady uvedený 
v příloze č. 3, část A, odstavec 2 úhradové 
vyhlášky MZ pro rok 2018 z hodnoty 1,018 
na hodnotu 1,02 pro všechny poskytovatele.

g) V případě splnění podmínek uvedených 
v písm. a) až e) se poskytovateli v segmentu 
praktických lékařů navýší hodnota bodu (HB) 
o 0,01 Kč a kapitační sazba se navýší o 0,50 Kč. 

h) V případě splnění podmínek uvedených 
v písm. a) až e) bude bonifikace v segmentu 
ambulantních specialistů a ambulant-
ních gynekologů realizována následujícím 
způsobem:

•  hodnota bodu (HB) se navýší o 0,01 Kč
a  zároveň u  poskytovatelů, kteří jsou 

hrazeni formou (PURO), bude v souvislosti 
s bonifikací upraven limit celkové výše úhrady 
takto:

• v případě, že poskytovatel měl v refe-
renčním období, tj. v roce 2016, bonifikaci za 
celoživotní vzdělávání a v roce 2018 nesplní 
podmínky pro přiznání bonifikace za celoži-
votní vzdělávání, nebude mu limit celkové výše 
úhrady za rok 2018 z tohoto důvodu snížení;

• v případě, že poskytovatel splnil pod-
mínky bonifikace pro celoživotní vzdělávání 
v hodnoceném období, bude mu limit celkové 
výše úhrady za rok 2018 navýšen indexem 0,01;

• v případě, že poskytovatel má alespoň 
u jednoho pracoviště (IČP) v dané odbornosti 
ordinační dobu nejméně v rozsahu 30 hodin 
týdně a současně má ordinační dobu rozlo-
ženu do 5 pracovních dní v týdnu, přičemž 
alespoň jeden den v týdnu jsou ordinační 
hodiny do 17.00 hodin nebo alespoň jeden den 
v týdnu je začátek ordinační doby od 7.30 ho-
din, bude limit celkové úhrady v dané odbor-
nosti navýšen indexem 0,01. Tyto podmínky 
musí poskytovatel splňovat minimálně deset 
kalendářních měsíců v roce 2018;

podmínkou pro navýšení limitu celkové 

výše úhrady dle bodu iii je splnění zároveň 
obou následujících podmínek:

• dosáhne průměrné úhrady na jednoho 
unikátního pojištěnce za léčivé přípravky 
a zdravotnické prostředky, předepsané po-
skytovatelem v roce 2018, nižší než 102 % 
průměrné úhrady na jednoho unikátního 
pojištěnce za léčivé přípravky a zdravotnic-
ké prostředky, předepsané poskytovatelem 
v roce 2016,

• dosáhne průměrné úhrady na jednoho 
unikátního pojištěnce za poskytovatelem vy-
žádanou péči v odbornostech 222, 801, 802, 
804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812 až 819, 
822 a 823 („Vyjmenované odbornosti“) podle 
seznamu zdravotních výkonů (do vyžádané 
péče roku 2016 a 2018 se nezahrnují výko-
ny mamografického screeningu, screeningu 
karcinomu děložního hrdla a screeningu ko-
lorektálního karcinomu prováděných posky-
tovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou 
na poskytování těchto výkonů uzavřenou 
smlouvu), v roce 2018 nižší než 102 % prů-
měrné úhrady na jednoho unikátního pojiš-
těnce za poskytovatelem vyžádanou péči ve 
Vyjmenovaných odbornostech v roce 2016.

Vyúčtování za rok 2018 bude mít dvě fáze, 
průběžné vyúčtování bude finančně vypořá-
dáno do konce dubna 2019, konečné vyúčto-
vání do konce června 2019.

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

V Praze dne 19. 1. 2018

Dohoda mezi VZP ČR a ČLK
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eRp. - fraška pokračuje
Povinné elektronické recepty jsou tématem, které už mnoho týdnů hýbe lékařskou obcí a kterému vě-
nujeme v časopise Tempus medicorum stále značnou pozornost. Jak vyplývá z počtu vašich reakcí, jež 
přicházejí do redakce, je to pozornost zasloužená.

350 milionů za prázdnou skořápku
Centrální úložiště elektronických receptů 

se buduje již osm let a stát za jeho různé va-
rianty utratil těžko uvěřitelných zhruba 350 
milionů korun. Aby se zjistilo, kdo se na tom-
to kšeftu napakoval, podala Česká lékařská 
komora v této souvislosti trestní oznámení. 
Považujeme za nemorální vyhazovat pení-
ze za něco, co nikdo nepotřebuje a co řádně 
nefunguje, v situaci, kdy těžce nemocní lidé 
musí škemrat, aby jim pojišťovna zaplatila 
drahé léky, které nutně potřebují.

K prosazování povinných elektronických 
receptů (eRp.) používali politici směs polo-
pravd a pololží. Vždyť informace o tom, jaké 
léky doktor předepsal a jaký lék si nakonec 
pacient vyzvedl, mají přece již dávno zdra-
votní pojišťovny. Takže pokud stát potřebuje 
statistiky, stačí jen požádat sedm pojišťoven 
a informace dostane zadarmo. Pokud jde o de-
klarovanou finanční úsporu, je to taky úsměv-
né. V prosinci loňského roku tehdejší ministr 
zdravotnictví Miroslav Ludvík (ČSSD) svolal 
tiskovou konferenci, na níž ředitel Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeněk Bla-
huta (v prosinci rezignoval, pozn. red.) uvedl, 
že díky eRp. se ušetří asi miliarda korun ročně. 
Pan Ludvík na to zareagoval, že je v odhadu 
skromnější, že odhad činí asi 450 milionů 
korun úspor. A na oficiální dotaz Minister-
stvo zdravotnictví podle zákona o přístupu 
k informacím odpovědělo, že úspora bude 
nula korun s tím, že úspora vlastně ani nebyla 
cílem ministerstva. Takže si můžeme vybrat, 
zda vědomě lhali, nebo jen neuváženě plácali.

Co platilo, to neplatí a co 
fungovalo, to již nefunguje

Je třeba připomenout, že systém se v prů-
běhu let neustále měnil: co fungovalo před 
rokem, to je dnes nepoužitelné, a vyhlášku  
č. 415/2017 Sb., která upravila podmínky, za 
kterých lékaři musí elektronické recepty po-
užívat, vydalo ministerstvo až 30. listopadu, 
tedy pouhý měsíc před tím, než se podle zákona 
staly elektronické recepty jediným možným 
standardním způsobem předepisování léků. 

Pouze díky soustředěnému tlaku komory 

a dalších organizací zdravotníků prováděcí 
vyhláška umožňuje vydání klasického receptu 
ve speciálních  případech a rovněž v přípa-
dě receptů vystavených smluvním lékařem 
(např. nepracujícím důchodcem) poskytují-
cím zdravotní služby sobě, manželovi, svým 
rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sou-
rozencům podle § 17 odst. 7 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění.

Dne 6. 12. 2017 Senát ČR schválil návrh 
skupiny senátorů (Plaček, Dernerová…) na 
změnu zákona o léčivech, která by odložila 
účinnost ustanovení o povinných elektronic-
kých receptech o dva roky. Návrh byl následně 
předán k projednání do Poslanecké sněmov-
ny, která jej však ignoruje.  

Co nevidím, to neexistuje
SÚKL, který z veřejných prostředků za-

jišťuje provoz centrálního úložiště a elektro-
nických receptů, nebyl schopen včas zajistit 
přístup všem lékařům do systému elektronic-
kých receptů a své selhání se snaží omlouvat 
obviňováním ČLK, která zajišťuje ověřování 
lékařů, svých členů, a to ve svém registru, 
svými silami a bez jakékoliv finanční podpory 
ze strany státu.

O problémech s eRp. jsem jednal s minis-
trem zdravotnictví poprvé ještě před Váno-
cemi 21. 12. 2017, podruhé pak 15. 1. 2018, kdy 
již bylo jasné, že systém správně nefunguje. 
Snažil jsem se mu, bez většího úspěchu, vy-
světlit, proč lékařská komora trvá na stano-
visku, že vedle elektronického receptu musí 
být i nadále zachována možnost, aby lékař 
předepsal pacientovi lék prostřednictvím 
klasického papírového receptu. 

Ještě horší, než jsme se obávali
Abychom měli přehled o problémech, kte-

ré elektronické recepty lékařům způsobují, 
požádal jsem členy ČLK o zasílání průběž-
ných informací o fungování celého systému. 
Odpovědí mi byla smršť stovek e-mailů s nej-
různějšími stížnostmi. Elektronické recepty 
jsou zkrátka ještě větším průšvihem, než jsme 
se obávali. V anonymizované formě jsem část 
vašich názorů předal panu ministrovi i všem 
členům zdravotního výboru Sněmovny. Zdá 
se, že zbytečně.

Zjednodušeně se dá říci, že eRp. nepři-
nášejí žádnou přidanou hodnotu. Slibovaný 
lékový záznam pacienta nakonec není součás-
tí systému, protože to neumožňují stávající 
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zákony. Vystavení eRp. většinou trvá déle 
než vystavení toho papírového. Systém je 
neskutečně primitivní a nedokáže si poradit 
ani s takovými banalitami, jako jsou lomítka 
mezi číslem popisným a orientačním v adrese, 
nezvládá zpracovat velká a malá písmena. 
Dochází k chybám ve ztotožňování pacien-
tů. Dokonce jsme zaznamenali případy, kdy 
se lékař ze systému dozví, že pacient, který 
sedí naproti němu, neexistuje. Pacienti si 
rovněž stěžují na problémy při výdeji léků 
v lékárnách.

Pokud bychom dodržovali zákon, 
zdravotnictví zkolabuje

Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny 
projednával novelu zákona o léčivech 9. 1. 
2018. Také na tomto jednání jsem informoval 
poslance o problémech, se kterými se lékaři 
v souvislosti s eRp. potýkají. Řekl jsem jim 
na rovinu, že pokud bychom respektovali 
a dodržovali zákon v současném znění, pak by 
se zdravotnictví ocitlo v absolutním chaosu. 
Někteří pacienti by totiž vůbec nedostali své 
léky! Vždyť stále máme šest tisíc lékařů, kte-
ří do systému eRp. nebyli zapojeni, protože 
SÚKL nedokázal zpracovat jejich požadavky 
na registraci. 

Nejsou ale vyřešeny ani takové triviální 

věci, jako je souběh praxí lékaře. Tedy pokud 
je zaměstnán v nemocnici a zároveň má na-
příklad soukromou praxi. Pokud na začátku 
ledna ještě systém nějak fungoval, pak dnes je 
při větším zatížení před zhroucením a takřka 
žádná jeho funkce se neobejde bez chyby. 
Poslanci přesto podpořili návrh ministra 
Vojtěcha, aby eRp. sice zůstaly povinné, ale 
zároveň aby lékaři nebyli po dobu jednoho 
roku pokutováni, pokud vystaví recept kla-
sickým způsobem.

Poslanecký Kocourkov: Zákon 
platí, ale dodržovat se nemusí

Dne 24. 1. 2018 se nad eRp. znovu sešel 
zdravotní výbor PS. Ministr zdravotnictví 
Vojtěch (ANO) i zpravodaj k zákonu prof. 
Vyzula (ANO) zde nedoporučili schválení 
návrhu poslance MUDr. Dvořáka (SPD), který 
ve spolupráci s ČLK podal návrh, aby eRp. 
byly nepovinné. 

Pro náš návrh hlasovali poslanci Dvo-
řák (SPD), Kaňkovský (KDU-ČSL), Třešňák 
(Piráti), Richterová (Piráti), Pávek (STAN), 
Válek (TOP 09). Výbor tedy nedoporučil 
schválení návrhu, aby eRp. byly nepovinné. 
Překvapením byla změna postoje poslanců 
ODS, kteří původně prosazovali vlastní ná-
vrh na odklad povinných eRp., ale nakonec 

jej bez vysvětlení vůbec 
nepodali a  nepovinné 
eRp. nepodpořili.

Poslanecká sněmov-
na nakonec o novele zá-
kona o  léčivech hlaso-
vala v tzv. třetím čtení 
v pátek 25. ledna. Pro ná-
vrh kolegy dr. Dvořáka 
hlasovalo 48 z celkového 
počtu 136 přítomných 
poslanců. K dosažení po-
třebného kvóra 69 nám 
tedy chybělo 21 hlasů 
a návrh nebyl schválen. 
Nepodpořil nás nikdo 
z  ANO, z  KSČM ani 
z ČSSD a pouze jeden 
poslanec z  ODS. Na-
proti tomu nás podpo-
řili všichni přítomní 
Piráti a poslanci KDU-
-ČSL, STAN a s jednou 
výjimkou i  TOP 09.  
Kompletní přehled hla-
sování (6. schůze, 86. 
hlasování) naleznete na 
www.clkcr.cz. Vzhledem 
k omezenému rozsahu 

časopisu tak zde pro zajímavost alespoň 
přehled toho, jak hlasovali naši kolegové – 
lékaři a lékařky. 
ANO
Pro: 0
Proti: Adámková, Farhan, Janulík, Kasal,  
Mašek, Procházková, Vyzula
Zdržel se: Brázdil
Omluven: Plzák, Špičák
ODS
Pro: 0
Proti: Svoboda
Omluven: Ventruba
Piráti – nikdo není lékař
SPD
Pro: Dvořák
Proti: 0
ČSSD
Pro: 0
Proti: Běhounek
KSČM – nikdo není lékař
KDU-ČSL
Pro: Kaňkovský
Proti: 0
TOP 09
Pro: Válek
Proti: 0
STAN – nikdo není lékař

Nikdo to nepotřebuje, k ničemu to 
není, zdržuje to, stojí to spoustu 
peněz, je to povinné, ale používat 
se to vlastně nemusí. Co je to?

Schválit zákon, že elektronické recepty, 
které prakticky nefungují, nikdo je nepotře-
buje a místo omezení administrativní zátěže 
práci lékařům komplikují a poskytování zdra-
votní péče prodražují, byl hazard se zdravím 
od samého počátku. Pouze díky ochotě nás lé-
kařů vystavovat recepty klasickým způsobem, 
tedy v rozporu se špatným zákonem, nedošlo 
od počátku letošního roku k ohrožení zdraví 
pacientů tím, že by nedostali potřebné léky. 
Rozhodnutí poslanců, že elektronické recepty 
zůstávají povinné, ale ve skutečnosti se nemusí 
používat, pak považuji za vrchol alibismu. Je 
trapné tvářit se, že není problém, když elek-
tronické recepty, za které stát utratil více než 
300 milionů korun, nemůže používat několik 
tisíc lékařů a podle našich informací nefungují 
ani ve FN Motol, jejíž ředitel Ing. Ludvík ještě 
z pozice ministra zesměšňoval lékaře, kteří 
před nesmyslnou povinností varovali.   

Po jednání Sněmovny se obávám, že nej-
později do roka a do dne budeme řešit stejný 
problém. Tedy pokud ministr zdravotnictví 
nedostane rozum dřív.

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Kontakt:

Eva Poláková | +420 724 576 888 | kariera@mediconas.cz

Skupina MEDICON přijme 
do nové Polikliniky Holešovice lékaře v odbornostech:

Praktický lékař 
Praktický lékař pro děti a dorost 

Minimální administrativa 
Moderní vybavení ordinací 
Možnost i částečných úvazků

Přivítáme i Vaše všeobecné zdravotní sestry.

V případě zájmu o jiné naše pracoviště nás, prosím, 
neváhejte také kontaktovat.

www.mediconas.cz
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Elektronické recepty  
pouze jako nepovinná možnost
Dopis prezidenta ČLK poslancům ze dne 16. 1. 2018

Vážená paní poslankyně, vážený pane 
poslanče,

dovoluji si obrátit se na Vás s prosbou 
o pomoc jménem několika tisíců lékařů, 
kteří nemohou používat elektronické re-
cepty, případně s  nimi mají opakovaně 
vážné problémy. 

Podle platného zákona o léčivech je, 
s výjimkou speciálních situací, od počátku 
letošního roku jediným možným způsobem 
předepisování léků tzv. elektronický recept 
vystavený prostřednictvím tzv. Centrálního 
úložiště elektronických receptů. Přesto-
že tento systém stál více než 300 milionů 
korun, ani po osmi letech svého budování 
není plně funkční.

Nezodpovědný experiment s povin-
nými elektronickými recepty uvrhl naše 
zdravotnictví do chaosu. K poškození 
pacientů nedošlo pouze díky tomu, že 
lékaři jsou ochotní vystavovat i nadále 
recepty klasickým způsobem. Díky obě-
tavosti lékařů i lékárníků tak nemocní 
lidé mají léky, jež potřebují. Upozorňuji, 
že v zájmu našich pacientů postupujeme 
v rozporu s platným zákonem, který 
jsme se včas a opakovaně marně snažili 
změnit.

Česká lékařská komora není proti elek-
tronizaci zdravotnictví za předpokladu, že 
budou splněny následující podmínky:

- Elektronizace nám musí usnadňovat 
práci tak, abychom mohli více času věnovat 
svým pacientům. 

- Elektronizace by neměla poskytování 
zdravotní péče prodražovat.

- Samozřejmostí musí být zajištění 
ochrany citlivých osobních údajů pacientů 
i know-how nás lékařů.

- Systém musí být uživatelsky přívětivý 
a nepovinný, tedy musí být zachována kla-
sická alternativa.

- Pacient musí mít právo elektronický 
systém poskytování zdravotní péče odmít-
nout.

Ani jednu z těchto podmínek elektro-
nické recepty nesplňují, přesto bychom je 
byli ochotní akceptovat, pokud by alespoň 

nebyly povinné a pokud by se státní moc 
nesnažila zastrašovat lékaře hrozbou dra-
konických likvidačních až dvoumilionových 
pokut.

Lékařská komora nikdy nepožadovala 
odkládání povinných elektronických re-
ceptů. Samotné odklady nic neřeší. Jedině 
dobrovolnost celého systému je zárukou, 
že se jeho tvůrci budou muset snažit vy-
tvářet produkt uživatelsky přátelský, uži-
tečný a funkční. Dovoluji si v této souvis-
losti připomenout, že na dobrovolné bázi 
v současnosti elektronické recepty fungují 
v tak vyspělých zemích, jako je USA nebo 
Německo. 

Elektronické recepty v podobě, ve které 
je Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) lé-
kařům vnucuje, jsou uživatelsky nepřívětivé 
a proces instalace příslušného softwaru do 
počítače lékaře a jeho přihlašování k cent-
rálnímu úložišti jsou tak komplikované, že 
se lékař bez opakované pomoci IT odborní-
ka neobejde. Vzniklé náklady v řádu tisíců 
korun mu samozřejmě nikdo neuhradí, 
stejně tak jako zmařený čas. 

Elektronické recepty jsou sice od 
počátku letošního roku povinné, avšak 
systém není plně funkční.  K čemu jsou 
dobré elektronické recepty a jejich cen-
trální úložiště, když to nejdůležitější, 
tedy vytváření lékového záznamu pa-
cienta a jeho zpřístupnění ošetřujícím 
lékařům, zákony neumožňují?

V současnosti však nejsou vyřešeny ani 
tak banální problémy, jako například jak 
má vystavovat elektronické recepty lékař 
pracující ve dvou či třech zdravotnických 
zařízeních? Jak postupovat v případě vzá-
jemného zastupování lékařů?

Systém vykazuje i  tak zásadní nedo-
statky jako chybná ztotožnění pacientů. 
Nemusím doufám zdůrazňovat, jak závaž-
né důsledky by podobné záměny pacientů 
a jejich léků mohly mít.

Vedle nespolehlivého internetového 
spojení lékařům komplikuje život i  ne-
schopnost systému vystavit recept v případě 
jakýchkoliv nejasností v adrese pacienta, 

případně u pacienta cizince nebo samo-
plátce. 

Zvláštní kapitolou pak zůstává ne-
schopnost Státního úřadu pro kontrolu 
léčiv zajistit lékařům alespoň nějakou lo-
gistickou podporu. Úřad nekomunikuje a na 
informační telefonní linky se není možné 
dovolat.

Česká lékařská komora i nadále trvá 
na svém stanovisku, že elektronické re-
cepty musí zůstat pouze nepovinnou 
možností. Pacient musí mít právo elektro-
nický recept odmítnout, aniž by byl trestán 
tím, že mu bude odpírána potřebná lékařská 
péče. Lékaři, kteří z nejrůznějších důvodů 
nemohou elektronické recepty vystavovat, 
musí mít právo i nadále vykonávat svoji 
praxi a vystavovat svým pacientům recepty 
klasickým způsobem. 

ČLK upozorňuje, že pokud elektro-
nické recepty zůstanou povinné, pak své 
praxe naráz uzavře několik set lékařů 
seniorů, kteří jsou v současnosti ochotní 
ještě několik málo let pracovat, ale od-
mítají měnit styl své práce a investovat 
do technologií, které ke své práci nepo-
třebují a které je nezajímají. Vzhledem 
k tomu, že za tyto zkušené lékaře a lé-
kařky nemáme žádnou náhradu, způ-
sobí jejich odchod pokles dostupnosti 
lékařské péče, a to zejména na venkově. 
Podobný dopad bude mít i zavírání de-
tašovaných ordinací, v nichž jsou ven-
kovští lékaři dostupní svým pacientům 
v místě bydliště například jeden či dva 
dny v týdnu. V těchto případech se dra-
hé investice spojené s elektronickými 
recepty lékařům nevyplatí.

Vážená paní poslankyně, vážený pane 
poslanče,

pomozte nám, prosím, prosadit, aby 
elektronické recepty byly nepovinné. Po-
můžete tím našim pacientům a svým vo-
ličům.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám 
k dispozici.  

S poděkováním a uctivým pozdravem
MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory
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Povzdech nad eReceptem
Po 45 letech praxe ve zdravotnictví lze konstatovat, že lékař už zvládl pravidla poskytování péče, sžil se 
s nimi a že tento způsob všestranně více či méně vyhovuje. Podle Parkinsonových zákonů však ve chvíli, 
kdy něco objektivně vyhovuje a funguje, musí nutně nastat zásah, který to znemožní. Morová rána to 
sice tentokrát není, ale zavádění eReceptů je srovnatelné. 

Jestliže Salmonella paratyphi vyhubila 
Aztéky, pro starší generaci lékařů impera-
tivní příkaz k použití eReceptů zapůsobil 
obdobně. Mnoho kolegů opravdu raději 
ordinaci zavře, protože ochrana vlastní-
ho duševního zdraví je pro ně přednější.  
Po vlastní zkušenosti se jim dnes už nedi-
vím. Ostatní, kteří neodcházejí, se snaží 
loajálně vyhovět a vybojovat s programem 
a jeho novým propojením na SÚKL alespoň 
remízu.

Získání elektronického podpisu je ještě 
relativně snadné, podaří se zvládnout po-
mocí dětí či vnoučat, tedy generací, které 
jsou již s počítačem sžité. To je ovšem jen 
první krok.

Stresující výhružka nesmyslné dvoumi-
lionové pokuty je spíše z říše absurdního 
divadla a připomíná starý vtip o tchořovi, 
který vleze do zaječího pelíšku a prohlásí, 
že odtamtud nevyleze, dokud to tam bude 
smrdět.

Aktivace 4 hesel a 4 přihlašovacích účtů, 
identit atd. je ovšem pro lékaře obvykle příliš 
komplikovaná a specifická, takže je třeba 
zapojit zkušeného IT specialistu, v lidové 
mluvě „ajťáka“. Schopný mladý ajťák před-

pokládá, že aktivace a přihlášení bude zále-
žitost na několik minut, maximálně hodinu. 
Ve skutečnosti stráví nad instalací překvapi-
vě celý svůj pracovní den, kdy postupně mění 
barvu ve tváři, hrubne mu hlas a zjevně ztrácí 
půdu pod nohama. Od nevinného nadhledu 
a konstatování, že program je „uživatelsky 
nevlídný“, přechází k jadrnějším nadávkám, 
které v médiích vytečkují (který idiot, co je 
to za koko.. atd.), a nakonec požaduje ad-
resu SÚKL, aby tam zašel a někomu za to 
rozbil hubu. V zoufalství volá opakovaně 
na linku SÚKL, kde ho postupně přepojují 
a ubezpečují, že je již šestý, pátý, čtvrtý a po 
dvaceti minutách, kdy byl již druhý, se tele-
fon vypne. Zoufalý ajťák vytáčí číslo SÚKL 
znovu a vše se opakuje. Je rád, že je v tom 
okamžiku v psychiatrické ordinaci a můžeme 
mu poskytnout rychlou psychoterapeutic-
kou intervenci.

Po celodenní námaze jsme změnili  
4 hesla, přihlásili jsme se do externích iden-
tit úložiště, osoby a ordinace, propojili náš 
program se SÚKL a věřili, že porodní boles-
ti, s nimiž se počítá, máme za sebou a nyní 
začne eRecept sloužit lidem. A tady jsme se 
skutečně přepočítali. Ač je uživatel neustále 
z oficiálních státních zdrojů ujišťován, že 
vše je vyzkoušené a funguje skvěle, nastává 
jeden problém za druhým a plejáda chybo-
vých hlášek, nejčastěji nás navštěvuje tuším 
C 004 – problém s aktuálním číselníkem. 
Hodinu po aktualizaci číselníků?!

A nastupují i jiné:
- Přesná evidence bydliště, lidé si ob-

vykle pletou popisné a orientační číslo uli-
ce, případně jedno či druhé neznají nebo 
dokonce ani nemají. A ne vždy toto vyřeší 
OP či portál mapy.cz – řešíme stylem po-
kus omyl, kdy zadáváme adresu v různých 
kombinacích a zkoušíme odeslat eRecept. 
Až s jeho odesláním totiž zjistíme, zda je 
adresa „v pořádku“. 

- Po ztotožnění adresy, čímž měl být zřej-
mě vyřešen problém s chybějícím propoje-
ním s registrem obyvatel, který snad údajně 
zatím není ani legislativně podchycen, na-
stává problém s preskripcí léku.

- Přestože je lék uveden na oficiálních 
stránkách SÚKL a při dalším klikání zjišťu-
jeme, že není zrušen, ukončen, pozastaven, 
není možné jej odeslat eReceptem (chyba 
C 004). Voláme správci programu (našeho 
programu, na SÚKL není možné se dovo-
lat), co s tím. Dostává se nám vysvětlení, že 
léku neskončila sice registrace, nemohou 
ho vymazat, ale že už není na trhu. To je 
skvělé, jak tohle máme poznat? Snad prý 
podle toho, že je tam dvakrát uvedená gra-
máž léku – smažeme lék, znovu ho zadáváme 
do medikace a… Všechny léky mají dvakrát 
napsanou gramáž, správci programu se ne-
dovoláme, má obsazeno… Když se nám to 
znovu podaří, dozvídáme se, že máme zvolit 
tučně napsaný lék. Volím ten druhý ze dvou 
tučně napsaných léků a… NELZE ODESLAT 
bla bla bla bla! Pacienta odesílám do čekárny 
na kávu a již dosti vyčerpán volám správci 
programu. Nepomohl, prý se na tom pracuje.    
(Mezitím kolegyně vyhledala  mnohamístné 
číslo léku na SÚKL a následně v nabídce 
našeho programu.)

„Prosím?“ Po několikatisícové úhradě 
za propojení programu se SÚKL si to mám 
najít na SÚKL, opsat na papír a vyhledat 
v seznamu nabízeném jejich programem! 
Po několikerém vyzkoušení tohoto zdlou-
havého postupu s lítostí zjišťuji, že jsou léky, 
u kterých to není možné ani takto, a po de-
sítkách minut předepisuji recept jako dříve 
s douškou „technické problémy“.

Korunu všemu nasazuje mladičký mini-
str, který velkoryse slibuje, že lékaře nebude 
trestat, když zázračný eRecept nebudou vy-
užívat..., přičemž pachatel, tedy státní insti-
tuce, která neúplnou a nevyzkoušenou verzi 
nutí sveřepě užívat, je v pořádku. Vlastně 
se přece nic neděje: lékaři se jako obvykle 
budou snažit zajistit péči a stále to „ nějak“ 
funguje. Klasický formát: odměnění viníků 
a potrestání nevinných! Donekonečna na to 
však spoléhat nelze!

Quo usque tandem abutere, Catilina, 
patientia nostra… (Marcus Tullius Cicero)

MUDr. Jan Cimický, CSc.

Psychiatrická ambulance Praha 6
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Zanedbání osobní kontroly pacienta

S papírovým receptem  
v záloze jsem zatím v klidu
S eReceptem jsem začala vcelku včas. Někdy začátkem října. Pro jistotu. Cesta za eReceptem se ale 
ukázala jako nečekaně složitá a zdlouhavá.

Nemohu pochopit, jak někdo může schválit zákon o povinné preskripci receptů, čímž podporuje IT lobby 
a zavrhuje inteligenci lékaře. To chcete nadřadit zákon nad lékařovo odborné rozhodování? Stát přitom 
lékaři neposkytuje bezplatný internet, programy, datovou schránku, SMS a pro pacienty bezplatné 
mobilní telefony. 

1. potíž: Celkem známá certifikační au-
torita České spořitelny není mezi uznanými 
vydavateli certifikátu pro eRecept. Takže už 
mám (a platím) certifikáty dva. Jeden pro 
komunikaci s pojišťovnami, druhý se SÚKL. 
Ani jeden z nich na nic jiného nepotřebuju.

2. potíž:  Uznaným partnerem je oproti 
tomu Česká pošta. PostSignum. Když jsem 
přišla se žádostí k přepážce, paní zvolala: „Je-
žíši, to ne, to já neumím!“ A pak jsme strávily 
veselou hodinu jejím telefonováním na Help- 
desk, které průběžně prokládala pro mne 
děsivými výkřiky typu: „No, to asi dneska 
stejně nedáme do kupy!“

3. potíž: Zadávání svých údajů do for-
mulářů. Fakt to nešlo. Nešlo to podepsat. 
Ani zaboha. Telefonáty na podporu se uká-
zaly jako zbytečné a velmi, velmi frustrující. 
Neosobní hlas na začátku sdělil, že budu na 
spojení čekat asi tak 18 minut (!) – a někde tak 
kolem minuty desáté až dvanácté se spojení 
vždy přerušilo. Na e-maily ze SÚKL nikdy 
nikdo nereagoval. Nakonec jsem se do úlo-
žiště probojovala někdy začátkem prosince, 
a to jen díky tomu, že jsem o pomoc požádala 
IT specialisty.

4. potíž: Musím u  každého pacienta 

přepsat údaje v adrese, protože jinak mi ho 
eRecept vrací a nejde odeslat.

5. potíž: Zatím několikrát jsem využila 
možnost poslat recept e-mailem. Volaly mi 
zoufalé pacientky, že jim e-mail s receptem 
dorazil do schránky 20–50×.

6. potíž: Někdy to prostě nefunguje. 
Systém hlásí chybu. Tak pak píšu recept 
postaru.

Celkově jsem ráda, že ho mám. A budu ho 
používat ochotně. Zatím jsem v klidu, protože 

vím, že mám v záloze papírový recept, kdyby 
něco. Ale co bude poté, až uplyne doba hájení, 
mne trochu zneklidňuje. Všechny popisované 
obtíže byly zatím na straně SÚKL (potaž-
mo státu).  Jistě do toho přijdou mé vlastní 
(případně obecné) chyby – rozbitý počítač, 
výpadek internetu, elektřiny… Jako psy- 
chiatr jsem se vždy vytahovala tím, že k práci 
potřebuju jen pusu. Teď už mám při výpadku 
proudu i já stoptime. 

MUDr. Vanda Valentová

Kdo ponese zodpovědnost za zdraví pa-
cienta v případě, kdy chronický pacient bude 
brát svůj obvyklý lék bez kontroly lékařem, 
byť by jej již brát neměl, nebo když se jeho 
zdravotní stav změnil nebo se kvůli poruchám 
internetu k pacientovi recept nedostane včas? 
Také jej nemusí dostat pro nejrůznější zdra-
votní indispozice atd. Jak zamezíme mezilé-
kové interakci v případě přímo dostupných 
léků s léky předepisovanými, když od pacienta 

osobně nezjistíme, co si v lékárnách pořizuje? 
Jak můžete vyžadovat sankce za nedodržení 
tohoto zákona v případě nezaručení výše uve-
dených úhrad státem? Kdo ponese odpověd-
nost za pacientovo zdraví? Nezapomínejte, že 
ambulantní specialista vystaví průměrně jen 
40–50 receptů měsíčně. Domníváte se, že se 
mu někdy vrátí náklady spojené s pořízením 
a provozem elektronické preskripce? 

A nejdůležitější závěrem: při preskripci 

by lékař měl pacienta vidět, chronický pa- 
cient nemusí poznat, že aplikovaná meditace 
má vedlejší účinky, což pozná pouze lékař 
z kontrolních laboratorních výsledků a osobní 
komunikace s pacientem. Zanedbání osobní 
kontroly pacienta je největším rizikem elek-
tronické preskripce.

A jako pacient odmítám dávat svá osobní 
data do centrálního registru osobních dat  
v SÚKL.                                   MUDr. Bohdan  Babinec, CSc.
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Povinné eRp. – chaos, chaos, chaos!
Ze stovek e-mailů, které od vás obdržel prezident lékařské komory, vybíráme pro ilustraci míry chaosu, 
do něhož nás uvrhlo Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Elektronický recept používám od počát-
ku ledna 2018. Denně se mi stává u jednoho 
až dvou pacientů, že pro poruchu na úrovni 
SÚKL musím napsat klasický recept, a u dobré 
třetiny pacientů dostanu oznámení, že pro 
nenalezení identifikace recept nebude uveden 
v elektronickém záznamu. 

■

Obracím se na SÚKL znovu s naléhavou 
prosbou stran urgence opravy chyby u eRe-
ceptu pro naše pracoviště kardiologie. Od  
8. 12. 2017 stále čekám na opravu chyby v eRe-
ceptu. Jedná se o opravu špatně uvedeného 
IČO k IČZ pracoviště. Proč chyba stále není 
opravena? Naše urgence jsou stále bez reakce 
ze strany SÚKL. Na správné přístupové kódy 
čekám od 3. 10. 2017.

■

Pracuji v nemocnici a kolem mne již mnozí 
kolegové eRecepty používají. Konkrétně u mě 
se zatím nedaří tento systém vůbec zprovoznit, 
Moje o 20 let mladší vysokoškolsky vzděla-

ná kolegyně v oboru laboratorních přístrojů 
a v oboru IT mnohonásobně zkušenější než já 
již asi měsíc se o zavedení eReceptů pro moji 
osobu snaží, ale dodnes se jí to nedaří. Nejprve 
vázlo přihlašování do SÚKL, nyní vázne zpro-
voznění připojení do našeho nemocničního 
programu. Takže já v hematologické ambu-
lanci pokračuji nadále v psaní neelektronic-
kých receptů a v ambulanci LSPP neboli LPS, 
kde chodím do služeb, ani jeden ze sloužících 
lékařů zatím nepoužívá eRecepty, protože je 
to nikdo nenaučil a nějací přizvaní odborníci 
v IT si s tím nevědí rady. Moje kolegyně, která 
mně pomáhá se zaváděním, stejně jako já již 
nad problémem strávila velmi mnoho času 
a bohužel zatím neúspěšně.

■

eRecepty jsem začala využívat od začátku 
prosince 2016, tedy více než rok před povin-
ným zavedením. Vygenerovaný certifikát měl 
mít platnost do konce prosince 2018. Bohužel 
se stalo to, že 30. 11. 2017 mi kdosi ze SÚKL 

zaslal e-mail s tím, že zjistil v centrálním úlo-
žišti, že užívám jakýsi zastaralý certifikát a že 
mi přestane platit 31. 12. 2017 (přestože měl 
platnost do zhruba 20. 12. 2018). Musela jsem 
tedy vygenerovat certifikát nový. Toto se mi 
zdá dosti divné. 

Od prosince 2016 do konce roku 2017, kdy 
jsem byla jedna z mála lékařů, kteří využívali 
eRecepty, se zdálo, že tento systém funguje bez 
větších problémů. Zasílání eReceptů do centrál-
ního úložiště probíhalo v mžiku. Od ledna 2018, 
kdy tento systém začala využívat většina léka-
řů, je tomu jinak. Přijde pacient, chci vystavit 
eRecept, opakovaně se mi stane, že odesílání do 
centrálního úložiště trvá i více než půl minuty 
(toto se stává hlavně v pondělí, v pátek, v první 
pracovní den po státním svátku atd.).

Dále bych chtěla upozornit na to, že se mi 
také stalo, že nefungoval internet, potom tedy 
nemohu eRecept vystavit.

Každý den ráno před ordinační dobou ak-
tualizuji číselníky, přesto se mi stalo např. toto:
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potřebovala jsem pacientovi předepsat Klacid 
sus. 125 mg/5 ml – číselníky tento Klacid nabí-
zely 4×, avšak pouze 1 kód byl akceptovatelný 
pro vystavení eReceptu. Musela jsem tedy 
zkoušet a klikat na tyto položky, samozřejmě 
správná byla až ta poslední. Musím říci, že 
mám opravdu „spoustu času“ na tyto hlou-
posti, hlavně když je čekárna plná dětských 
pacientů včetně nejmenších miminek (i těch 
nedonošených) a nervózních rodičů.

Vzhledem k tomu, že jsem praktický lékař 
pro děti a dorost, jezdím také za pacienty 
na lékařské návštěvy (novorozenci, onko-
logicky nemocný kojenec atd.), musím tedy 
vystavovat recepty i v terénu. Předem však 
nemohu vědět, jaký lék bude dotyčný pacient 
potřebovat. Na tyto návštěvy s sebou vozím 
lékařskou brašnu, přístroj CRP, Strep. A, ko-
jeneckou váhu, ev. další potřeby. Nedovedu 
si představit, že bych ještě nosila s sebou 
notebooky, tiskárny atd. Tedy představit si 
to dovedu, ale myslím si, že toto nepůsobí 
dobře na rodiče dětských pacientů, kdy mají 
často pocit, že jde jenom o administrativu, 
a ne o dítě a jeho zdraví.

■

eRp. mám a  již používám. Po odeslání 
žádosti jsme čekali asi 6 týdnů, pak po ob-
držení přístupových údajů se nedělo nic, 
v SÚKL čekali na vratku od doručenky, kte-
rá jim zřejmě nikdy nedorazila, na moje  
  e-maily několik dnů nikdo nereagoval, eRp. 
byl zpřístupněn až po zaslání e-mailu s „čest-
ným prohlášením“, že jsem kódy obdržela. 
Protože mám kolegyně lékařky zaměst-
nankyně – jsme s. r. o. – a  vůbec jsme ne-
věděly, jak v tomto případě postupovat (na 
stránkách SÚKL taková modelová situace 
není uvedena), žádaly jsme až posléze 4. 
a 12. 12. 2017, ale čekáme dosud! Na jejich 
stránkách stále visí „ve stadiu ověřování“. 
Na jednom semináři, kterého jsem se účastnila 
před Vánocemi, vystupoval ještě bývalý ředitel 
SÚKL a všechna zdržení sváděl na ČLK, na 
dotazy na různé modelové situace – např. viz 
výše – na semináři nedokázal konkrétně odpo-
vědět, všechny odpovědi byly v obecné rovině: 
To se upraví, vše bude fungovat, věřte tomu…

■

Minulý týden jsem obdržela dopis s přístu-
povými kódy do portálu a centrálního úložiště. 
Podařilo se mi přihlásit do portálu, ale bohužel 
už ne do CÚ. Proto jsem se obrátila na zelenou 
linku eReceptu 800 900 555, kde mi po více než 
15 minutách čekání opakovaně hovor ukončili 
z důvodu plně vytížené linky. Těchto pokusů 
bylo více než 10 a již druhý den se stále sna-
žím dovolat a informovat SÚKL o problémech 

s přístupem do centrálního úložiště. Možná se 
mi to v budoucnu někdy povede…

■

Pracuji v Lomnici nad Popelkou – mám 
v ordinaci nejrychlejší internet, který v této 
lokalitě funguje. Přesto tisk eReceptu občas 
„drhne“, což zpomaluje práci v ordinaci. Čeká-
ní na to, až si centrální úložiště „přechroustá“ 
data, nám určitě nepomáhá. V ordinaci pracu-
jeme dva lékaři. Mně eRecept funguje, kolegovi 
ne – pracuje ještě ve dvou dalších ordinacích. 
Tuto skutečnost systém dodnes není schopen 
akceptovat, i když se to řeší od listopadu.

A včera kolem 11. hodiny nám „napadl sníh 
na dráty“ a internet přestal fungovat úplně. 
Nešel ani na místní poště, takže chyba neby-
la v naší ordinaci. Nešel do konce pracovní 
doby – podařilo se jej zprovoznit až po 17.30. 
Loni mi takto ale nešel internet 3 dny, než 
se provedla oprava na zdejší ústředně. Mám 
internet od O2.

■

Jsem praktická lékařka pro dospělé. Za-
vedení eReceptu nám v ordinaci komplikuje 
život. Máme registrované cizince a opakovaně 
se stává, že centrální úložiště tyto osoby ne-
ztotožní. Konkrétně jsme s pacientkou zkon-
trolovaly jméno, adresu, rodné číslo. Chyběla 
pomlčka mezi křestními jmény. Často je na 
kartičce pojištěnce krátká samohláska, ale 
správně má být dlouhá. Mnoho cizinců má více 
křestních jmen, a i to je problém. Zdržuje nás 
to a odmítám to řešit. eRecept je výborný pou-
ze pro případ, kdy pacient sám zažádá o jeho 
zaslání např. e-mailem. To považuji za dobrou 
doplňkovou službu pro pár lidí. Zavedení nás 
stálo peníze, čas a nervy. Kdy už se konečně 
zaktivujeme a ukážeme, že jsme důležitější 
než ta parta na ministerstvu? My máme velkou 
moc, ale neumíme ji využít v náš prospěch. 
Děkuji za váš boj, vážím si toho.

■ 

Psaní elektronických receptů jsem ještě 
nezahájila, mám starou tiskárnu, na které ne-
lze tisknout formát A6, dosud píšeme recepty 
ručně, mám již objednanou tiskárnu novou. 
Pracuji jako oční lékař a v počítači nemáme 
zadané adresy pacientů – toto doplnit bude 
dost práce. Sama bych nejraději pokračovala 
v psaní receptů papírově. Ale již mám vše stran 
eReceptů nainstalované v počítači. Nainstalo-
vala jsem vše sama (dávky pojišťovnám jsem již 
elektronicky zasílala dříve), musím však říct, že 
mě překvapily chyby v oficiálních postupech na 
stránkách SÚKL… Jednak zde není popsáno, 
kam vložit údaje číslo 4 z přístupových úda-
jů, metodou pokus omyl lze nakonec správně 
zadat, a jednak bylo v dopisu s přístupovými 

údaji napsáno, že v kódech nejsou použity jed-
ničky a nuly, a já jsem v jednom kódu nulu měla 
(opakovaně jsem zadávala velké O a byla mi 
stále hlášena chyba, až když jsem zkusila nulu, 
bylo to správně). Též mi v návodu chybělo, že 
nestačí certifikát SÚKL stáhnout, ale musí se 
ještě do počítače naimportovat. Vše mi přišlo 
strašně složité.

■

eRecepty používám od října 2017, nebudu 
komentovat potíže s jejich zavedením, povedlo 
se. Ze začátku tisk receptů bez obtíží, s po-
stupným navýšením uživatelů se prodloužila 
doba vytištění receptu. Nyní po Novém roce 
se pohybuje od jen několika sekund do asi 20 
sekund. Včera došlo k výpadku komunikace 
lékárny v naší poliklinice se SÚKL, trvalo to 
řádově hodiny, vydány byly recepty, které byly 
orazítkované a pak dodatečně po obnovení 
spojení je pracovníci lékárny zaevidovali jako 
eRecept. Podle školení se zástupkyní SÚKL 
9. 12. 2017 jsem však obdržela informace, že 
eRecept nesmí obsahovat podpis a razítko or-
dinace. Jak můžeme tedy řešit tyto výpadky?

■

Vybírám ze své komunikace se SÚKL:
30. 10. 2017 jsem zažádal podle návodu 

SÚKL o certifikát a přístup – vše jsem provedl 
korektně. Na konci listopadu jsem se shodou 
okolností, nikoliv podle vaší informace, do-
zvěděl, že žádost byla odmítnuta. Po něko-
lika dotazech a hodinách vyčkávání na help 
lince SÚKL mi bylo oznámeno, že jsem podal 
špatný typ žádosti, a proto mi byla odmítnuta. 
(Poznámka: postupoval jsem přesně podle 
vašeho návodu na webu.) Jako zdůvodnění 
mi bylo sděleno, že jsem již v roce 2012 žá-
dal o přístup k eReceptu a certifikát mi byl 
vystaven a vzhledem k tomu, že mám nyní 
jinou formu podnikání (transformace z fyzické 
na právnickou osobu), mám podat žádost na 
jiný typ zdravotnického zařízení. (Poznámka: 
certifikát a přístup do eReceptu se v roce 2012 
nepodařilo zřídit ani za asistence pracovníků 
SÚKL vzdálenou správou, tedy jsem jej nemohl 
používat.)

Na základě druhé žádosti, kterou jsem 
SÚKL obratem zaslal, mi zaslali přístupová 
data pro ordinaci – XXX s. r. o., nikoliv pro 
mne osobně, tedy informace nebyly kompletní 
a já se nemohl přihlásit. Po několika hodinách 
strávených na help lince SÚKL mi bylo sdě-
leno, že údaje jako lékaře mám používat ty 
nefunkční z roku 2012 a mám je kombinovat 
s přístupy novými pro XXX s. r. o. Jelikož od 
roku 2012 osobní přístup nefungoval, údaje 
jsem neschraňoval a nemám. Tedy mi bylo 
doporučeno, ať si přečtu na webu, co mám 
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dělat. Tak jsem se dočetl na webu, že mám 
vypsat žádost o zneplatnění původních údajů 
z roku 2012 a zažádat o nové přístupové kódy, 
a to dokumentem, na kterém bude notářsky 
ověřený můj podpis! I tuto anabázi jsem pod-
stoupil a tuto žádost ověřenou advokátem jsem 
SÚKL zaslal datovou schránkou před koncem 
roku. Je konec ledna 2018 a já nemám žádnou 
oficiální informaci a jen na webu SÚKL při 
hledání stavu mé žádosti jsem se dozvěděl, že 
je zamítnuta, patrně proto, že už práva mám. 

Celou komunikaci se SÚKL považuji za 
skandální. Stála mne již nespočet hodin mého 
cenného času a s tím spojených nákladů a ne-
ustále přešlapujeme na místě a není jediného 
člověka v SÚKL, který by mi alespoň trochu 
pomohl.

■

Mám zcela nově zřízenou ambulanci od 
1. 7. 2017. V průběhu roku jsem měla ještě 
spoustu práce s odvoláními ke zdravotním 
pojišťovnám. K tomu se přidalo zařizování 
eReceptu. Včas jsem vyplnila formulář a velmi 
doufám, že správně, protože si nejsem schopna 
toto ověřit. Na telefonní linky SÚKL jsem se 
snažila několikrát dovolat, ale není možné 
je kontaktovat. Nakonec jsem zjistila, že mi 
sice odeslali přístupové údaje do registru i do 
centrálního úložiště, kde jsem si vygenerovala 
certifikát, nicméně již jsem neobdržela osobní 
číslo lékaře. Vyplnila jsem tedy další formulář 
a už 4 týdny čekám. Myslím si, že v dnešní 
době, kdy je vše v podstatě online, by se takové 
věci dít neměly. Jednoznačně podcenili situaci 
a nemají dostatek pracovníků, kteří by nápor 
zvládali. Kolegyni, která od 1. 1. 2018 zřizovala 
s. r. o., zatím ani nebyli schopni odpovědět, co 
má v tomto případě dělat. Jsem nespokojena 
a přijde mi nefér říkat, že lékaři jsou nepřizpů-
sobiví a hledají pouze výmluvy.

■

eRecepty užíváme v ambulanci (1 lékař 
+ 1 sestra) od první poloviny roku 2017, tedy 
relativně dlouho. Pominu-li, že se již jednou 
zcela změnilo rozhraní eRp. SÚKL vyžadující 
manuální úpravy nastavení v hloubi lékařské-
ho programu (běžný uživatel PC toho není 
schopen), již jsme dvakrát měnili zavedený 
certifikát ( jednou náš a jednou SÚKL, běžný 
uživatel PC dtto); máme: 

a) Zhruba minimálně jednou za měsíc vrá-
ceného pacienta z lékárny (už ani nevolají) 
s tím, že máme vystavit eRecept na jiný lék, 
než byl původně předepsaný, neboť jej nelze 
z různého důvodu sehnat. Nebo má najednou 
vyšší doplatek s tím, že lék „nemohou zaměnit“ 
a musíme vystavit nový eRp. – tj. pacient jde 
2× (k nám i do lékárny).

b) Zejména u řetězcových lékáren jsou na 
denním pořádku aktivní generické substituce 
lékárnou (pacientovi je vyměněno i několik 
trvale užívaných léků, většinou zdůvodňují 
vyšším doplatkem u původního léku – výše 
nelze ověřit) a v programu se, pokud aktivně 
zpětně nevyhledávám historii eRp. v kartě pa-
cienta, toto běžně nedozvíme. 

Držíme palce ve vaší náročné práci.
■

Připojuji se ke stížnostem na nefunkčnost 
eReceptu. SÚKL vydává eRecepty, na kterých 
je skryta moje identifikace jakožto předepisu-
jícího lékaře. Provoz eReceptu jsem musel po 
dvou dnech ukončit a po pražských lékárnách, 
které na tyto chybné recepty léčiva vydaly, ro-
zesílám nyní poštou náhradní klasické recepty. 
SÚKL přitom garantoval nemožnost vydání 
eReceptů bez všech náležitostí, spojit se s ním 
nelze, situace by z mého pohledu vyžadovala 
důraznější protest.

■

Ráda bych se podělila o svoji zkušenost 
s eReceptem, kterou bych nazvala „mistrovský 
kousek SÚKL“: 

Úvodem chci zdůraznit, že jsem do pro-
since 2017 neměla k  fungování výhrady. 
Vzhledem k tomu, že jsem chtěla předejít 
zmatkům se zaváděním eReceptu ke konci 
stanovené lhůty, navíc mne baví nové věci 
a technologie, zařídila jsem si ho už v lednu 
2017. Pokud pominu nemalé náklady na jeho 
zprovoznění (pořízení modulu + platba za 
jeho instalaci svému IT technikovi), běželo 
vše celý rok opravdu dobře, nezaznamenala 
jsem sebemenší problém. Pomoc to byla pře-
devším pro moje pacienty, kteří si nemuseli 
pro recepty jezdit, a také pro sestřičku, která 

těm vzdálenějším recepty posílala poštou 
(denně psala asi 10–20 adres, stále hlídala 
dostatek známek, obálek atd.). Docela jsem 
se divila negativním ohlasům, které se na 
adresu eReceptu množily, ale pak to přišlo. 

4. 12. 2017, tedy v hektickém období, kdy se 
před koncem roku snažili eRecept řešit všichni 
„opozdilci“, jsem si všimla e-mailu ze SÚKL 
o nahrazování starého certifikátu novým, jinak 
že mi od ledna eRp. přestane fungovat… Co nej-
rychleji si mám instalovat nový. Proč výměna 
v období největších zmatků? Aby byly ještě 
větší? Začínám SÚKL „nemít ráda“… Takže po 
práci studuji dlouhý návod, snažím se zadávat 
hesla, která mi přišla téměř před rokem (mám 
celkem 4–6 pro nemocnici a svoji ambulanci), 
nedaří se, marná ztráta asi hodiny po práci… 
Další den volám IT technikovi, bohužel nemá 
čas, řeší eRp. těm, co ho ještě nemají. Všímám 
si „reklam“ SÚKL v Tempusu: „Volejte na help 
linky, případně mailujte, pomůžeme, prove-
deme…“ A skutečnost? Od 6. 12. 2017 tedy 
volám denně v pracovních dnech v různých 
časech na uvedená čísla, posílám e-maily – 
do dnešního dne, tj. do 16. 1. 2018, naprosto 
bezvýsledně. Hovorů mám 98! Když už jsem 
jednou měla trpělivost nechat zvonit číslo 18 (!)  
minut a ze 16. čekající jsem se posunula na 
2. čekající v pořadí…, automat hovor ukončil 
s tím, že linka je přetížená! Volám i na číslo 
jejich sekretariátu, jiných odborů. Na e-maily 
mi také neodpověděl nikdo. 

V tuto chvíli SÚKL nenávidím, promarně-
ný čas počítám na několik hodin A závěrem: 
přišel mi e-mail nejmenované firmy, která mi 
nabízí výměnu certifikátu vzdálenou pomocí 
za 1800 Kč bez DPH! 

S pozdravem a díky za práci celé ČLK.
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■

Od minulé středy užíváme v naší ordina-
ci eRecepty a celkem fungují. Dokonce nám 
ukázalo nastavení, že pacient zemřel a lék 
není možno předepsat. To je dobré. Co nás 
ale opravdu otravuje a zdržuje, je problém 
s adresami pacientů. Po zadání léku naskočí 
tato tabulka: „Nepodařilo se dohledat pacienta 
v Registru obyvatel a není uvedena kompletní 
adresa pacienta. Adresu pacienta není nutné 
uvádět pouze, pokud ji lze dohledat pro daného 
pacienta v Registru obyvatel na základě jména, 
příjmení a data narození.“ OK. Pokud odkliknu 
OK, objeví se nápis, že recept mohu vytisknout 
v dřívější (ne elektronické podobě), což tedy 
dělám. Nerozumím tomu, jak je to nastaveno, 
ale adresy pacientů máme dobře, a přesto tento 
systém „blbne“. Až nebudou moci fungovat 
normální recepty, tak asi pacient od nás nic 
nedostane!? Chtěla bych vědět, co je špatně 
a jak se tomu vyhnout. 

■

eRecept pro mne není žádné ulehčení prá-
ce, naopak je to paskvil. Místo, abych se věnoval 
pacientovi, věnuji se počítači, abych mohl vy-
tisknout jeden eRecept. Za těch pár dní, co se 
snažím tisknout eRecepty, musím mít kvalitní 
tiskárny a další techniku pro detašovaná praco-
viště, na klasiku papírového receptu se tiskne 
pouze jeden unikátní eRecept s obrovským 
kódem, takže spotřeba papíru a barvy stoupá. 
V databázi od SÚKL jsou léky, které už nejsou 
na trhu, viz Lomir, Accupro. Obnova již prac-
ně napsaných a zadaných léků u jednotlivých 
pacientů v programu nelze použít dále, musím 
je pracně zadat opět. U neregistrovaných paci-
entů eRecept nelze tisknout. Bohužel jsem ne-
našel žádná pozitiva, která by byla na eReceptu 
tak unikátní, abych je tiskl, možná jenom to, že 
se nemusí podepisovat a razítkovat. Rozhodně 
to nefunguje, jak by mělo.

■

Čerstvá zkušenost: eRecept se nevytvořil 
u dospělého pacienta vietnamské národnosti, 
který má sice běžné pojištění, ale RČ je nestan-
dardní na místě dne narození.

■

Sděluji potíže s eReceptem. Jedná se o pro-
blémové vystavování eRp. u cizinců, kteří tu 
buď jen pracují a přes hranici jezdí domů, nebo 
tu mají jen přechodné bydliště a čerpají buď 
plnou péči na modrý průkaz pojištěnce, nebo 
jako druh pojištění 4. 

■

Tak jsem se oficiálně dozvěděla, že přes 
Kasa FIK opravdu elektronické recepty pro 
cizince prozatím vystavit nelze. Takže jsem si 
zařízení, které jinak asi není špatné, pořídila 

zcela zbytečně. Pro rodinu lze psát papírové 
a české pacienty nemám, protože si raději za-
běhnou tam, kde jim lék předepíší na pojišťov-
nu, se kterou já nemám smlouvy. 

■

Jsem ročník l948, alergolog a internista. 
Zvažovala jsem, zda přecházet na eRecepty. 
Pokuta při nedodržení povinné preskripce 
a naděje, že snad to někdy k něčemu bude 
dobré, mě vedly k tomu, že jsem v srpnu 2017 
začala vyvíjet snahu o zavedení eReceptů v am-
bulanci. Program, který jsem doposud v ambu-
lanci používala, nespolupracoval s eRecepty. 
Autor programu mi v prosinci 2017 doporučil 
stáhnout si program z internetu. Po několika 
pokusech o přihlášení do centrálního úložiš-
tě jsem byla úspěšná a moje žádost o přístup 
byla přijata 7. 11. 2017. A 22. 12. 2017 mi bylo 
sděleno, že přístupové údaje byly vygenero-
vány a budou odeslány v nejbližší době. Do  
3. 1. 20l8 jsem nedostala nic, pokus o telefonic-
ký kontakt byl neúspěšný, proto jsem napsala  
3. 1. 20l8 dotaz na SÚKL, na odpověď stále če-
kám. Patřím ke generaci lékařů, která považuje 
za hlavní pacienta vyšetřit, určit dg. a stanovit 
léčbu. Teď se zdá, že nejdůležitější na práci 
lékaře je forma receptu. 

■

Jsem soukromá gynekoložka a pracuji již 
od začátku roku 1993 ve své praxi. Nikdy jsem 
neměla smlouvy se žádnou pojišťovnou, neb 
jsem o to ani neměla zájem. Asi polovina mých 
pacientek jsou Češky, které jsou tu řádně po-
jištěné, ale navštěvují mne a za veškerou mnou 
poskytnutou péči si platí, včetně léků, které jim 
předepisuji jako samoplátcům. Druhá polovina 
mých pacientek jsou cizinky, které buď mají, 
nebo nemají zdravotní pojištění, a taktéž si 
vše hradí. Když se začalo mluvit o eReceptech, 
tázala jsem se na SÚKL, jestli i já musím vy-
dávat eRecepty, a bylo mi řečeno, že v každém 
případě ano, a tudíž jsem začátkem listopadu 
podala žádost, ač se mi to celé zdá naprosto 
absurdní (samozřejmě že se od té doby ještě 
nic nestalo). V ordinaci pracuji již od samého 
začátku s počítačem a jsem připojena na vy-
sokorychlostní internet. Ale: nemám a ani si 
nehodlám pořizovat žádný lékařský program, 
neb záznamy pacientek jsou něčím, co je pouze 
mezi mnou a jimi. Nejednám s žádnými insti-
tucemi a nic po nich nechci, a tudíž nemám 
potřebu ani důvod předávat data pacientek 
(kopie všeho má pacientka a pouze ona svá data 
může poskytnout dál, uzná-li za vhodné či je-li 
potřeba). Nejsem jediná, kdo pracuje tímto 
stylem, takže to není problém jedince. Nyní 
nás chtějí donutit k výměnnému obchodu: za 
poskytnutí osobních dat pacientů nám bude 

poskytnuto právo vypisovat recepty. Copak to-
hle právo nevzniká někde úplně jinde? Nechá-
pu důvod, proč by měl SÚKL být informován 
o lécích, které si lidé hradí sami. (I já sama mám 
své choroby, které si ale léčím sama pomocí 
léků, které si předepisuji a kupuji za vlastní 
peníze. Jestliže tím nezatěžuji svou zdravotní 
pojišťovnu, proč by se mi do toho měl plést 
SÚKL?) A už vůbec nechápu, jak a za jakým 
účelem může SÚKL požadovat soustředění 
osobních a velice citlivých dat, a to v době, kdy 
vstupuje v platnost nový zákon o ochraně dat?

■

Problém se „ztotožněním pacienta“ s re-
gistrem obyvatel nastává zatím pokaždé, když 
v našem programu PC Doktor je za jménem 
pacienta uveden titul (oddělený i neoddělený 
čárkou za jménem a příjmením – např. Novák 
Václav Mgr. nebo Novák Jiří, Ing.). U ostat-
ních pacientů, u kterých nebyl titul uveden, se 
problém se ztotožněním zatím nevyskytl, ale 
pochopitelně jsme ještě eRecept nevystavovali 
žádnému cizinci. V rámci naší poslední aktua-
lizace programu PC Doktor (uvolněna firmou 
dne 13. 12. 2017) nebyla provedena aktualizace 
číselníků léčiv (tehdy ještě nové číselníky ne-
byly vydány před vytvořením updatu, a firma 
je tudíž nemohla do aktualizace přidat). Takže 
hned od začátku nového měsíce – tedy od ledna 
2018 – se nám pár pacientů z lékárny vrátilo, 
protože na průvodce eReceptu nebyl komplet-
ní čárový kód. Tehdy jsme zkusili tentýž lék 
vystavit znovu a všimli si, že PC Doktor psal 
chybové hlášení: předepsaný lék neexistuje, 
asi skončila registrace a nový kód SÚKL mu 
byl přidělen od ledna, nicméně nové číselní-
ky tehdy ještě nebyly – jsme tedy závislí i na 
servisní firmě, kdy nám je dodá, aby plánované 
uvolnění aktualizace programu bylo termínově 
sladěno se zveřejněním nových číselníků…

■

Upozornění s vykřičníkem, že se snažím 
vystavit eRecept pacientovi, který není v cen-
trálním registru obyvatel, se mi začalo obje-
vovat v prvních dnech roku 2018 u pacientů 
starších 70 let. Při prvním vyskočení daného 
okna jsem silně znejistěla, vše zkontrolovala, 
váhala, co dál – ale pak jsem to zkusila znovu, 
kód jsem dostala a dál to již neřešila. Jsem již 
asi dostatečně otrlá, a tak to ignoruji. 

A pak jsem se cestou z práce dozvěděla 
jen tak „mezi řečí“ od ajťáka z nemocnice i od 
mého pana lékárníka, že „SÚKL začal se spojo-
váním s centrálním registrem obyvatel a blbne 
jim to“. Do lékárny na konzultace jsem chodila 
ke konci prosince 2017 často právě proto, abych 
si vyjasnila, co a jak dělat, aby mí pacienti své 
léky dostali. Takže zatím eRecepty vystavuji, 
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výhružná okna odklikávám a neřeším. Zatím 
se mi stalo jen jednou, že se mi tato hláška 
ukázala u jednoho pacienta 2× (už to nejsou 
jen ti starší, jak jsem se domnívala zpočátku) 
– většinou stačí ignorovat a klikat vesele dál. 
Je to otravné – a jistě to není nic pro „slabší 
povahy“. Mně osobně spíš nasadilo brouka do 
hlavy to, že v seznamu léků, ze kterých vybí-
ráme, se objevuje jeden preparát (stejná síla, 
stejné balení, stejný výrobce – např. Afonilum 
cps. 50× 250 mg a další) pod několika různými 
kódy, a já netušila, který je ten správný. Navíc 
jsou v seznamu i léky, o nichž vím, že již nejsou 
v distribuci (např. starý Miflonid cps. inh. už 
není – je již pouze jako Miflonid breezhaler, 
jen se změnil aplikátor, lék je týž). Kolegou 
v lékárně jsem byla ujištěna, že si s tím nemám 
lámat hlavu, vydají lék s kódem, jaký mají, 
i když se jim objevují také nějaká výhružná 
okna atd. Lékárníci řeší svou část problému 
tak jako my lékaři – ale všichni se snažíme, aby 
pacienti své léky dostali, a tak to zatím funguje 
pro pacienty bez problémů. Napadá mě ovšem 
také jedna kacířská otázka: není to tak trochu 
chyba, že se snažíme pacienty těchto problémů 
ušetřit a bereme veškerou tíži na sebe? A oni 
to berou jako samozřejmost a jen se diví, co 
že ti doktoři zase mají, když oni přece dostali 
eRecept s kódem a pak svůj lék v lékárně bez 
problémů?! Z jejich pohledu to tedy funguje. 
Do toho mediální masáž, jak jsou pro pacienty 
eRecepty úžasné (naposledy mě nadzdvihla 
reklama řetězce Dr. Max jako „osvěta“ k eRe-
ceptu). A když si pak čtu „zasvěcené“ debaty 
na Facebooku o neschopných a hloupých léka-
řích, kteří nemají v ordinacích co pohledávat, 
když to neumí s počítačem, ztrácím i posled-
ní zbytky onoho spasitelského komplexu, že 
přece nemůžeme ty naše chudáky pacienty 
nechat na pospas osudu… Ale pak mi přijdou 
ty moje bábinky, které mají často problém se 
ze své vesnice vůbec dostat do malého města 
k doktorovi – a prostě musím…

■

Něco pro zasmání – i když je to spíš smut-
né. V malých obcích nejsou ulice, ale jsou tam 
čísla popisná! A to je ten kámen úrazu. Napí-
šete-li č. p. 54, je to neplatné, pacienta nezná. 
Musíte napsat velké Č. a za p. musíte udělat 
mezeru a napsat číslo popisné. Pak vás to pustí. 
Není to na naplácání přes ústa zodpovědnému 
tvůrci takovéhoto paskvilu? Důležité pro nás 
je kód ZP, RČ, jméno a příjmení a možná tro-
chu – opravdu jenom trochu – trvalé bydliště.

■

Provozuji NZZ na poloviční úvazek, odbor-
nost psychiatrie, provádím též psychoterapii.

V  mém případě používám starší verzi 

programu Amicus, bez aktualizací. Pracuji 
bez sestry (menší množství pacientů díky 
psychoterapii). Svoji práci jsem takto měla 
nastavenou poměrně efektivně.

Od ledna vystavuji eRecety, využívám roz-
hraní nabízené bezplatně na stránkách SÚKL.

Negativa:
Složité přihlašování do systému, chybí 

možnost zapamatování jména a hesla.
Není možné použít databázi pacientů – 

když už jsou jednou v systému zadané paci-
entovy údaje, program mi je nenabídne. Vše 
je nutné zdlouhavě vypisovat včetně PSČ, 
pojišťovny, adresy, rodného čísla…

Není možné na takto vyplněnou hlavičku 
zadat víc než 2 léky.

Program si nepamatuje moje údaje. Jako 
telefonní číslo, IČP.

Nefunguje zatím jiná možnost než vytisk-
nout papírovou průvodku – tedy spotřeba pa-
píru neklesá, naopak trochu stoupla, velikost 
A4 použiji na 3 ks průvodky. Papírové recepty, 
které mám v zásobě, nelze využít. 

Nemohu nahlížet do databáze, co už kdo 
přede mnou konkrétnímu pacientovi přede-
psal, čemuž jsem rozuměla jako hlavnímu 
důvodu zavedení eReceptů.

Celý proces mi na pacienta zabírá kolem 
5–10 minut navíc, a kde ho vzít? 

Pozitiva: žádná.
■

Nechtěla jsem dělat problémy, proto jsem 
si vše potřebné k eReceptu (podle mého názo-
ru) vyřídila. Začala jsem už vloni v létě. Tuto 
sobotu mi konečně pan ing. z Portálservisu 
vše potřebné přivezl. Nemám smlouvy s pojiš-
ťovnami, mými pacienty jsou skoro výhradně 
cizinci – mým oborem je rehabilitace a fyzikál-
ní medicína. Takže recepty nepíši moc často, 
ale když si někdo doma zapomene důležitý 

chronicky užívaný lék, potřebuje analgetika 
nebo akutně ATB, jsem zvyklá recepty psát. 
Pořídila jsem si tedy přístroj Kasa FIK, pro-
tože mám více pracovišť a nemám žádné stálé 
pacienty v registru. A všude mám wi-fi, tak 
jsem myslela, jak to mám krásně vymyšleno. 
A ejhle, dnes jsem nutně potřebovala napsat 
warfarin pánovi, který si v Německu zapomněl 
Marcumar, a ono to nešlo! Píše mi to, že pán 
není v registru obyvatel. Přestože jsem zadá-
vala jeho jméno, příjmení, datum narození, 
rodné číslo, kde jsem za pomyslné lomítko 
psala 999, dokonce jsem zkoušela číslo pasu, 
domácí adresu… A to bylo zadáno, že hradí 
nemocný.Nic nepomáhalo. Takže jsem musela 
napsat recept papírový… Doufám, že mi z Kasa 
FIK nebo ze SÚKL poradí, co dělat.

■

Od září/října se snažím o vygenerování 
nového certifikátu, musel jsem si najmout, 
smluvně ošetřit a samozřejmě zaplatit počíta-
čového odborníka. Přikoupení modemu eRe-
ceptu, ePN stojí více než 20 tis. Kč (a to jsem 
nakonec neobjednal modem na EET) k ofici-
álnímu počítačovému programu PC Doktor. 
Došlo ke změně mojí práce pod novou organi-
zací s. r. o., kde jednání s oficiální společností 
pro lékařky zajišťující vytvoření s. r. o., jednání 
s úřady, pojišťovnou apod. trvá minimum půl 
roku (mimochodem cena 44 tis. Kč také není 
malá). Musel jsem opakovaně (4×) žádat SÚKL, 
protože vygenerování mé žádosti na novou 
společnost nebylo úspěšné, neustále bylo od-
mítáno a bez řádného vysvětlení posíláno zpět, 
dovolání se v podstatě nebylo možné – mini-
mální čekání na telefonické spojení 30 min, 
a když se z pozice 12. dostanu na místo druhé, 
poté hláška, že linka je přetížena… Pracovnice 
SÚKL byla neznalá problematiky a opako-
vaně si protiřečí. Jednáním se SÚKL jsem 
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pověřil kamarádku úřednici, která tuto agen-
du a instalování certifikátů zařizuje osobně. 
Nejsem počítačový odborník, ale tak narazíte na 
problém, že váš počítačový systém Windows 10  
(resp. jeho aktualizace) znemožní přístup do 
programu PC a tím možnost ordinovat.

Každé ráno jdu s obavou do ordinace, co 
zase budu řešit. Jen krátká paralela s ePN, opa-
kované obtíže s IČPE s doporučením mezi čtyř-
ma očima, abych raději ještě používal klasické 
neschopenky, protože OSSZ má velké obtíže… 
Co mne ale opravdu trápí, je skutečnost, že 
nemám jistotu, že můj elektronický pod-
pis nemůže být zneužit, a  nemám jej pod 
kontrolou. A  to nemluvím o  opatřeních, 
která budeme muset respektovat a  zajis-
tit před blížícími se novými skutečnostmi 
ohledně ochrany dat, a o vyhrožování vel-
kými peněžními likvidačními sankcemi… 
Děkuji za vaši pomoc nám, řadovým lékařům, 
kteří by se rádi v  klidu mohli věnovat pa- 
cientům.

■

O registraci na SÚKL jsem požádala počát-
kem října 2017. Těsně před Vánocemi byly do-
ručeny přístupové kódy, které v jednom místě 
tohoto procesu zcela zablokovaly účet (pokusů 
několik v několika dnech, tedy hodiny a hodiny 
stresu) a několik pokusů o navázání kontaktu. 

Současně byly poslány žádosti o registraci 
elektronických podpisů dalších čtyř lékařů 
( já mám).

Poslali jsme žádost o znovuzpřístupnění 
kódů – zcela bez odpovědi. 

Telefonické linky – pouze automatický 
systém, k operátorovi se nebylo možno pro-
pracovat. 

Počátkem ledna byly kódy opět funkční, 
tedy sláva, již máme účet u SÚKL. Zpřístup-
něn byl v mém PC, neb mám jediná kvali-
fikovaný elektronický podpis. Funkční byl 
eRecept pouze jeden den, nevracejí se zpět 
kódy, a tak stále tisknu klasické recepty (ale 
možná je jejich obsah na úložišti na SÚKL). 
O elektronických podpisech dalších lékařů 
nemáme zprávy, obálky s modrým pruhem 
v  nedohlednu, informace o  stavu žádostí 
žádné. Podle informací mé sestry, která je 
lékárnicí, mají recepty jiných kolegů např. 
půl kódu, nebo ti, kteří dříve kód měli, tak 
ho již nemají… 

Nemluvím o stresu, jenž celý tento složitý 
proces způsobil nám a též i mnohým vyděše-
ným pacientům, kteří se nás denně ptají, zda 
už jim budeme posílat recepty do mobilu a co 
když jim dojde kredit a co když chytrý mobil 
nemají a co když nemají tiskárnu etc. etc.

Prostě děs běs…

■

Mrzí mne, že v prováděcí vyhlášce Minis-
terstva zdravotnictví je uvedeno, že lékař sdě-
luje pacientovi údaje eReceptu podle „výběru 
pacienta“, posiluje to názor řady pacientů, že 
lékař je zde od toho, aby vyhověl všemu, co 
si pacient vymyslí a požaduje. Přitom SMS 
zatím nefungují, a když jsem zkušebně sama 
sobě jako pacientovi poslala recept na e-mail, 
nepřišlo žádné potvrzení, že e-mail skutečně 
přišel tam, kam má (nemám žádný doklad, že 
jsem eRecept skutečně jako přílohu e-mailu 
poslala)… 

Pacienti jsou nepříjemní, že se všude 
říká a píše, jak to funguje, akorát já jsem ne-
ochotná… I když je takový komentář „jen“ 
každý druhý den, dokáže to spolehlivě eli-
minovat dobrou náladu a  chuť do práce. 
Rozhodně práce s eRecepty není nic, co bych 
chtěla používat dlouhodobě, komunikace 
s úložištěm se mi zatím (na rozdíl od řady ko-
legů) nezasekla, ale odezva systému je kolem  
10 sekund, takže to jistě zdržuje. Nikdo neví, 
zda mohu tisknout průvodku na formulář re-
ceptu, nebo na obyčejný bílý papír (a s „poza-
dím“ receptu nebo „bez pozadí“), v každé ze 
dvou lékáren jsem se dozvěděla něco jiného 
(v jedné skartují „papíry“, ve druhé je posílají 
ZP). Používám často opakovací recept a ze zá-
pisu CÚR nejsem schopná identifikovat, kolik 
balení si pacient vyzvedl, pokud si nevybral vše 
naráz, ani nevidím, že jsem předepsala opako-
vací recept, vidím pouze informaci o jednom 
balení. Informaci „co vidí lékárník“ jsem nikde 
nenašla a myslím si, že komunikace lékař–lé-
kárník je důležitá. To si musí každý zjistit sám 
soukromým „šetřením“.

■

Krátká zkušenost lékaře-zaměstnance 
nemocnice: při každém odeslání eReceptu 
zadávám čtyřmístný PIN kód svého bezpeč-
nostního certifikátu, číselnou klávesnici mám 
na monitoru, takže musím klikat jednotlivá 
čísla myší do příslušných políček a v rámci 
bezpečnostních opatření se mi čas od času 
mění pozice číslic v tabulce, takže člověk musí 
být pořád ve střehu, aby zadal PIN správně. Je 
to velmi ubíjející, a kdybych byla zaměstnanec 
na plný úvazek, tak bych velmi vážně přemýš-
lela, že dám výpověď, protože si připadám jako 
pokusný králík, zda zvládnu 30× za den zadat 
správně PIN svého bezpečnostního certifikátu. 
Asi to jinak nejde, v jiných nemocnicích jsou 
na tom kolegové stejně, ale je to opravdu velmi 
nepraktické.

■

Jsem lékař, ne počítačový expert. Pouze se 
ptám, proč musí být recept zajištěn kvalifiko-

vaným podpisem, a nikoli pouze jednoúčelo-
vým certifikátem, jehož vydání konkrétnímu 
lékaři je spojeno s jednoznačnou identifikací 
tohoto lékaře. Popravdě nechápu, proč nestačí 
pouze SÚKL certifikát. Bylo by na lékaři, zda 
tento certifikát uchrání před zneužitím. Po-
kud by však došlo k jeho zneužití, hrozilo by 
pouze neoprávněné vystavení receptu, nikoli 
ohrožení osoby lékaře se všemi majetkovými 
a právními riziky.

■

Chtěla jsem se zeptat, jak má být u eRecep-
tu správně bydliště klientů domovů důchodců? 
Má tam být jejich trvalé bydliště, nebo může 
být adresa sociálního zařízení, ve kterém dlou-
hodobě pobývají? Zjistila jsem, že identifikace 
pacientů v eRp. není přes rodné číslo, ale přes 
evidenci obyvatel.

■

Elektronický recept používám od pr-
vopočátku už druhý rok, kdy byl prezen-
tován jako doklad pro nezaměňování 
předepsaného léku, což v žádném přípa-
dě neplatí a opět nahrává lékárnám k vý-
deji jejich „oblíbených“ preparátů. Vi-
dím v tom velkou diskriminaci postavení 
lékaře, který zodpovídá za vydaný lék. 
Dalším argumentem v iniciální fázi zrodu 
eReceptu byla možnost zjistit, kde a  zda 
vůbec pacient tento preparát vyzvedl.  
To nejsou vůbec zbytečné informace! 
Už několikrát se mi stala nepříjemná událost 
v zaměnění gramáže požadovaného léku 
vinou chybného kliku, což samozřejmě vyža-
duje opětné zhlédnutí vystaveného receptu 
a ujištění se, že je vše v pořádku; samozřej-
mě tento úkon zásadně zdržuje naši práci! 
Celkově musím přiznat, že vystavení eRe-
ceptu mi práci zdržuje, mnohdy je zpětná 
vazba s úložištěm velice pomalá! Už vůbec 
nesouhlasím a odmítám vystavovat RP a ode-
slání e-mailem. Vždyť kontakt s pacientem je 
většinou nutný i z hlediska tolerance, mož-
nosti alergií, polypragmazie atd. Za léčbu 
zodpovídám, a  tudíž je i  mou povinností 
pacienta také při předpisu receptu vidět! 
Celkově nevidím efekt tohoto kroku, nevede 
ke zlepšení zdravotní péče, spíše si myslím, 
že bude sloužit jako nástroj neomezených re-
presí ze strany nadřízených institucí. I sděle-
ní, že bude pojišťovna lékařům za vystavené 
eRecepty platit l,70 Kč. To je to samé jako 
kompenzace za ošetřeného pacienta ve výši 
30 Kč. Toto jsou zbytečné výdaje ze strany 
pojišťoven, mají finanční prostředky použít 
na skutečnou léčebnou péči, a nikoliv na 
administrativní chyby, kterých se dopouštějí 
naši politici.
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■

FN Motol vedená bývalým ministrem Lud-
víkem, který veřejně zesměšňoval lékaře jako 
„hlupáky, kteří nejsou schopní pracovat s po-
čítačem“, píše stále recepty starým způsobem. 
Velmi pravděpodobně to ale víte.

■

Mohu z mé a manželčiny praxe potvrdit, 
že spojení s úložištěm minimálně ve 20 % 
pokusů není uskutečněno a musím složitě 
tisknout původní recepty (složitě proto, neboť 
program mám již primárně nastaven na eRp.) 
a minimálně ve 30 % trvá odesílání a potvrze-
ní déle než 30 s. Tedy denně ztratím zhruba 
30–40 minut času, který bych mohl věnovat 
pacientům…

■

Jsem lékař specialista, jsem v důchodu, 
vykonávám odbornou činnost 4 hodiny 1× 
týdně. Používám program PRAKTIK. Podle 
nabídky je pořizovací cena doplnění progra-
mu o eRecepty za 8000 Kč. A k tomu připo-
jení 200 Kč/měsíc. Náklady převýší roční 
platby pojišťoven. Proto mám uctivý do- 
taz: Jak a koho se žádá o výjimku z povin-
nosti?

■

eRp. používám od poloviny prosince 
a od počátku byly problémy. Jedná se o to, 
že odeslaný recept se nevrátí z úložiště a já 
jej musím zadávat znovu. Běžně k této situaci 
docházelo u každého druhého receptu. Jako 
raritu považuji to, že jsem jeden recept mi-
nulý týden zadávala 6×! To už jsem nervově 
nevydržela a vypsala jej klasicky (díky za sku-
tečnost, že nebudeme pokutováni). Dnes jsem 
si dala práci a počítala přijaté a odmítnuté 
recepty. Skóre se zlepšilo: v průměru to vy-
chází na každý třetí recept. Od počátku roku 
mi 4× zkolaboval program Doktor, a to vždy 
při manipulaci s receptem. Znamená to zavřít 
můj i sestřin počítač a poté znovu programy 
spustit. Pokud budou IT od SÚKL tvrdit, že 
mám špatný program, ráda bych podotkla, že 
na něm pracuji 20 let a nikdy nebyly problé-
my. Pracuji jako praktická lékařka pro dospělé 
a jistě uznáte, že psát recepty déle, než když se 
psaly ručně perem, je smutné nejen pro mne, 
ale hlavně pro pacienty, kterým se prodlužuje 
doba čekání.

■

Před časem jsem psal o svém váhání, 
nakonec jsem na eRecept přistoupil, zave-
dení bylo bez problémů, díky Amicusu, (za 
pouhých 21 000 Kč). Předpis trvá 3–4× déle 
oproti ručně psanému. V té době pacient 
sedí na lůžku a čeká. Kromě toho mi 1–2× 
za směnu vypadne internet. To znamená 

vše vypnout a znovu nastartovat – asi 10 
min zdržení…

Při zavádění jsem viděl, jak IT dělali zby-
tečnou práci – pochopitelně ke svému výděl- 
ku –, na každou položku (byly 4) byl odliš-
ný bezpečnostní kód, stačil by 1 na 1 doktora. 
Tedy práce pro práci, práce pro vlastní výdělek. 
Musíme si zvykat. Je to skutečně zásah do re-
žimu práce v ordinaci. Byl jsem zvyklý hodně 
pohovořit s pacientem, teď je to horší. Přeji, 
ať si ajťáci SÚKL ty peníze užijí.

■

Také mě pobuřuje oficiální prezentování 
situace, že vše funguje s minimálními pro-
blémy.

Popíši pro zajímavost vlastní zkušenost 
s přípravou na fungování ePreskripce:

Jsem lékař zaměstnanec s úvazky u dvou 
zaměstnavatelů. Ač jsem začal oficiálně ře-
šit přístup do celého systému již počátkem 
listopadu, stále nejsem schopen z důvodu 
váznoucích příprav na straně úřadů i nemoc-
nice elektronické recepty předepisovat. Po 
listopadovém zřízení elektronického pod-
pisu a žádosti o přístup do systému mi dne  
28. 12. 2017 SÚKL vzkázal, že má ze 6. 12. 2017  
mou poštovní dodejku potvrzující převzetí 
přístupových údajů do systému mou osobou. 
Když jsem se neprodleně ohradil, že jsem 
osobně nic nepřevzal, přestal úřad komu-
nikovat, na e-mail neodpovídá, telefonicky 
jsem se nedovolal. Jsme tedy v situaci, kdy 
nám státní aparát cosi nařizuje a současně 
nejsou jeho složky (Česká pošta i SÚKL) 
schopny poskytnout nezbytnou součinnost 
a servis. Samozřejmě dále předepisujeme 

již 11. den s mnoha dalšími kolegy léky kla-
sickou cestou.

■

Vážený pane MUDr. Kubku, moc si vážíme 
vaší podpory ohledně eRp. Prosím, doporučte 
iniciátorům a schvalovatelům „tam na výši“, 
aby se přijeli podívat do periferie. Vůbec ne-
mají ponětí, jaké jsou tady potíže…

Jde tady opravdu o důležitou bazální, ale 
může být i na vysoké úrovni, péči v okresech 
a jejich okolí. Kdo bude trpět, jsou obyčejní 
lidé. „Obyčejní“ neznamená hloupí, jak si myslí 
někteří v centru. A nemyslím tím lékaře, ti 
jsou zvyklí na všelijaká traumata, somatická 
i duševní, ale bezbranní lidé s dětmi. Jsme 
rádi, že vy o tom víte…

Pro naše poliklinické pracoviště v Praze hledáme 

ATESTOVANÉ LÉKAŘE 
RDG + SONOGRAFIE  

Nabízíme:

•  nadstandardní mzdové ohodnocení včetně odměn,

•  možnost sjednání pracovní doby dle dohody,

•  řadu zaměstnaneckých benefitů (5 týdnů 
dovolené, sick days, příspěvky na vzdělávání 
a dovolenou, aj.),

•  zázemí stabilní společnosti.

Nástup ihned nebo dohodou.

Velmi rádi se s Vámi setkáme a dohodneme  
individuální podmínky spolupráce.

Kontakt: 

Ing. Milena Böhmová, personální manažerka  

bohmova@medifin.eu, tel.: 296 506 396, 606 049 102

www.medifin.eu
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Od počátků vývoje lékařství je jedním ze základních pilířů (ne-li nejzásadnějším) nejdůležitějšího vztahu 
v této profesi důvěra nemocného k lékaři, podpořená institutem lékařského tajemství. To znamená, že 
nebude-li si nemocný tak výslovně přát, je lékař povinen vše, co mu nemocný sdělí, co se lékař dozví 
z vyšetření v souvislosti s poskytováním své služby, udržet pro třetí stranu tajemstvím, ať je to kdokoli.

Tak mne napadlo 
aneb Jak lékařské tajemství přestalo být tajemstvím

Již od tzv. revoluce pozoruji dosti výraz-
nou, i ve srovnání s bývalým režimem nebý-
valou snahu nejen jedinců, ale i nejrůzněj-
ších orgánů a institucí, dodržování tohoto 
tajemství prolomit, dostat se k těmto, pro 
ostatní veřejnost nepřístupným informa-
cím. Je to zřejmě velmi lákavé, a v ovzduší 
proklamované svobody, volnosti, přístup-
nosti k informacím dosud nedostupným je 
řada lidí přesvědčena, že by tyto informace 
měly být přístupné. Mnozí z nich i se zá-
měrem tyto informace využít k vlastnímu 
finančnímu obohacení. V kontrastu s tím se 
u nás, v podstatně větší míře než za býva-
lého režimu, chrání osobní údaje. Dokonce 
ze zákona, pod hrozbou značných postihů. 
A tak dochází i k takovým absurdním situa-
cím, že lékař není ochoten po telefonu jiné-

mu lékaři sdělit informace o jejich společně 
ošetřovaném nemocném. Na druhou stranu 
ovšem už řadu let poměrně volně proudí 
informace o nemocných, jejich diagnóze 
a léčbě na nejrůznější místa. 

O osobách, které se k těmto informacím 
mohou dostat, nemají ponětí ani nemocní, 
ani lékaři. Již záhy po tzv. revoluci tak zača-
ly proudit informace o nemocných do jejich 
tzv. zdravotních pojišťoven. Jak byly zajiš-
těny databáze těchto informací při likvidaci 
zkrachovalých ZP v devadesátých letech, se 
lze jen dohadovat. Jak jsou tyto informa-
ce zajištěny dnes, taktéž. Nu, a časem tlak 
na získávání těchto informací sílil – ne-
jen nemocní, ale i příbuzní, známí… začali 
bažit po přístupu k pro ně dosud tajemné 
zdravotnické dokumentaci, dožadovali se 
nejrůznějších výpisů, opisů, kopií, možnosti 
nahlížení… Tento jejich zájem byl časem, 
alespoň částečně, ukojen. Snaha o získání 
těch lékařských informací však přesto sílila. 
Vlajkovou lodí těchto snah, samozřejmě na 
vlnách naplnění tužeb občanů po těchto in-
formacích, byla snaha o zavedení IZIP. Jak 
tato snaha, naštěstí pro nemocné i lékaře, 
skončila, je dnes všeobecně známo. Kolik to 
společnost stálo, zhruba též. A opět se nabí-
zí otázka, kde skončily údaje o nemocných 
získané v rámci fungování tohoto projektu. 

Touha po získání těch žádaných infor-
mací o nemocných od lékařů některými 
jedinci, samozřejmě opět skrývaná pod 
péčí o  blaho občanů, však nepominula, 
a tak přišel „IZIP č. 2“, tentokrát podepře-
ný zákonem, s povinností lékařů poskytovat 
informace o nemocných pod hrozbou až 
nezvykle vysokých finančních sankcí. Ano, 
e-preskripce. Z její reálné podoby trčí jako 
příslovečná sláma z obuvi základní myšlen-
ka tohoto „kroku vpřed“. Pominu-li technic-
ky nedokonalou realizaci registrace lékařů, 
pak je zcela zřejmé, že z proklamovaných 
záměrů, kterých mělo být zavedením e-pre-
skripce dosaženo, najmě těch ve prospěch 
nemocného (ochrana nemocného před in-

terakcemi předepisovaných léků, recept po 
internetu nejen až domů, ale i do zaměst-
nání, ba i na ulici…), bude funkční nejspíše 
jen ten základní – získávání těch údajů… 
Nu, možno konstatovat, že lékaři si svá 
tajemství nebyli, bohužel, schopni uhájit.   
Při tom zamyšlení nad osudy lékařského ta-
jemství, co z něj vlastně zbylo, mne napadlo 
jedno srovnání. Pravda, srovnání nepříliš 
originální. Totiž srovnání poslání lékařů 
s posláním duchovních, kněží. Darmo se 
neříká, že mnohdy, najmě pro nevěřící, lé-
kaři zastupují ve svých ordinacích kněží – 
jejich kompetence duchovního křesťanské 
církve ohledně svátosti zpovědní. Duchovní 
si své zpovědní tajemství před světskou 
mocí dokázali uchránit. Byť za to byli svět-
skou mocí trestáni – viz např. sv. Jan Nepo-
mucký. Nikdo ani nezkouší zavést nějakou  
e-zpověď, hlášení hříchů (třeba podle pořa-
dí v Desateru) do jakéhosi „úložiště hříchů“ 
ve Vatikánu, s následným schválením dopo-
ručeného rozhřešení. Že by v úložišti byly 
zaregistrovány hříchy, včetně evidenčních 
údajů o jejich pachatelích, porovnány s ji-
nými hříchy pachatelů – do jaké míry jsou 
v interakci s jinými hříchy, nahlášenými 
třeba jinými duchovními, aby zpět do zpo-
vědnice duchovnímu přišlo potvrzení jeho 
rozhřešení, které by pak hříšník vykonal… 
Tak mne také napadlo, jak by asi vypada-
ly EET pokladničky u vchodů do kostelů.   
Pravda, pěkné pitomosti, že… Avšak před 40 
a více lety by asi mnozí výše uvedené o lé-
kařském tajemství též označili za pitomosti.  
A  když si tak vzpomenu, jak jsem před 
tzv. revolucí jako poslední sekundář na 
chirurgii – přiznávám, že docela s  gus-
tem – tehdejšího okresního tajemníka 
vládnoucí partaje, který se přišel optat 
na stav svého zetě, jehož jeho manžel-
ka, tajemníkova dcera, den předtím při 
jakési domácí diskusi klepla pánvičkou 
po hlavě, odkázal do patřičných mezí…   
Avšak, co naplat, pokrok se nedá zastavit.

MUDr. Jiří Wicherek
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První schůzka nového ministra  
se Sekcí mladých lékařů ČLK
Hned na počátku nového roku 2018 se naše Sekce mladých lékařů České lékařské komory aktivně 
pustila do jednání s novým ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem. Na Ministerstvu 
zdravotnictví nás kromě něho přivítal i prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., který zastává funkci 
ministerského náměstka pro zdravotní péči. Rádi bychom vytvořili kvalitní prostor pro vznik oboustranné 
diskuse v otázkách, které se nás, mladých lékařů, silně dotýkají, a to především v oblastech vzdělávání, 
právní odpovědnosti a systémové podpory. Jednání jsme se pokusili shrnout do několika tematických 
okruhů, ke kterým vždy připojujeme krátký komentář.

Při společném představení jsme navázali 
na předvolební diskuse, kdy měl pan ministr 
přehled o činnosti naší sekce a využíval data 
z dotazníku, kterým jsme mapovali podmínky 
mladých lékařů v systému zdravotnictví. Ze stra-
ny Ministerstva zdravotnictví byl vidět zájem 
o řešení nejpalčivějších otázek. Jmenovitě jsme 
probírali vztah školence a školitele a systém 
vzdělávání, kdy nyní přibližně třetina školenců 
přichází k atestaci zcela bez vedení školitele, kte-
rého ani nezná. Zdá se, že po vzoru jiných zemí 
bude docházet ke zkvalitňování vztahu školence 
a školitele jako základního pilíře vzdělávání. Je 
snaha o to, aby školitel byl součástí atestační 
zkoušky, a mohl tak sledovat zpětnou vazbu 
na svou dlouhodobou práci s mladým lékařem. 
Školitel by neměl svému školenci záměrně pro-
dlužovat přípravu k atestaci a měl by mít úzkou 
zpětnou vazbu na školencovy dovednosti.

V otázce právní odpovědnosti mladých lé-
kařů při výkonu jejich povolání se probíralo 
téma dohledu a dozoru. V současné době není 
vůbec jasné, kolik mají jednotlivé obory školitelů 
a kolik se tak může v jednotlivých odvětvích 
vzdělávat mladých lékařů. Je zřejmé, že by mělo 
dojít k restrukturalizaci vzdělávání tak, aby byla 
pracoviště schopná garantovat kvalitní podmín-
ky pro připravující se lékaře. Padl také návrh na 
lepší kontrolu a zpřehlednění školitelů a jejich 
školenců nejen v rámci jejich základních oborů, 
ale i při stážích. Celá věc by mohla být realizo-
vána pomocí aktualizovaného registru školitelů 
a jejich školenců.

Pro další rozvoj našeho projektu Férové-
ho pracoviště jsme chtěli znát zpětnou vazbu 
a pohled Ministerstva zdravotnictví na hodno-
cení podmínek vzdělávání samotnými lékaři. 
Výsledky i celý nápad se panu ministrovi moc 
líbí a rád by tento projekt podpořil. Zdá se mu 
to jako dobrá cesta, jak ukázat mladým lékařům 
na rozdílnost podmínek pro jejich vzdělávání 
a práci na různých pracovištích, a tím motivovat 
celý systém ke zlepšování podmínek. Též jsme 

probírali přínos pro samotné nemocnice, které 
získávají relevantní zpětnou vazbu na péči o své 
zaměstnance. Dále se do diskuse zapojil také pan 
náměstek a řešili jsme taktéž možné ohodnocení 
kvalitních pracovišť a zodpovědných školitelů.

Spolu s novým zákonem o vzdělávání se 
řešily i kompetence mladých lékařů. Probírali 
jsme návrh, kdy by školencům byly definovány 
vlastní kompetence, které by spolu s novými 
zkušenostmi mohli pod vedením svého školi-
tele rozšiřovat. Též po absolvování základního 
kmene by mělo být dáno optimum výkonů, které 
může školenec provádět zcela sám. Školitel by 
v tomto byl aktivním partnerem, který by po-
dle zkušeností a schopností mohl daný obecný 
seznam upravovat. 

Neopomenuli jsme ani další možnosti spolu-
práce mladých lékařů s Ministerstvem zdravot-
nictví. Pan ministr i pan náměstek vítali aktivní 
účast mladých lékařů v diskusích o budoucnosti 
systému. Jelikož ministerstvo dává dohromady 
akreditační i jiné komise, je s výhodou, aby do 
nich v určitém počtu prosazovalo též mladé 

lékaře, ať už jako aktivní členy, nebo pozorova-
tele s možností uplatnit svůj názor v diskusích. 
Tento postoj ministerstva velmi vítáme a jsme 
rádi, že takto můžeme zprostředkovat přenos 
potřeb mladých lékařů do tvorby nových vy-
hlášek a opatření.

Posledním tématem byla rezidenční mís-
ta. Stát by měl definovat jasný rozsah potřeb-
ných oborů a jejich stabilní podpory, aby měli 
již studenti medicíny jasno, kterým směrem 
se zaměřit a jakou formou k tomu budou pod-
porováni. Měla by to být motivace k získávání 
zkušeností v daném oboru. Rádi bychom v bu-
doucnosti měli připravený jasný a stabilní pro-
gram podpory vzdělávání a přípravy k atestaci. 
Na naši schůzku v brzké době navážeme dalším 
jednáním. Budeme rádi, když se na nás obrátíte 
s otázkami, které byste chtěli přímo s Minister-
stvem zdravotnictví probrat. Kontaktujte nás, 
prosím, na našem e-mailu sekcemladychleka-
ruclk@gmail.com. 

MUDr. Monika Hilšerová,

předsedkyně Sekce mladých lékařů ČLK
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Lékaři tančili, jak ministr zpíval
Všechny prostory pražského Žofína pa-

třily 27. ledna 2018 tančícím lékařům, kteří 
se přišli pobavit na 22. reprezentačním Plesu 
lékařů českých. Jeho tradičními pořadateli 
jsou ČLK a LOK-SČL. Ve Velkém sále k tan-
ci hrál Boom!Band Jiřího Dvořáka se sólisty 
a hlavním lákadlem byla zpěvačka Monika 
Absolonová. Nejvíc pozornosti na sebe však 
soustředil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, 
který jako bývalý zpěvák a skladatel sklidil za-
sloužený potlesk poté, kdy na žofínském pódiu 
s orchestrem skvěle zazpíval dvě legendární 
skladby z repertoáru Franka Sinatry. V Malém 
sále účinkovali orchestr Jana Hlavsy se sólisty, 
zpěvák Pavel Vítek, kolem půlnoci propukla 
už tradiční diskotéka Miloše Skalky. O zábavu 
v Rytířském sále se postarali Alena Přibylová 
and her Longhairs a Frajéři z galerky. 

Lékaři tradičně zaplnili parket hned při prvních tónech úvodního valčíku Sólistka Boom!Bandu Jiřího Dvořáka Eva Kleinová 

Matador diskotékových večerů na Plesu  
lékařů českých Miloš Skalka

Prezident ČLK Milan Kubek a předseda LOK-SČL Martin Engel ve společnosti moderátorky 
Veroniky Poláčkové

Předtančení Taneční školy Vavruška



TEMPUS MEDICORUM    /   ÚNOR 2018 31

PLES LÉKAŘŮ ČESKÝCH

Dobře se bavila také předsedkyně Etické 
komise ČLK Helena Stehlíková

Prezident ČLK Milan Kubek v doprovodu své manželky Lenky Na parketu nechyběli ani kandidát na prezidenta Marek Hilšer 
s manželkou Monikou

Profesorka Věra Adámková ve společnosti 
prezidenta ČLK Milana Kubka

Robert Baxa, Tomáš a Iva Merhautovi spolu 
s exministrem práce a sociálních věcí  
Petrem Šimerkou

Prezidenti komor Roman Šmucler a Milan 
Kubek ve společnosti ministra Vojtěcha

Nekorunovaným králem plesu se stal ministr 
Adam Vojtěch s interpretací hitů Franka Sinatry

Ministr Adam Vojtěch pozorně naslouchal 
prof. Pavlu Pafkovi

Hlavní pěveckou hvězdou večera byla Monika Absolonová
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Lékaři chtěli mír, skončili ve vězení

Prostest České lékařské komory 
proti uvěznění tureckých lékařů

Turecký prezident nechal zadržet lékaře, kteří odsoudili ofenzivu armády proti Kurdům v Sýrii. Lékaři 
jménem svého stavu volali po okamžitém míru, skončili ale ve vězení jako „zrádci“. K pobouření, které 
to vyvolalo v celém světě, se přidala i Česká lékařská komora.

Prezident České lékařské komory protestuje

Turecká armáda spustila 20. ledna ma-
sivní útok na kurdské milice (YPG) v Sýrii. 
Ty sice patří mezi spojence NATO v boji pro-
ti Islámskému státu, ale zároveň jsou jako 
Kurdové pro tureckého prezidenta Recepa 
Tayyipa Erdoğana úhlavními nepřáteli. Při 
ostřelování města Ofrín na severu Sýrie po-
dle pozorovatelů zemřely desítky civilistů 
a nálety tureckých letadel zničily i vzácný 
starověký chrám z prvního tisíciletí, který 
postavili ještě Aramejci.

Proti rozpoutání takového násilí se na-
vzdory strachu z režimu ozvali i někteří Turci. 
Kvůli kritice turecké ofenzivy proti Kurdům 
jich už přes tři stovky skončily ve vězeních. 
Ke kritikům se přidali i turečtí lékaři – a do-
padli stejně. Hrozí jim obvinění ze „šíření 
propagandy ve prospěch teroristické organi-
zace a podněcování veřejnosti“. Na jedenáct 
z nich je vystavený zatykač, osm jich už policie 
dopadla.

Vězení za slova: Mír, hned teď
Zadržení lékaři ale nejsou tak úplně 

bezvýznamní. Jde o vysoce postavené členy 
Turecké lékařské asociace (TTB), jakési ob-
doby lékařských komor v jiných zemích. Mezi 
zadrženými je i předseda Asociace lékařů 
Turecka (TTB) Rasit Tükel. Navíc je dobře 
zdokumentováno, proč jsou lékaři zadržení 
a z čeho je turecký režim viní.

Zákon měli překročit svými výzvami 

prezidentu Erdoğanovi k okamžitému za-
stavení bojů a k nastolení míru. Vydali dvě 
prohlášení. V prvním („Válka je problém ve-
řejného zdraví!“) varovali před dopady války 
na civilisty. Následně se stali terčem útoků, 
a tak zveřejnili druhé veřejné prohlášení, kde 
vysvětlili, že jako lékaři válku podporovat 
nemohou. „Ne válce. Mír, hned teď,“ zakončili 
své prohlášení.

Odpovědí na výzvu prezidentovi Er-
doğanovi byly zatykače, zatčení a policejní 
cely. Sám prezident lékaře obvinil ze zrady. 
„Věřte mi, nejsou to žádní intelektuálové, 
je to gang otroků. Jsou to služebníci impe-
rialismu,“ řekl o lékařích turecký ministr 
zdravotnictví Ahmet Demircan. Lékařská 
asociace podle něj nemá právo podobná 

prohlášení vydávat, proto už bylo zahájeno 
trestní stíhání.

Protestuje celý svět, 
protestuje i Česko

Co prezidentu Erdoğanovi prochází 
doma, nejde už tak snadno ve světě. Za za-
držené lékaře se postavili jejich kolegové 
i lékařské organizace z celého světa. Protest 
nyní vyjádřila i Česká lékařská komora a její 
prezident Milan Kubek zaslal Erdoğanovi 
protestní dopis.

O odhodlání ČLK bránit své turecké ko-
legy svědčí i naléhavost, s jakou se skandálu 
kolem zadržených lékařů věnuje. Hromad-
ným e-mailem s informací o celé kauze se 
na všechny lékaře v Česku obrátil prezident 
Milan Kubek. Označil to za „znepokojivou 
zprávu“ a protestní dopis zaslal také Recepu 
Erdoğanovi. 

Postup tureckých úřadů vyvolal zděšení 
a kritiku v celém světě. Příkře ho odsoudil 
také šéf Světové lékařské asociace (WMA) 
Jošitake Jokokura. „Vyzýváme turecké úřady, 
aby vůdce zdravotníků okamžitě propustily 
a aby ukončily tu zastrašovací kampaň,“ zní 
citace z prohlášení organizace WMA. Ta za-
stupuje 111 národních lékařských asociací. 
Kromě toho se lékařů zastala i Amnesty In-
ternational. Podle AI se lékaři stali terčem 
hrozeb násilím.

David Garkisch, www.nasezdravotnictvi.cz

Turecká policie v úterý 30. 1. 2018 zadr-
žela osm členů představenstva (ústřední rady) 
Turecké lékařské asociace (TTB – Turkish 
Medical Association). Její představitelé ve 
svém prohlášení z 24. 1. 2018 „War is a public 
health problem!“ varovali před závažnými do-
pady, které mají válečné konflikty na zdravotní 
stav obyvatel, včetně civilistů.

Poté, co se představitelé tureckých  
lékařů stali terčem nevybíravých útoků,  
vydalo vedení Turecké lékařské asociace  
26. 1. 2018 druhé prohlášení „Public Decla-
ration by Turkish Medical Association“,  
v  němž se snažilo vysvětlit, proč lékaři  
v souladu s etickými principy svého povolá- 
ní nemohou podporovat válku, která při- 

náší bez rozdílu utrpení civilnímu obyva-
telstvu.

Policie vystavila jedenáct zatykačů na čle-
ny představenstva lékařské asociace, z toho 
osm bylo zadrženo, včetně jejího prezidenta 
prof. dr. M. Raşit Tükela.

Policejní útok vůči Turecké lékařské aso-
ciaci nastal poté, co prezident Erdoğan členy 
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Bezprecedentní útok proti lékařům

Nyní turečtí představitelé zašli v boji 
proti nesouhlasným názorům ještě dál. 
Nechali na celém území vyhledat jedenáct 
nejvyšších členů Turecké lékařské asociace 
(TMA), aby je následně uvrhli do vazby. 
Právník asociace Ziynet Ozcelik agentu-
ře Reuters potvrdil, že se tak stalo vůbec 
poprvé v historii. Důvodem pro zatýkání 
představitelů lékařské obce v Turecku se 
stalo jejich prohlášení z 24. ledna letošního 
roku. Uvádíme jej kompletně v překladu.  

„Jako lékaři varujeme: 
Válka je lidsky vytvářený problém, 

který má dalekosáhlé důsledky na zdraví 
lidí, ničí přírodu, škodí lidstvu a ohrožuje 
sociální život. Každý ozbrojený konflikt 
s sebou přináší obrovskou tragédii v po-
době nevratných dopadů nejen na fyzické 
a psychické zdraví lidí, ale také na je-
jich sociální život, o environmentálních 
vlivech nemluvě. Jako zástupci profese, 
kteří přísahali, že budou pracovat v zá-
jmu pacientů, máme tento závazek stále 
na paměti. Naší povinností je bránit život 
a podporovat mír. Vypořádat se s válkou 
a vším negativním, co přináší, lze podpo-
rou demokratického a mírového způsobu 
života. Ne válce! Ano okamžitému a vše-
obecnému míru!“ 

Na prohlášení mírotvorného postoje 
reagoval prezident Erdoğan. Ten celou  
organizaci obvinil z  vlastizrady. „Věřte  

vedení „takzvané“ Turecké lékařské asociace 
označil jako „terrorist-lovers!“.

Bezprecedentní útok vůči představitelům 
Turecké lékařské asociace ostře odsoudil 
prezident Světové lékařské asociace (WMA)  
dr. Yoshitake Yokokura: „The WMA fully supp-
orts our Turkish colleagues in their public 
statements that war is a public health problem. 
The WMA has clear policy that physicians and 
national medical associations should alert 
governments to the human consequence of 
warfare and armed conflicts.

The Turkish Medical Association has 
a duty to support human rights and peace 

and we are alarmed about the latest arrests 
and the criminal complaint. We strong-
ly denounce these attacks on freedom of  
expression, which is enshrined in article 19 
of the International Covenant on Civil and  
Political Rights that Turkey ratified in 
2003.“

Na stranu tureckých kolegů se bezvý-
hradně postavilo též předsednictvo Stálého 
výboru evropských lékařů (CPME). Protesty 
prezidentovi Erdoğanovi a dalším předsta-
vitelům Turecka zasílají rovněž jednotlivé 
národní lékařské komory a asociace.

Dopis s výzvou k okamžitému propuštění 

všech členů vedení Turecké lékařské asociace 
(TTB), k ukončení zastrašovací kampaně 
vůči tureckým lékařům a k respektování lid-
ských práv, k němuž se Turecko v minulosti 
zavázalo, zaslal dnes jménem České lékařské 
komory její prezident MUDr. Milan Kubek 
prezidentovi Turecka panu Recep Tayyip 
Erdoğanovi a  předsedovi vlády Turecka, 
ministrům zahraničí, vnitra, spravedlnosti 
i zdravotnictví a dále pak vyslancům Turecka 
při EU a OSN a velvyslanci Turecka v České 
republice.

V Praze 1. 2. 2018
MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

mi, nejsou to vůbec intelektuálové, ale 
parta otroků sloužících imperialismu,“ 
řekl v  neděli členům Strany spravedl- 
nosti a rozvoje (AKP) v provincii Amasya. 
Dodal, že stanovisko „ne válce“ je vzlyk 
lůzy a  nic jiného než vyjádření zrady  
v jejich duších a že postoj tureckých lékařů 
je „opravdová špína“ a mělo by se mu „říct 
ne“. 

Na stranu zadržených lékařů se nepo-
stavil ani ministr zdravotnictví Ahmet De-
mircan. Uvedl, že turecká lékařská asociace 
nemá právo činit podobná prohlášení a že 
podal žalobu s cílem vedení organizace od-
volat. „Udělali velkou chybu. Učiníme nut-
né kroky v souladu s právem,“ píše server 
agentury Reuters.

Lukáš Pfauser

Turecké úřady ostře potlačují jakékoli projevy nesouhlasu s ofenzivou, kterou vede armáda proti kurdským 
lidovým milicím v oblasti města Afrín na severu Sýrie. Podle informací agentury Reuters bezpečnostní 
složky za posledních více než deset dnů vojenské intervence zadržely přes 300 lidí za kritické příspěvky 
na sociálních sítích. 
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GDPR – implementace ve zdravotnictví 
(dílčí informace)
Metodika k implementaci GDPR ve zdravotnictví je zveřejněna na webových stránkách ČLK i Ministerstva 
zdravotnictví ČR. Po jednání s pracovníky Úřadu pro ochranu osobních údajů připraví právníci komory 
rady pro lékaře.

Jak bylo avizováno již v předchozím čísle 
časopisu Tempus medicorum, pracovní sku-
pina složená ze zástupců Ministerstva vnitra, 
Ministerstva zdravotnictví, Úřadu pro ochranu 
osobních údajů a ÚZIS již vypracovala Meto-
diku pro implementaci evropského nařízení 
o ochraně osobních údajů v podmínkách čes-
kého zdravotnictví. Tuto metodiku lze nalézt 
na webových stránkách České lékařské komory 
i Ministerstva zdravotnictví. Na druhé straně 
tato metodika není pro běžného lékaře jasným 
a stručným návodem, jak by si měl počínat při 
implementaci tohoto evropského nařízení ve 
své soukromé ordinaci. 

Právní kancelář České lékařské komory 
uskuteční patrně v průběhu měsíce února jed-
nání s pověřenými zástupci Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, kteří se zabývají implementací 
evropského nařízení o ochraně osobních úda-

jů GDPR ve zdravotnictví. Budeme se snažit 
připravit konkrétní, stručnou a věcnou infor-
maci, jaké úkony a jaká opatření by měl uči-
nit běžný soukromý lékař k tomu, aby splnil 
povinnosti související s nařízením o ochraně 
osobních údajů. Bude třeba odděleně posoudit, 
co je třeba učinit v ordinaci, v níž pracuje jediný 
lékař s jednou sestrou (kterých je patrně u nás 
většina), a co za situace, kdy jde o obchodní 
společnost většího počtu společníků a většího 
počtu zaměstnanců i ošetřovaných pacientů. 
Z tohoto pohledu budeme muset ujasnit, který 
poskytovatel zdravotních služeb bude muset 
zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních 
údajů. Již v současné době víme, že to rozhodně 
nebude soukromý lékař zaměstnávající jednu 
zdravotní sestru, ale není zatím zcela jasné, jak 
velká by musela být obchodní lékařská společ-
nost poskytující ambulantní zdravotní služby 

nebo jednodenní péči, kde již bude třeba funkci 
pověřence pro ochranu osobních údajů zřídit. 
Nepochybné je, že odlišná situace bude v ne-
mocnicích, kde vždy bude nutno zřídit funkci 
pověřence pro ochranu osobních údajů a kde 
úkolů souvisejících s implementací evropské-
ho nařízení GDPR bude nepochybně více než 
v běžných lékařských ambulancích. 

Jakmile projednáme tyto záležitosti s pově-
řenými pracovníky Úřadu pro ochranu osobních 
údajů, budeme v nejbližší době na stránkách 
časopisu Tempus medicorum i elektronickou 
cestou členy komory informovat o tom, co je 
třeba na jejich pracovištích realizovat, aby byly 
splněny povinnosti poskytovatele zdravotních 
služeb v rámci implementace evropského na-
řízení GDPR. 

JUDr. Jan Mach,

ředitel právní kanceláře ČLK

O eutanázii z hlediska práva
O plastické a komplikované problematice eutanázie se u nás diskutuje poměrně často a nezřídka i vysoce 
emotivně. K věcné diskusi, ale i na odborných fórech, zpravidla chybí pečlivé a věcně důležité rozlišení, 
o čem vlastně mluvíme a z jakého úhlu pohledu se k problému vyjadřujeme.

Vzhledem k  uvedeným okolnostem je 
proto třeba uvítat publikaci Adama Doleža-
la s názvem Eutanázie a rozhodnutí na konci 
života, s podtitulem Právní aspekty, která 
se na pultech našich knihkupectví objevila 
v závěru roku 2017.  

Autor je právník pracující v Kabinetu 
zdravotnického práva a bioetiky, jenž je 
součástí Ústavu státu a práva AV ČR. On 
i jeho kolegové se dlouhodobě zabývají na-
léhavými otázkami bioetiky, a přesvědčit  
se o tom můžete i četbou jejich interneto-
vého časopisu www.ilaw.cas.cz/medlaw- 
journal. 

Recenzovaná monografie je rozsáhlá 
(284 stran), ve své minirecenzi proto upo-
zorňuji jmenovitě na příkladně zpracova-
nou terminologii a prezentaci základních 
teoretických otázek (2. kapitola). Dále na 
přehled příslušné legislativy ve vybraných 

zemích a samozřejmě i v ČR (3.–7. kapitola). 
Při znalosti nejrůznějších právních úprav 
v  jednotlivých zemích lze opodstatněně 
předpokládat, že v příštích rozpravách, které 
nepochybně opět nastanou, budou už disku-
tující dobře rozlišovat uzákonění, toleranci, 
dekriminalizaci eutanázie atd., stejně tak 

jako u nás málo tematizovanou privilego-
vanou skutkovou podstatu trestního činu 
usmrcení ze soucitu.

Samozřejmě že i další části knihy jsou 
poučné nebo inspirující. Předností celé pu-
blikace je mimořádná srozumitelnost, která 
zpřístupňuje text i neprávníkům. Lze konsta-
tovat, že dobře doplňuje příspěvky na totéž 
téma, které převážně napsali lékaři a zve-
řejnili v knize Eutanázie – pro a proti, která 
vyšla v Edici celoživotního vzdělávání ČLK 
(Ptáček R., Bartůněk P. a kol., Praha, Grada 
2012). Zbývá doplnit, že věcné a názorové 
„stýkání a potýkání“ mezi zainteresovanými 
lékaři a právníky v této věci bude v budouc-
nosti nezbytné.  

Knihu vydalo pražské nakladatelství Aca-
demia (ISBN 978-80-200-2687-3).

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Fakulta humanitních studií, UK Praha

Česká lékařská komora 
vás zve na

odborné sympozium při příležitosti 
vydání monografi e v edici ČLK 
Postgraduální vzdělávání lékařů

Transplantace 
v rekonstrukční chirurgii

Číslo kurzu: 33/18
čtvrtek 1. 3. 2018

NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5
Počet kreditů: 5

Rozsah: 15.00–19.00 hod.
Odborný garant: MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

Účastnický poplatek: předem 1000 Kč, na místě 1200 Kč 
Účastníci obdrží monografi i Transplantace v rekonstrukční chirurgii – 

autor M. Molitor a kolektiv. 

14.00  Registrace ● 15.00 Zahájení

Program přednášek:
1. Úvod do problematiky transplantací v rekonstrukční chirurgii  (20 min), diskuse

MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
přednosta Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha

2. Mikrochirurgie  v plastické chirurgii i v interdisciplinární spolupráci (30 min), diskuze
Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

Přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

3. Dárci orgánů – hlavní limit transplantační medicíny v současnosti (20 min), diskuse
Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., CETC

vedoucí lékařka Oddělení odběrů orgánů a transplantačních databází Transplantcentra IKEM, Praha
4. Etické otázky transplantační chirurgie (20 min), diskuse

Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
Přednosta Ústavu etiky 3. LF UK Praha

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

5. Hand transplantation 20 years later: where are we now? (20 min), diskuse
Prof. Marco Lanzetta, MD. 

vedoucí lékař Instituto Italiano di Chirurgia della Manno, Monza, Itálie

6. Uterus transplantation – lesson learned so far (20 min), diskuse
Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, FICS, FEBS, MHA.

přednosta oddělení transplantační chirurgie, zástupce přednosty Transplantcentra (IKEM), Praha

7. Vaskularizované kompozitní alotransplantace – současný stav (30 min), diskuse
MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

přednosta Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha

19.00 Předpokládaný závěr

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Účastnický poplatek: 1000 Kč; číslo účtu: 19-1083620217/0100; variabilní symbol: 3318.  

Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci.
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Přednosta Ústavu etiky 3. LF UK Praha

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

5. Hand transplantation 20 years later: where are we now? (20 min), diskuse
Prof. Marco Lanzetta, MD. 

vedoucí lékař Instituto Italiano di Chirurgia della Manno, Monza, Itálie

6. Uterus transplantation – lesson learned so far (20 min), diskuse
Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, FICS, FEBS, MHA.

přednosta oddělení transplantační chirurgie, zástupce přednosty Transplantcentra (IKEM), Praha

7. Vaskularizované kompozitní alotransplantace – současný stav (30 min), diskuse
MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

přednosta Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha

19.00 Předpokládaný závěr

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Účastnický poplatek: 1000 Kč; číslo účtu: 19-1083620217/0100; variabilní symbol: 3318.  

Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci.
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TEMPUS
MEDICORUM NAPSALI JSTE

Odešel prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.

Zemřel profesor Křepela

Zemřel MUDr. Pavel Čejka

Bohatý život prof. MUDr. Rajka Dolečka, DrSc., skončil v 92 letech po krátké vážné nemoci 20. 12. 2017 
na Interní klinice Fakultní nemocnice Ostrava.

Narodil se 1. 6. 1925 a celé své dětství až 
do začátku nástupu na lékařskou fakultu pro-
žil v Bělehradu, lékařská studia dokončil na 
Karlově univerzitě v Praze. Od počátku své 
medicínské kariéry až do své smrti pracoval 
v Krajské nemocnici s poliklinikou Ostrava 
(KNsP), ze které následně vznikla současná 
Fakultní nemocnice Ostrava. V roce 1951, 
po svém nástupu, založil Endokrinologic-
kou ambulanci na Interním oddělení KNsP  
Ostrava a postupně rozvíjel obor endokri-
nologie v tehdejším celém Severomorav-
ském kraji. Úžeji se zaměřil na problematiku 
endokrinologie popáleninového traumatu, 
obezity a stáří. 

Jeho odborná činnost byla postupně 
oceněna úspěšnou obhajobou kandidatury 
(1960), habilitace (1965), doktorátu věd (1970) 
a profesury (1990). Bohatá vědecko-výzkumná 
činnost je doložena 217 odbornými články a 11 
monografiemi zaměřenými na problematiku 
endokrinologie popálenin, traumatu, obezity 
a stáří. Lásku k endokrinologii vyjadřoval svým 
opakovaným oblíbeným mottem: „Endokrino-
logie je krásná svou dynamikou, tzn. že sleduje 

hormonální odezvu organismu na nejrůznější 
situace dané změnami vnějšího a vnitřního 
prostředí. Přitom o našem osudu rozhodují 
substance v zanedbatelné koncentraci pik-
togramů.“

Všeobecně známa je také jeho publicistická 
činnost, zejména televizní pořady a publika-
ce: Nebezpečný svět kalorií, oceněný cenou 
Zlatého krokodýla, Tajemný svět hormonů, 

Nemoci civilizace, Nemoc půl miliónu, Dejte 
léta životu a další.

Neméně významným úspěchem pracovní 
a pedagogické činnosti prof. Dolečka je i ta 
skutečnost, že byl jedním z iniciátorů a zakla-
datelů Zdravotně sociální fakulty Ostravské 
univerzity v roce 1993. Ta se pak po svých 
dalších metamorfózách přes Fakultu zdra-
votnických studií stala základem pro úspěšně 
akreditovanou Lékařskou fakultu Ostravské 
univerzity v roce 2010. Vznikem LF OU bylo 
korunováno mnohaleté úsilí řady generací 
od roku 1945.

Lásku k srbskému národu prof. Doleček 
projevil v  mládí svým aktivním zapojením 
do protinacistického odboje, v dospělosti pak 
v bohaté beletristické formě věnované srbské-
mu národu. Jedná se například o Necenzurova-
né obrazy z dějin Kosova a Metohije, Necenzu-
rované obrazy z dějin jihoslovanských bratrů, 
Rozhovory s generálem Mladićem, Na cestách, 
Inventura v 89 letech – ve stínu Balkánu.

Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.,  

děkan LF OU, přednosta Interní kliniky FN Ostrava

MUDr. Rostislav Sojka, předseda OS ČLK Ostrava

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 13. 1. 
2018 zemřel profesor MUDr. Karel Křepela, CSc. 
Profesor Křepela většinu svého profesního života za-
světil péči o děti s tuberkulózou na Pediatrické klinice 
Thomayerovy nemocnice v Krči. Byl jedním z prvních 
atestovaných dětských pneumologů, spoluzakladate-
lem České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP 
a garantem pregraduální a postgraduální výuky TBC. 
V roce 2012 byl pasován na Rytíře českého lékařského 
stavu. Byl to člověk nesmírně vzdělaný, ale zároveň 
lidský, noblesní, s překvapivým smyslem pro humor.

  MUDr. Doležalová, Pediatrická klinika TN Krč

V neděli 7. ledna 2018 zemřel MUDr. Pavel Čejka 
ve věku 85 let. Motto Lékař duše i těla nebylo v pří-
padě pana doktora Čejky klišé. Schopností empa-
tie, uměním naslouchat, obdarovat dobrým slovem 
i jiskřičkou radosti, pochopením, které měl pro své 
pacienty, své přátele i prostě jen potřebné, byl jedi-
nečný. Toto vše, dnes tak vzácné, nám tu zanechává.

Pokojné spočinutí Tobě, Pavle!
MUDr. Jitka Blažková, OS ČLK Děčín 

Děkuju za život!
Nevím, jestli jsem na správné adrese, ale chtěla bych 

napsat pochvalu a poděkování paní doktorce Janě Šepsové, 
která mi v podstatě zachránila život. Přestala mi pracovat 
pravá strana těla, nejprve ruka, po dlouhé době i noha. Jez-
dila jsem do centra roztroušené sklerózy do Teplic snad šest 
let, ale tam mne jen pozorovali, a když jsem se rozbrečela, 
že chci léčit, tak jsem dostala tablety na nervy. Už jsem se 
sama neoblékla, neotočila se na posteli, už jsem se bála, jak 
to dopadne. Při bolesti zad mne můj doktor poslal k paní 
doktorce Šepsové. Pomohla mi se zády, a když se na mne 
dívala, řekla, že se jim do toho nechce plést, ale myslí si, že je 
to parkinson. Tak jsem to v Teplicích řekla a paní doktorka 
Vachová říká, no jo, asi má pravdu, necháme to na ní. Tak mi 
paní doktorka Šepsová naordinovala léčbu, můj zdravotní 
stav se začal zlepšovat a pan doktor Dušek z EXPY centra 
v Praze řekl, že paní doktorka určila přesně diagnózu a na-
sadila správnou léčbu. A byl z toho docela v šoku, že za tak 
dlouhou dobu mi předtím neurčili diagnózu. 

Chci proto poděkovat paní doktorce Janě Šepsové, neu-
roložce z České Lípy, protože jí vděčím za život. A myslím, 
že tohle je nejlepší způsob poděkování, abyste věděli, že to 
je lékařka na svém místě a já jsem ráda, že jsem ji potkala. 

Přeji vám i nám jen ty nejlepší doktory!
Marta Žiaková, Žandov u České Lípy   
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dujeme: Členství v  ČLK; Ukončený interní nebo radiologický 
kmen (popř. dokončení v  roce 2018). Specializovaná způsobilost 
či praxe v nukleární medicíně nebo radiodiagnostice vítána, není 
však podmínkou. ■ Nabízíme: Nadstandardní platové ohodno-
cení; 6 týdnů dovolené. Mimořádné placené zdravotní volno (4x 
sick day). Superspecializaci v nejmodernější PET/CT diagnostice. 
Specializační vzdělávání v nukleární medicíně pro lékaře bez spe-
cializace. Příjemné klidné pracovní prostředí v menším sehraném 
kolektivu. Stravování s příspěvkem zaměstnavatele. Relaxační cen- 
trum; karta MultiSport. Možnost ubytování. Školka pro děti zaměst-
nanců a další. ■ Profesní CV zasílejte na: volna.mista@homolka.cz  
■ Více informací o pracovišti: http://onm.homolka.cz

INTERNA CO. S.R.O. – VEDOUCÍ LÉKAŘ
Nemocnice následné a rehab. péče v Praze 6 hledá VEDOUCÍHO 
LÉKAŘE. ■ Požadujeme: spec. způsobilost v oboru, jehož sou-
částí je jeden z těchto základních kmenů – chirurgický, interní, vše-
obecné praktické lékařství, neurologický, praxi delší než 8 let a di-
plom celoživotního vzdělávání (STANOVISKO ČLK č.1/2011). 
■ Nabízíme: výhodné smluvní mzdové podmínky mimo tabulku 
tarifů (od 80 000 hrubého bez služeb a příplatků), 5 týdnu dovole-
né, výborná dopravní dostupnost, osobní přístup. 
■ Životopis zašlete na: zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz,
tel. 777 253 940.

INTERNA CO. S.R.O. – LÉKAŘ
Nemocnice následné a rehabilitační péče v Praze 6 hledá do týmu 
sekundárního lékaře nebo lékaře pro ústavní služby. 
■ Nabízíme smluvní mzdové podmínky (od 60 000 hrubého bez 
služeb a  příplatků), 5 týdnů dovolené, závodní stravování, dobrá 
dopravní dostupnost. Je možné i na zkrácený úvazek. Při HPP na-
bízíme náborový příspěvek 150.000 Kč. Uvítáme atestaci v oboru 
nebo alespoň absolvování základního kmene. ■ Krátký životopis 
zašlete na zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz, 
tel. +420 777 253 940

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE
PŘIJMEME LÉKAŘE S ATESTACÍ:  
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, 
OČNÍ, PLICNÍ, UROLOGIE
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. přijme lékaře/lékařky 
s atestací do ambulancí: endokrinologie, diabetologie, oční, plicní 
a urologie. Všechny ambulance jsou nově moderně vybaveny. 
■ Nabízíme výhodné mzdové podmínky, příspěvek na penzijní 
připojištění, závodní stravování, možnost zvýhodněného využití 
firemních jeslí, 5 dní dovolené navíc, 2 dny zdravotního volna, 
podporu vzdělávání a další zaměstnanecké benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, tel.: 317756554.

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE
HLEDÁME LÉKAŘE/LÉKAŘKY 
(CHIRURGIE, ARO, RTG, INTERNA, 
REHABILITACE) – VHODNÉ I PRO  
ABSOLVENTY
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. hledá lékaře/lékařky 
na oddělení chirurgie, ARO, oddělení radiologie a zobrazovacích 
metod, interní oddělení a  lůžkovou rehabilitaci. Vhodné i  pro 
absolventy. ■ Nabízíme výhodné mzdové podmínky, příspěvek na 
penzijní připojištění, závodní stravování, možnost zvýhodněného vy-
užití firemních jeslí, 5 dní dovolené navíc, 2 dny zdravotního volna, 
podporu vzdělávání a další zaměstnanecké benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, tel. 317 756 554.

MUDR. PLECITÝ – LÉKAŘ
Sháním lékaře s  atestací z  VPL na zástup do moderně zařízené 
ordinace PL pro dospělé v okrese Nymburk, cca 1 500 reg. klientů. 
■ V případě zájmu nabízím odkoupení ordinace. Byt 1+3 v patře 
nad ordinací k dispozici. Tel.: 602 275 835

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ
Představenstvo Nemocnice Tábor, a.s. přijme: 2 lékaře/ky pro In-
terní oddělení; 1 lékaře/ku pro Neurologické oddělení; 1 lékaře/
ku pro Oddělení patologie. ■ Požadujeme: specializovaná 
způsobilost v  oboru vítána; uvítáme zařazení v  přípravě v  oboru; 
vhodné i  pro absolventy VŠ. ■ Nabízíme: práci ve stabilní spo-
lečnosti; nástup ihned nebo podle dohody; plný pracovní úvazek; 
po zapracování možnost trvalého pracovního poměr; výhodné 
mzdové ohodnocení v  souladu s  vnitřními předpisy dle dosažené 
praxe a kvalifikace; možnost absolvování specializačního vzdělání 
bez smluvního závazku; možnost dalšího odborného růstu, jsme 

WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

Skupina MEDICON přijme 
do nové Polikliniky Holešovice lékaře v odbornostech:

 Diabetologie | Urologie | Kardiologie 

Dermatologie | Neurologie | Endokrinologie 

Eva Poláková | +420 724 576 888 | kariera@mediconas.cz

Kontakt:

V případě zájmu o jiné naše pracoviště nás, prosím, 
neváhejte také kontaktovat.

Minimální administrativa 
Moderní vybavení ordinací 
Možnost i částečných úvazků

Přivítáme i Vaše všeobecné zdravotní sestry.

www.mediconas.cz

OFTALMOLOG NA 
OPERAČNÍ SÁL

 

Hledáme kolegu s praxí na 
operačním sále, zkušeností 

s operacemi předního, 
eventuálně zadního 

segmentu a schopností 
používat terapeutické 

lasery. 

Co nabízíme? Preferujeme 
plný úvazek, ale 

dohodneme se i na 
částečném. Plat dle praxe 
a výše úvazku. Pomůžeme 

zajistit byt v Ostravě. 
Široká škála benefitů až 
do výše 8 tis Kč. Pokud 

Vás nabídka zaujala, rádi 
probereme možnosti 

spolupráce.

Bližší informace 
www.mnof.cz 

nebo primářka oddělení 
MUDr. Věra Stanovská 

tel: 596 194 205 
personalni@mnof.cz

MESTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA 
1848-2018

■ Atraktivní prostředí, atraktivní klienti – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Státní instituce s jasnou vizí rozvoje.
■ Nabízíme: zajímavé platové podmínky, žádné noční směny, stabilní práci, plný pracovní úvazek, podporu vzdělávání, příspěvek na 
stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz/pracovni-mista

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA
VEDOUCÍ –  OBLASTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ PRAHA  

(Hl. m. Praha + Stř. Čechy)
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN
LÉKAŘ STOMATOLOG – ordinace PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN
MASÉR – LD LUNA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

 
Přijmeme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru Rehabilitační a fyzikální medicíny,  
licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře nebo primáře v oboru (od 75 000 Kč) a lékaře 
s odbornou způsobilosti k výkonu zdravot. povolání bez odborného dohledu s certifikátem (RFM výhodou) o absol-
vování základního kmene (od 65 000 Kč), znalost práce na PC, komunikativní znalost NJ, RJ a AJ výhoda, vstřícné  
a komunikativní jednání.
■ Nabízíme: zajímavou práci ve stabilní společnosti s dlouholetou tradicí v centru Karlových Varů s moderně vybave-
ným pracovištěm v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, možnost ubytování ve služebním bytě, motivační finanční 
ohodnocení (základní mzda + prémie + příplatky za služby + příplatek k penzijnímu připojištění), zaměstnanecké stra-
vování, 5 týdnů dovolené, možnost cestování po Evropě v rámci prezentace společnosti. 
■ Kontakt: 602 415 089, director@bohemia-lazne.cz 

 BOHEMIA-LÁZNĚ A.S. ■  LÉKAŘ/KA V LÁZEŇSTVÍ

Pro naše centra po celé ČR přijmeme: ZDRAVOTNÍ A PRAKTICKÉ SESTRY 
■ Požadujeme: ukončené zdr. vzdělání 
■ Nabízíme: motivující mzdu, nábor. příspěvek, dotované obědy, školku a ubytování /dle kapacity/ 
■ Kontakt: hr1@alzheimercentrum.cz, tel. 778 494 004
PRAKTICKÉ LÉKAŘE 
■ Požadujeme: spec. způsobilost v oboru PL, výše úvazku 0,2-1. ■ Nabízíme: motivující mzdu, u vyšších úvazků bonusy a vzdělávání 
■ Kontakt: MUDr. Doleželová – t. 778494002, Mgr. Hegerová, t. 778494005, hegerova@alzheimercentrum.cz 
PRŮHONICE – ZLOSYŇ – FILIPOV – PÍSEK – Č.BUDĚJOVICE – JIHLAVA - ZLÍN - ZÁBŘEH

ALZHEIMERCENTRUM ■ PŘIJMEME ZDR. SESTRY A PRAKTICKÉ LÉKAŘE

držiteli akreditace pro další vzdělávání; 5 týdnů dovolené; pra-
covní doba, včetně ÚPS v  souladu se zákoníkem práce; možnost 
ubytování na ubytovně v areálu nemocnice; cenově výhodné stra-
vování ve vlastní jídelně; příspěvek na penzijní připojištění (při 
plném pracovním úvazku a  pracovním poměru trvajícím alespoň  
1 rok); náborový příspěvek; zaměstnaneckou slevu do lékárny 10 %;  
parkovací místo zdarma; zvýhodněný telefonní tarif. ■ Nástup dle 
dohody. Nemocnice Tábor, a.s. má akreditaci MZ ČR v  oboru 
Vnitřní lékařství – II. stupeň; Neurologie – I. stupeň; Patologická 
anatomie – I. stupeň ■ Bližší informace podá: MUDr. Rostislav 
Král, primář INT-K, tel: 381 606 100; rostislav.kral@nemta.cz; 
MUDr. Ladislav Douda, primář INT-G, tel. 381 606 000; 
ladislav.douda@nemta.cz; MUDr. Alexandr Orel, primář oddělení 
NEUR tel: 381 606 200 alexandr.orel@nemta.cz; MUDr. Josef Kult, 
primář oddělení PATOL tel: 381 607 400 josef.kult@nemta.cz

NEMOCNICE PÍSEK, A.S.
LÉKAŘ/KA – NEUROLOGIE
Nemocnice Písek, a.s. přijme lékaře na Neurologické oddělení. 
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře; ukončený zá-
kladní kmen výhodou, spec. způsobilost vítána; aktivní přístup 
k práci; odolnost vůči stresu. ■ Nabízíme: práci na akreditova-
ném pracovišti (iktové centrum); motivující finanční ohodnoce-
ní; přátelský kolektiv; možnost dalšího bezúplatného vzdělávání; 
zaměstnanecké benefity; možnost ubytování. ■ Kontakt: 

Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, tel: 382 772 017, 
e-mail: personalni@nemopisek.cz

NEMOCNICE PÍSEK, A.S.
LÉKAŘ/KA – ORTOPEDIE
Nemocnice Písek, a.s. přijme lékaře na Ortopedicko-traumato-
logické oddělení. ■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře; 
ukončený základní kmen výhodou, spec. způsobilost vítána; ak-
tivní přístup k práci; odolnost vůči stresu. ■ Nabízíme: práci na 
akreditovaném pracovišti II. typu; moderní provoz 21. století; 
motivující finanční ohodnocení; přátelský kolektiv; možnost 
dalšího bezúplatného vzdělávání; zaměstnanecké benefity; 
možnost ubytování. ■ Kontakt: Nemocnice Písek, a.s., Karla 
Čapka 589 tel: 382 772 017, e-mail: personalni@nemopisek.cz

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU  
J.A.REIMANA PREŠOV
PRIJMEME LEKÁRA
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov prijme do 
pracovného pomeru lekára so špecializáciou v odbore kardiológia, 
chirurgia, gynekológia a  pôrodníctvo, pediatria, pediatrická neu-
rológia, pediatrická intenzívna medicína, ortopédia a oftalmológia. 
■ Bližšie informácie budú poskytnuté na adrese 
curilova@fnsppresov.sk.

ROYAL SPA, A. S. – LÉKAŘ/KA
Přijmeme na HPP nebo VPP pro Lázně Velké Losiny. 
■ Nabízíme: stabilní zázemí, motivující fin. ohodnocení (zá-
kladní  plat + příplatky + bonusy), roční odměnu, možnost se-
berealizace, placené odb. vzdělávání, příjemné prac. prostředí, 
možnost stravování a ubytování, zaměstnanecké slevy, příspěvek 
na dopravu. ■ Požadujeme: VŠ lék. směru s  atestací (RFM/
FBLR vítána), profesionální a zodpovědný přístup k práci a kli-
entům, bezúhonnost, zdrav. způsobilost, kom. znalost NJ nebo 
RJ vítána. Váš životopis zašlete k rukám paní Křečkové na email 
hr@royalspa.cz s uvedením místa, kde chcete pracovat. ■ Více 
o firmě www.royalspa.cz. ■ Případné dotazy Vám zodpovíme 
na tel.: č. 727 870 642.

NEMOCNICE NA HOMOLCE  
LÉKAŘ/KA PRO PET/CT DIAGNOS-
TIKU (I BEZ SPECIALIZACE)
Pro Nemocnici Na Homolce hledáme vhodné kandidáty/ky na po-
zici: LÉKAŘ/-KA pro PET/CT diagnostiku. Plný úvazek (možný 
i nižší – až 0,5). Jednosměnný provoz (s možností individuálního 
nastavení pracovní doby). Vhodné i pro matky s dětmi. ■ Poža-
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Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

MUDr. Jarmila Drábková, CSc.:
• Novinky 2017–2018. Světová i  domácí metodická dopo-

ručení, nová portfolia pacientů, rizika pro zdravotníky, 
algoritmy optimálních postupů.

 MUDr. Vladimír Polanecký
• Epidemiologická rizika, ochrana zdravotníků, podezření, 

hlášení a první  opatření.
PharmDr. Veronika Prokešová 
• Nebezpečné interakce současných léků, kombinace 

s  OTC a  doplňky, akutní rizika pro zdravotníky v  první 
linii a postup.

MUDr. Jiří Zika
• Diagnostika a  dif. dg. v  první linii, postupy při nejistotě, 

informované souhlasy a adverzní přání.
MUDr. Martin Polák
• Celkově dekompenzovaný pacient při prvním kontaktu – 

přechody z ambulantních medikací k intenzivní farmako-
terapii symptomatické i kauzální.

Mgr. Kristýna Fejfarová
• Současné vybavení pro první ošetření v linii prvního kon-

taktu; pacienti s DDOT, DUPV, PEG, popálením, poraně-
ním, PICC, tracheo atd.

JUDr. Jan Vondráček
• 2018 – současná medicínsko-právní dilemata a problémy . 

Jak jim předejít a jak je řešit? 

33/18 Transplantace v rekonstrukční chirurgii 
Datum:  čtvrtek 1. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Počet kreditů: 5
Rozsah: 15.00–19.00 hod.
Odborný garant: MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
Účastnický poplatek: předem 1000 Kč, na místě 1200 Kč 
Účastníci obdrží monografii Transplantace v rekonstrukční 
chirurgii – autor M. Molitor a kolektiv. 
MUDr. Martin Molitor, Ph.D., přednosta Kliniky plastické 
chirurgie Nemocnice na Bulovce a 1. LF UK Praha
• Úvod do problematiky transplantací v  rekonstrukční 

chirurgii.  
Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., přednosta Kliniky plastické 
a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u sv. Anny,  
Brno
• Mikrochirurgie v plastické chirurgii i v interdisciplinární 

spolupráci.
Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., CETC, vedoucí lékařka 
Oddělení odběrů orgánů a  transplantačních databází 
Transplantcentra IKEM Praha 
• Dárci orgánů – hlavní limit transplantační medicíny 

v současnosti.
Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu 
etiky 3. LF UK Praha, Fakultní nemocnice Královské Vi-
nohrady, Praha
• Etické otázky transplantační chirurgie. 
Prof. Marco Lanzetta, MD, vedoucí lékař Instituto Italiano 
di Chirurgia della Manno, Monza, Itálie
• Hand transplantation 20 years later: where are we now.
Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, FICS, FEBS, MHA, 
přednosta oddělení transplantační chirurgie, zástupce 
přednosty Transplantcentra IKEM Praha
• Uterus transplantation – lesson learned so far.
MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
• Vaskularizované kompozitní alotransplantace – současný 

stav. 

15/18 Základy cestovní medicíny a očkování
Datum: 3. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika in-
fekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra 
infekčních nemocí IPVZ
Cílem kurzu je seznámit posluchače s  nejčastějšími  
zdravotními obtížemi souvisejícími s  cestováním 
a  možnostmi jejich prevence. Absolvent kurzu se  
dozví, jaké vakcíny je vhodné aplikovat cestovatelům 
před odjezdem do rizikových oblastí a jak racionálně   
indikovat antimalarickou profylaxi. Mezi další téma-
ta, která  budou do programu kurzu zařazena, patří 
prevence nákaz přenášených komáry, léčba cestovních  
průjmů a prevence nejčastějších neinfekčních zdravot-
ních obtíží.

16/18 Mapování zdravotnického týmu
Datum: 3. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Aby mohl vedoucí lékař úspěšně řídit svoje podřízené, měl by 
je dobře znát. To se samozřejmě běžně děje, tento program 
však nabízí systematickou možnost detailnějšího vhledu do 
podřízených. „Mapování“ týmu lékařů se dotkne tří oblastí 
– osobnostní typologie jeho členů, mezigeneračního soužití 
a různých týmových rolí. Na základě teoretických znalostí 
si každý účastník postupně tvoří svoje tři mapy, které mu 
napovědí, kam má obrátit svoji manažerskou energii, aby 
jeho tým lépe fungoval.  

47/18 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně 
praktického nácviku)
Datum: pondělí 5. 3. 2018, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce, 
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1650 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci k danému tématu.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta 
Macejková
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání

48/18 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně 
praktického nácviku)
Datum: úterý 6. 3. 2018, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce, 
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1650 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci k danému tématu.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta 
Macejková
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání

17/18 Nebojme se nedonošených dětí – průvodce nej-
častějšími problémy rizikových novorozenců pro PLDD
Datum: 10. 3. 2018
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Kurz je určen pro PLDD, kteří mají v péči původně nedo-
nošené či rizikové novorozence se závažnou perinatální 
anamnézou, a zejména pak pro ty, kteří by se tomuto typu 
pacientů v budoucnu chtěli více věnovat.  Kurz je zaměřen 
na nové trendy v neonatologii (koncept vývojové péče) a ná-
sledné dlouhodobé sledování těchto dětí. Zvláštní důraz je 
kladen na nejčastější problémy nedonošených dětí a jejich 
praktické řešení. Zvláštní pozornost bude věnována spe-
cifikům psychomotorického vývoje těchto dětí v prvních 
dvou letech věku. 

44/18 Prevence násilí
Datum: 10. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Mgr. Michal Barda
• Úvod do problematiky sebeobrany. 
• Prevence napadení. 
• Deeskalace konfliktních situací.
• Fyzická sebeobrana. 
• Použití improvizovaných zbraní. 
• Právní rámec sebeobrany. 
• Řešení postkonfliktní situace.
Kurz je určen pro lékaře a členy pomáhajících profesí. Po 
absolvování kurzu by měl být účastník schopen rozpoznat 
nebezpečné konfliktní situace, předcházet jejich eskalaci 
a v případě běžného fyzického napadení se ubránit. Zá-
roveň účastníci získají povědomí o relevantních právních 
předpisech a o dalším řešení konfliktní situace po skončení 
bezprostředního ohrožení.

46/18 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 10. 3. 2018, 9.00–16.00

Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Klinické souvislosti kouření k motivaci pacienta.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret. 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika. 
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D., MUDr. Kamila Zvol-
ská, Ph.D.
• Psychobehaviorální intervence, motivace, typické kuřác-

ké situace, identifikace s nekuřáctvím.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupro-

pion, vareniklin, onkologičtí a  psychiatričtí pacienti, 
těhotné.

MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Jak vést motivační rozhovor s kuřákem.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Kouření a hmotnost.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, nahřívaný tabák, harm reduction.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D., prof. MUDr. Eva Krá-
líková, CSc.
• Kazuistiky pacientů Centra pro závislé na tabáku. 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Kamila Zvolská, 
Ph.D., MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, spe-

cializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů. 

18/18 Resuscitace novorozence
Datum: čtvrtek 15. 3. 2018, 9.00–12.30 hod.
Místo: Praha 4, ÚPMD, Podolské nábřeží 157/4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Kapacita: 12 míst
Koordinátor: doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a  dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času 
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti 
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož 
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že 
ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence 
na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení 
RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých 
případech. Kurz bude veden formou workshopu.

19/18 Urgentní medicína v praxi
Datum: 17. 3. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
 MUDr. Jitka Dissou 
• Dětský urgentní příjem a systém péče o dětské pacienty.
• Nejčastější akutní stavy u dětí.
MUDr. Eva Smržová
• Ošetření závažného úrazu v praxi – co je zásadní.
• Letecká záchranná služba a  její místo v  systému péče 

o urgentní stavy.
MUDr. Roman Škulec, Ph.D. 
• Point-of-care ultrasonografie v prvním kontaktu. 
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. 
• KPR trochu jinak – kdy ano, kdy ne a co si myslí odborníci.
• Vše je někdy jinak – kazuistiky z urgentního příjmu.
 
20/18 Schopnost efektivní komunikace pro lékaře 
a zdravotnický personál
Datum: 17. 3. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1800 Kč
Přednášející: Milena Steinmasslová
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Milena Steinmasslová se kromě herectví aktivně věnuje 
lektorování herectví na VOŠ v Michli a rétorickým kurzům. 
Klienti si cení především její profesionality, využitelnosti 

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

S11/18 Odpolední seminář: Očkování u dětí v praxi
Datum: středa 14. 2. 2018, 15.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: 3
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Hana Cabrnochová
Odpolední prodloužený seminář bude zaměřen přede-
vším na současné poznatky týkající se nových a alterna-
tivních vakcín a možností jejich užití v každodenní práci 
dětského lékaře. Nedílnou součástí bude právní rámec 
očkování v současné době, problematika odmítání očkování 
a novinky týkající se očkování těhotných žen v ČR.
Seminář bude veden formou workshopu s možností řešení 
konkrétních otázek z praxe posluchačů.

12/18 Základy rétoriky a rétorických dovedností 
Datum: 17. 2. 2018
Místo: Praha 5, Roentgenova 2, Kongresové centrum  
Nemocnice Na Homolce
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Lektor: prof. Jan Přeučil
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mlu-
vený projev. Kurz je úzce zaměřen na otázku správných 
řečnických dovedností a návyků. 

13/18 Tuberkulóza
Datum: 17. 2. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., 
FTN Krč
MUDr. Lucie Heribanová 
• Novinky v diagnostice a léčbě astmatu a CHOPN.
MUDr. Emília Kopecká 
• Tuberkulóza – současný přístup k diagnostice a léčbě.
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. 
• Novinky v diagnostice a léčbě plicních fibróz. 
MUDr. Pavla Žáčková 
• Záněty plic a pleury – diagnostika a léčba. 

55/18 Postgraduální akademie: Opioidy
Datum: úterý 20. 2. 2018, od 14.00 hodin 
Místo: Praha 3, Hotel Courtyard by Marriott, Lucem-
burská 46 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Odborný garant: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

32/18 Novinky v neodkladné péči 2018
Datum: 24. 2. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK

Oddělení vzdělávání ČLK
Lékařská 2, 150 30 Praha 5  
tel. 234 760 711, 234 760 710  
fax 257 220 618  
e-mail:  vzdelavani@clkcr.cz   

seminar@clkcr.cz 
Přihlášky a bližší informace ke kurzům 
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace 
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastní-
ci 10 dnů před konáním kurzu. 
Věnujte pozornost zasílaným informa- 
cím, neboť místo konání kurzu může 
být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení. 
Obvyklý začátek víkendových kurzů:  
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána 
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky:  
viz informace na www.lkcr.cz

UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou  
 průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz     
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dovedností v praxi a empatie, kterou vytváří přátelskou 
atmosféru.
• Sdělení, sdílení, autenticita, sebepodpora, sebereflexe, 

vytvoření atmosféry důvěry:
• základní komunikační dovednosti, rozhovor v  praxi – 

technika dvojic,
• emoce v komunikaci – já a můj protějšek,
• sdělování špatných zpráv – pacient, rodina – praktický 

nácvik, zpětná vazba,
• otázky, reflexe, zpětná vazba, diskuse.

21/18 Seminář: Nedonošenec v péči PLDD – postu-
py pro každodenní praxi
Datum: úterý 20. 3. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana 
Staníčková, ÚPMD, poradna pro rizikové novorozence
Kurz pro PLDD zaměřený na praktické aspekty a spe-
cifika péče o novorozence původně nezralé a/nebo se 
závažnou perinatální anamnézou. Náplní kurzu budou 
praktická doporučení pro řešení nejčastějších problé-
mů spojených s nedonošeností především v prvních 
dvou letech života (anemie, osteopenie, růstové křivky, 
PMV atd.). 

54/18 Postgraduální akademie: Reprodukční medicína
Datum: čtvrtek 22. 3. 2018, od 14.00 hod.
Místo: Praha 3, Hotel Courtyard by Marriott, Lucem-
burská 46
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: 3
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: MUDr. Jitka Řezáčová, ÚPMD,  
 Praha 4-Podolí

22/18 Vrozené vývojové vady ruky
Datum: 24. 3. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 660 Kč

Koordinátor: prim. MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav 
chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou
Kurz je určen především dětským lékařům, porodníkům, 
rehabilitačním lékařům, dětským chirurgům i všem dalším, 
kteří se ve své denní praxi setkávají s pacienty s vadami ruky 
a chtějí si rozšířit své znalosti v této oblasti. Bude zaměřen 
na příčiny, klasifikaci, diagnostiku, současné možnosti 
terapie a rehabilitace u těchto stavů. 

43/18 Role MRI vyšetření v každodenní praxi ambu-
lantního specialisty
Datum: 24. 3. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., RDG od-
dělení, Nemocnice Na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specialisty a je 
zaměřen na problematiku MRI vyšetření v každoden-
ní praxi. Bude se zabývat jak možnostmi a technikami  
MRI vyšetření, jeho limity, přípravou pacientů k vy-
šetření, tak bude především zaměřen na nejrůznější 
patologické stavy, kde je MRI přínosem v diagnostic-
kém postupu.   

56/18 Pedooftalmologie
Datum: 24. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Krásný
Kurz je určen pro oftalmology se zájmem o dětskou pro-
blematiku v očním lékařství a bude zaměřen především na 
doporučené postupy a diferenciální diagnostiku. Doplňuje 
a aktualizuje příslušnou kapitolu v učebnici Oční lékařství. 
Zároveň splňuje podmínku pro zájemce ze styčných oborů. 
K dispozici budou schémata léčby k jednotlivým okruhům, 
která budou ke stažení na USB v době kurzu.
• Léčba očních zánětů v dětství
• Dětské uveitidy
• Systémové choroby včetně alergie a oko
• Dětská oční onkologie
• Součástí kurzu bude pro zúčastněné možnost stáhnout 

tyto okruhy z úložiště.

23/18 Cervikobrachiální a cervikokraniální syndrom 
z funkčního aspektu
Datum: 7. 4. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Kurz bude zaměřen na cervikobrachiální a cervikokraniální 
syndrom z funkčního aspektu, tj. z hlediska diagnostiky 
porušené funkce a svalových zřetězení. Budou prezento-
vány funkční terapeutické přístupy, které si pacient může 
provádět sám.

24/18 Dětská nefrologie 
Datum: 7. 4. 2018 
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 4 hodiny 
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: MUDr. Jakub Zieg, Pediatrická klinika 
FN Motol
MUDr. Jakub Zieg
• Infekce močových cest u dětí.
MUDr. Pavel Dvořák
• Enuréza.
MUDr. Šárka Doležalová
• Glomerulonefritidy v dětském věku. 
MUDr. Alexander Kolský  
• Hypertenze.

25/18 Základy klinické parazitologie
Datum: 14. 4. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika 
infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, 
Katedra infekčních nemocí IPVZ; RNDr. Lenka Richterová, 
Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce
Absolvent kurzu bude seznámen s výskytem, klinickými 
projevy, diagnostikou a léčbou nejvýznamnějších parazitár-
ních infekcí. Diskutována bude nejen problematika častých 

autochtonních parazitóz, ale i méně frekventních či impor-
tovaných parazitárních infekcí a deluzivních parazitóz.

52/18 Obezita a její komplikace v dospělém a dět-
ském věku
Datum: 14. 4. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. 
• Obezita a kardiovaskulární komplikace.
Prim. MUDr. Zlatko Marinov 
• Obezita v dětském věku. 
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Obezita u chorob ledvin a možnosti léčby.

26/18 Aktuality z posudkové medicíny sociálního 
zabezpečení
Datum: 21. 4. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Lektoři: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., přednost-
ka Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské 
fakulty UK v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA, 
vedoucí oddělení lékařské posudkové služby okresní sprá-
vy sociálního zabezpečení, přednáší posudkové lékařství 
v Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské 
fakulty UK v Plzni
Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkověmedicín-
skými kritérii posuzování zdravotního stavu v nemocen-
ském a důchodovém pojištění a v nepojistných systémech 
sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, příspěvek na 
zvláštní pomůcku). Posluchači získají aktuální poznatky 
o součinnosti lékařské posudkové služby a ošetřujících 
lékařů. Kurz je obohacen o živé kazuistické případy.

42/18 Spolupráce pediatra s dětským chirurgem  
Datum: 21. 4. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4

Zdravotnická skupina EUC hledá praktické lékaře
Hledáme kolegy, kteří chtějí dělat lékařskou práci opravdu dobře. Zároveň ale chápeme, jak náročné 
je dělat v dnešní době lékařské povolání. Proto se snažíme potřebám našich praktiků naslouchat 
a vycházet jim vstříc. Jste praktický lékař či lékařka a zní vám to zajímavě? Dokázali bychom 
splnit i vaše přání? Ozvěte se a můžeme si o tom popovídat. Nabízíme pozice po celé ČR.

Kontakt  | kariera@euc.cz, 800 400 100, www.euc.cz/kariera

Praktikem v EUC? 
Nasloucháme tomu, 
co mají naši lékaři 
na srdci!
Udělat si atestaci praktického lékaře
Mít dostatek volného času pro sebe i rodinu
Dělat dobrou medicínu bez omezení
Pracovat v příjemném prostředí
Odborně se rozvíjet
Mít autonomii v léčbě

zaměstnanci v naší péči

Působíme po celé ČR

1/2 xxxx
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Účastnický poplatek: 510 Kč
Odborný garant: MUDr. Blanka Kocmichová, Klinika 
dětské chirurgie FN Motol
Základní problematika dětské chirurgie, současné tren-
dy v dětské chirurgii na základě zkušeností z praxe FNM. 
Problematika kýl, hydrokél, torzí varlete, pupečních kýl, fi-
mózy, problematika novorozenců, bolestí břicha, úrazy, 
problematika hojení ran, pooperační péče, péče o jizvy, 
moluska, bradavice, zarůstající nehty, pitný režim, dieta při 
chirurgických onemocněních, zajímavé kazuistiky. 

37/18 Méně běžné komplikace infekčních onemocnění 
v pediatrii
Datum: středa 25. 4. 2018 od 16.30 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.

27/18 Vadné držení těla u dětí 
Datum: 12. 5. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc., Rehabi-
litační klinika LF UK Hradec Králové
Lektorkou kurzu je doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc., 
odbornice v oboru rehabilitace a fyzikální medicína a ško-
litelka kurzů myoskeletální medicíny.
• Symetrický a asymetrický vývoj dítěte. 
• Příklady z vývojové kineziologie.
• Posuzování skolióz z rehabilitačního přístupu. 
• Vertebrogenní potíže u dětí, diagnostika poruchy funkce 

hybné soustavy a možnosti terapie.
(Doporučujeme vzít s sebou vlastní karimatku.) 

49/18 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně 
praktického nácviku)
Datum: pondělí 14. 5. 2018, 14–19 hod.

Místo: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce, 
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1650 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci k danému tématu.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta 
Macejková
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání

50/18 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně 
praktického nácviku)
Datum: úterý 15. 5. 2018, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1650 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci k danému tématu.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta 
Macejková
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání

28/18 Dvoudenní kurz ultrazvukového vyšetření srdce 
v neonatologii
Datum: 17.–18. 5. 2018
 čtvrtek 17. 5. 2018, 13.00–18.30 hod.
 pátek 18. 5. 2018, 9.00–15.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 12 hodin
Počet kreditů: 12
Poplatek: 1500 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Širc, ÚPMD Praha 4-Podolí
Instruktoři: MUDr. Jan Širc, ÚPMD, Praha; MUDr. Jan 
Miletín, Irsko; MUDr. Jana Šemberová Ph.D., Irsko; MUDr. 
Viktor Tomek, Kardiocentrum FN Motol
Důraz bude kladen na maximální využití v klinické praxi. Po 
teoretické části bude následovat praktická část na novoro-

zeneckém oddělení ve skupinkách po 3–4 účastnících s in-
struktorem. Instruktory jsou neonatologové s mnohaletými 
zkušenostmi v novorozenecké echokardiografii a dětský kar-
diolog. Kurz je určen pro neonatology, pediatry a radiology.

29/18 Antibiotická terapie v primární péči 
Datum: 19. 5. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5 
Účastnický poplatek: 660 Kč 
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika in-
fekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra 
infekčních nemocí IPVZ 
Opakování úspěšného kurzu zaměřeného na racionální 
antibiotickou terapii nejčastějších komunitních infek-
cí  v  dětském i  dospělém věku. Absolvent kurzu se dále 
seznámí s přehledem nejčastěji užívaných antibiotik, je-
jich základními vlastnostmi a problematikou antibiotické 
rezistence.

30/18 Kurz z dětské oftalmologie pro oftalmology 
Datum: 19. 5. 2018 
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 1000 Kč 
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová 
Kurz je určen výhradně oftalmologům.

41/18 Současné možnosti neurochirurgie
Datum: 26. 5. 2018
Místo: Praha 6, Ústřední vojenská nemocnice, pavilon CH1, 
výtahy A, 1. patro
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Program bude doplněn.

36/18 Kurz z dětské infektologie
Datum: středa 2. 6. 2018 
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
• Méně běžné komplikace infekčních onemocnění v  pe-

diatrii. 
• Infekce plodu a novorozence. 
• Praktické postupy v ordinaci PLDD. 

51/18 Odpolední seminář pro pediatry
Datum: středa 6. 6. 2018 od 16.30 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D., Infekční 
klinika FN Bulovka
• Infekce plodu a novorozence. 
• Praktické postupy v ordinaci PLDD.

39/18 Halux valgus – náprava 
Datum: 16. 6. 2018
Místo: Praha 5, IQ pohybové centrum, Nádražní 56
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Mgr. Daniel Müller
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Vbočený palec je v současnosti častým problémem, málokdo 
ale toto bolestivé dysfunkční onemocnění léčí. Existuje 
přitom řada různých možností – invazivní či neinvazivní, 
komerční či nekomerční řešení, jak estetické, tak i funkční. 
Na teoreticko-praktickém semináři se budete moci sezná-
mit se základními možnostmi pohybové nožní gymnastiky, 
která řeší nejen estetickou podobu vbočeného palce, ale 
i funkční stránku pohyblivosti nohy a celého pohybového 
aparátu. Vbočený palec v mládí znamená pro pokročilejší 
věk problém s pohyblivostí těla.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Léčebna pro dlouhodobě nemocné hledá lékaře na ranní 
směnu. Základní mzda až 65 000 Kč. Vánoční odměny až  
30 000 Kč, měsíční odměny 4000 Kč a další benefity. Kontakt: 
731 656 208, maskova@dop-hc.cz
Praktické lékaře/ky pro děti a  dorost pro lokality: 
Praha, Brno, Broumov, Doksy, Hustopeče, Most, Ostrava, 
Pelhřimov. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, 
5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotave-
nou, akreditovaná pracoviště, zaměst. benefity. Kontakt:  
733 679 623, hana.janeckova@mediclinic.cz
Všeobecné praktické lékaře/ky pro lokality Praha, Fren-
štát pod Radhoštěm, Louny, Lovosice, Moravská Třebová, 
Most, Tachov, Veselí nad Moravou. Nabízíme: nadstandardní 
mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání,  
3 dny na zotavenou, akreditovaná pracoviště, zaměst. benefity. 
Kontakt: 733 679 623, hana.janeckova@mediclinic.cz
Nestátní zdravotnické zařízení hledá atestovaného lékaře 
ortopeda. Nabízíme dobré platové ohodnocení. K dispozici 
ambulantní operační sál. Nástup možný ihned. Lokalita-Pra- 
ha 10. Kontakt: 603 156 238
Do rodinné ordinace VPL v Dolním Bukovsku (okr. Č. Bu-
dějovice) hledám lékaře/ku. Možné i pro jiné obory (ARO, 
interna, VPL apod.), odborný dohled zajistím. Moderně 
vybavená ordinace, minimum administrativy. Odměna od  
50 tis. Kč čistého/30 ord. hodin, zkrácený úvazek možný. 
Kontakt: praktik.jih@gmail.com, 724 792 270
ORL Ambulace v Annaberg-Buchholz (DE) hledá posilu do 
zavedené ordinace, lékařku v oboru ORL. Na částečný nebo 
plný úvazek – nástup možný ihned. Nabízíme: dobré finanční 
ohodnocení, dlouhodobou spolupráci, umožníme vám sladit 
práci a rodinu. Požadujeme: znalost německého jazyka a práce 
na PC. Kontakt: info@hno-herold.de, Buchholzer Straße 17, 
09456 Annaberg-Buchholz, Německo
Městská poliklinika Praha přijme lékaře/ku s atestací z oboru 
radiologie na plný či částečný úvazek s nástupem dle dohody. 
Nabízíme práci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé 
finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek 
na vzdělávání a další benefity. Své CV zasílejte na e-mail: 
t.darasova@prahamp.cz. Kontakt: Mgr. Táňa Darášová, 
222 924 214
Zavedená oční ordinace v Praze 3 hledá lékaře na 1 den v tý- 
dnu. Kontakt: 603 432 630

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice 
Praha přijme do prac. poměru na plný úvazek lékaře  pro od-
dělení nemocí z povolání. Požadavky: specializ. způsobilost 
v oboru praktické lékařství pro dospělé nebo prac. lékařství 
v souladu se z. č. 95/2004 Sb., schopnost týmové práce, uživ. 
znalost PC, bezúhonnost. Nabízíme: práci v prestiž. akredit. 
zdrav. zařízení, práci s moder. přístroji a kvalitním technolog. 
vybavením, velmi dobré platové ohodnocení, možnosti dalšího 
vzděl. a zabezp. profes. růstu, 5 týdnů dovolené, 3 dny dalšího 
prac. volna, příspěvky na rekreace, léčebné pobyty, kulturní 
a sport. akce, masáže, vitamíny, očkování, kvalitní dotované 
stravování, cenově zvýhod. a časově dostupné ubytování pro 
mimopražské, rehabilitační programy, slevy na vybraných 
specializ. výkonech, slevy v lékárně ÚVN a v prodejně zdrav. 
potřeb, další služby pro zaměstnance (parkování, posilovna, 
tělocvična, plavecký bazén, sauna, kadeřnictví, masáže, pro-
dejny potravin včetně bio a rychlého občerstvení za zvýh. 
ceny), ost. informace a zaměstn. výhody viz kariera.uvn.cz. 
Nástup po dohodě. Podrobné informace k prac. místu a kon-
takt pro zasílání CV: primář odd. MUDr. Josef Pavel, Ph.D.,  
973 203 460,  josef.pavel@uvn.cz
Pro Polikliniku Agel Praha přijmeme praktického lékaře 
pro děti a dorost.  Požadujeme atestaci v příslušném oboru. 
Dále přijmeme na částečný úvazek všeobecného praktic-
kého lékaře (čtvrtky a pátky), endokrinologa, klinické-
ho psychologa a angiologa. Nabízíme motivující finanční 
hodnocení, náborový příspěvek, týdenní fond pracovní doby  
35 hodin na plný úvazek, 27 dnů dovolené, stravenky, příspě-
vek na vzdělávání, odměny a další benefity. Nástup možný 
dle domluvy. Životopisy zasílejte na e-mail: lucie.cosova@
pol.agel.cz. Pro více informací volejte na mobil: 702 153 472
Kardiologie na Bulovce, s. r. o., akreditované pracoviště  
MZ ČR v odbornosti kardiologie, přijme: lékaře/lékařku s ab-
solvovaným základním kmenem se zájmem o specializaci 
v kardiologii, lékaře/lékařku před ukončením základního 
kmene se zájmem o specializaci v kardiologii. Informace na 
tel. 284 840 485, www.kardiologie-sro.cz
Oční ordinace Okomedica, s. r. o., s ordinací v Praze 10 a v Je-
senici u Prahy přijme do týmu oftalmologa do pracovního 
poměru na dobu neurčitou (úvazek až 1,0) nebo na DPP/DPČ. 
Nabízíme práci v zavedených ordinacích s nadstandardní 
výbavou, přátelský kolektiv, dobré platové ohodnocení, vč. 
výkonostních odměn (40–80 tis. Kč) a zaměstnanecké bene-
fity (např. stravenky, důch. pojištění). Nástup možný ihned 
nebo dle dohody. Své CV zasílejte na e-mail: okomedica@
seznam.cz, pro další informace nás kontaktujte na telefonu 
603 397 425
Město Podbořany v okrese Louny informuje o možnosti 
otevření odborných lékařských praxí s ohledem na ukon-
čení dosavadního provozu neurologické, kožní a alergo-
logické ambulance. Bližší info: hajny@podborany.net, 
415 237 518
Pro ambulantní rehabilitační zařízení v Bavorsku hledá-
me lékaře/lékařku na plný nebo částečný úvazek. Poža- 
dujeme atestaci v oboru ortopedie, rehabilitační a fyzi-
kální medicíny, znalost němčiny. Kontakt: dr.merkl@
me.com
NZZ přijme do své zavedené ordinace na poliklinice v Praze 10  
kolegu/kolegyni revmatologa. Nabízíme férovou spolu-

práci, konkurenční mzdu, HPP/VPP, příjemné prostředí 
a  kolektiv, podporu a  zázemí stabilního zařízení. Info:  
601 304 484; hr@clinterap.cz
Do zavedeného NZZ v  Praze hledáme kolegu/kolegyni 
psychiatra, HPP/VPP. Nabízíme Vám férovou spolupráci, 
konkurenční mzdu, flex. pracovní dobu, příjemné prostředí 
a kolektiv, podporu a zázemí stabilního zařízení. Více info: 
601 304 484
Do privátní psychiatrické ambulance přijmu lékaře psychiat-
ra na 8 hodin týdně, volná pracovní doba (dle domluvy). Bližší 
informace e-mailem: VavrincovaS@seznam.cz
Do ordinace VPL v Českém Krumlově přijmeme lékaře, vhod-
né i pro lékaře jiných oborů (int. kmen výhodou). Ordinace 
na poliklinice, zkušená sestra, výborné pracovní a osobní 
podmínky, zkrácený úvazek možný. Kontakt: brudnova@
centrum.cz, 604 144 412
Karlovarská krajská nemocnice, a. s., hledá lékaře se speci-
alizovanou způsobilostí v oboru gastroenterologie s před-
pokladem funkčního místa. Požadujeme lékaře s  licencí 
F001, F002, licence F003, F006 výhodou. Nabízíme plný 
i částečný úvazek, akreditované pracoviště, náborový pří-
spěvek 150 000 Kč, příspěvek na bydlení, celoživotní vzdě-
lávání. Nástup možný ihned. Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,  
734 360 278, jana.jirsova@kkn.cz
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., přijme lékaře/
lékařky s atestací do ambulancí: endokrinologie, diabeto-
logie, oční, plicní a urologie. Všechny ambulance jsou nově 
moderně vybaveny. Nabízíme výhodné mzdové podmínky, pří-
spěvek na penzijní připojištění, závodní stravování, možnost 
zvýhodněného využití firemních jeslí, 5 dní dovolené navíc,  
2 dny zdravotního volna, podporu vzdělávání a další zaměstna-
necké benefity. Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 317 756 554
Hledám lékaře do ordinace VPL v Brandýse nad Orlicí (okr. 
Ústí/Orl.). Vhodné i pro lékaře jiných oborů (ARO, interna, 
VPL apod.). Moderní vybavení, podpora dalšího vzdělávání, 
minimum administrativy. Odměna od 50 tis. Kč čistého za 30 
ordinačních hodin/týdně, zkrácený úvazek možný. Kontakt: 
eliska.hajkova@vseobecnylekar.cz, 724 792 270
Přijmeme praktického lékaře na plný i částečný úvazek do 
zavedené ambulance v Praze 6. Atestace není podmínkou. 
Kontakt: Matějčková, 736 623 797
Do ordinace praktických lékařů v Praze 6 hledáme zdravotní 
sestru. Částečný či plný úvazek dle dohody. V případě zá-
jmu zašlete prosím Váš životopis na e-mail: zamestnani@
monse.cz
Do malého ambulantního zařízení v Praze 6 hledáme recepční 
se zdravotnickým vzděláním. Částečný či plný úvazek dle do-
hody. V případě zájmu zašlete prosím Váš životopis na e-mail: 
zamestnani@monse.cz
Sanatorium Edel, s. r. o., Dětská léčebna respiračních nemocí 
se speleoterapií, Zlaté Hory, přijme atestovaného lékaře. 
Smluvní plat, 5 týdnů dovolené, vánoční výluka provozu, uby-
tování. Práce je poklidná, v přátelském prostředí, je vhodná 
pro aktivního důchodce, případně manželský pár. Kontakt: 
602 206 169, alexandra.plevacova@speleoterapie.cz
Hledám oftalmologa na částečný úvazek do ordinace v Praze. 
Kontakt: 606 370 530

Vsetínská nemocnice a. s. vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovních míst: • primář/primářka Oddělení 
lékařské mikrobiologie • primář/primářka Oddělení 
klinické biochemie • primář/primářka Radiodiagnos-
tického oddělení. Kvalifikační požadavky: specializovaná 
způsobilost v příslušném oboru dle zákona č.95/2004 Sb. 
nebo 96/2004 Sb., primářská licence nebo prokázání předpo-
kladů pro její získání dle pravidel ČLK, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb. nebo 96/2004 Sb. Dále 
požadujeme: dobré organizační a řídící schopnosti. Nabízí-
me: podporu odborného i osobního rozvoje, nadstandardní 
mzdové ohodnocení odpovídající významu nabízené pozice, 
možnost ubytování (1+kk až 3+kk), zaměstnanecké benefity 
(více na www.nemocnice-vs.cz.). Přihláška uchazeče musí 
obsahovat: strukturovaný životopis, doklady o dosaženém 
vzdělání včetně primářské licence. Nástup dle dohody. Uzávěr-
ka přihlášek: 28.2.2018. Termíny výběrových řízení: 14.3.2018 
– Lékařská mikrobiologie,  15.3.2018 – Klinická biochemie, 
16.3.2018 – Radiodiagnostika. Přihlášky zasílejte na adresu: 
Vsetínská nemocnice a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín.  
Ing. Martin Pavlica, náměstek pro personální řízení, pavlica@
nemocnice-vs.cz, tel. 571 818 130
NZZ, Praha 9 hledá psychiatra na 1–2 dny v týdnu. Dobré 
platové podmínky, dlouhodobá spolupráce vítaná. Výhodou 
psychoterapeutický výcvik. Kontakt: info@lecbaduse.cz
Zaměstnám atestovaného praktického lékaře na zkrácený 
úvazek 1–2 dny v týdnu v Praze 10, s možností v horizontu  
3 let odkoupení ordinace. Nástup dle dohody. Kontakt:  
chalo@volny.cz
Hledám fyzioterapeuta na pracoviště v Praze 4, zaměření na 
respirační fyzioterapii. Zájemci se mohou ozvat na zuzana.
lapkova@gmail.com nebo 737 208 263
Hledám lékaře do ordinace PL v Kroměříži, možno částečný 
úvazek. Atestace vítaná, není podmínkou, RM ev. zajistím. 
Bydlení zajistím. Výhodné platové podmínky, lidský přístup. 
Kontakt: 774 606 655
Hledám zdravotní sestru do alergologické a pneumologické 
ambulance v Praze 4. Výborné ohodnocení, příjemný kolektiv. 
Kontakt: zuzana.lapkova@gmail.com nebo 737 208 263
Společnost Mediekos Ambulance hledá pro pracoviště 
v Ostravě lékaře s atestací II. stupně z interního lékař-
ství nebo s nadstavbovou atestací z klinické osteologie. 
Jednosměnný provoz bez víkendových služeb, možnost 
sníženého úvazku. Pro více informací prosím volejte:  
608 300 242 nebo e-mail: pnovosad@dmdas.cz
OZP hledá pro centrálu v Praze 4: revizního lékaře. Agenda 
regresů, náhrad nákladů hrazených služeb na poloviční úvazek. 
V případě zájmu pište na e-mail: daria.studena@ozp.cz
Nabízíme místo praktického lékaře ve fungující MVZ v Münch- 
bergu, Bavorsko. Kontakt: dr.petra.rumpf@t-online.de
FN Brno, Rehabilitační oddělení, Jihlavská 20 přijme léka-
ře/ku. Požadavky: ukončené VŠV na LF, obor všeob. lékařství, 
spec. způsobilost v oboru RFM nebo ukončený zákl. kmen 
(interní, chir., ped., ortoped., neurol.). Profesní životopisy 
zasílejte: Juraskova.Miluse@fnbrno.cz
Ordinace PL pro dospělé hledá lékaře na rok 2018, 2 dny 
v týdnu (zástup za MD). Kontakt: praktikcerhovice@se-
znam.cz, 311 577 557

Inzerce
Příjem řádkové inzerce:
www.clkcr.cz
sekce Pro lékaře 
– Inzerce 
– Zadat inzerci

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího 
měsíce.
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placení v restauracích, 
Lidlu a Kauflandu 

Inzerce A181000232

Psychiatrické NZZ v  Jihlavě přijme kolegyni/kolegu 
na HPP či DPP. Nástup dle domluvy. Vhodné i pro lékař-
ky na RD/v  důchodu. Nabízíme dlouhodobou perspek-
tivu, motivující ohodnocení a  férové jednání. Info na:  
773 647 822 a psychiatrie.jihlava@seznam.cz
Do NZZ v centru Prahy hledáme dětského psychiatra/
dětského neurologa/psychiatra/PLDD na DPP/DPČ, 
ale i HPP. Nabízíme velmi zajímavé finanční ohodnocení, 
flexibilní pracovní dobu a  příjemné prostředí. Kontakt:  
605 809 745, inep.medical@gmail.com
Radiodiagnostika na Dlouhém Lánu s. r. o., Praha 6, přijme 
lékaře, radiologa s atestací. Jedná se pouze o popis skiagra-
fických snímků. Pracovní doba je po–pá. Po dohodě a osobním 
pohovoru lze také na částečný úvazek. Nástup od února 2018. 
Fixní mzda (13. plat), 5 týdnů dovolené, stravenky. Kontakt: 
251 097 225, 725 790 308
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé, 
i před atestací) na částečný úvazek. Nástupní plat 600 Kč za 
hodinu plus cestovné, pokud by nebydlel v Liberci, kde se 
nachází naše poliklinika. Kontakt: info@medling.cz
Pro Kardiocentrum ve Windhoeku (Namibie) hledáme anes-
teziologa se specializací na kardiochirurgii a intervenčního 
kardiologa. Nabízíme 2letý kontrakt s možností prodloužení 
kontraktu dle vzájemné dohody. Další informace na: simon.
beshir@gmail.com
Městská poliklinika Praha přijme lékaře/ku s atestací na plný 
či částečný úvazek s nástupem dle dohody na protialkoholní 
záchytnou stanici v Praze. Nabízíme práci v nepřetržitém 
12hodinovém provozu, přátelský kolektiv, zajímavé finanční 
ohodnocení, příspěvek na stravování, možnost využití slu-
žebního bytu, příspěvek na vzdělávání a další benefity. Své 
CV zasílejte na e-mail: t.darasova@prahamp.cz. Kontakt: 
Mgr. Táňa Darášová, 222 924 214
Lékaře chirurgického oddělení přijme NH Hospital a. s. – 
Nemocnice Hořovice. Nabízíme: zajímavou práci v moderním 
pracovním prostředí, motivační mzdové ohodnocení, příspě-
vek na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, mateřskou 
školku pro vaše děti, možnost svozu ze směru Praha–Hořovice 
a zpět, podporu v dalším vzdělávání. Kvalifikační předpo-
klady: ukončené vysokoškolské vzdělání (lékařská fakulta), 
specializace v oboru vítána (není podmínkou). Informace: 
Andrea Kropáčová, 602 429 227, personalni@nemocni-
ce-horovice.cz
Pro Polikliniku Agel Praha přijmeme na plný nebo částečný 
úvazek (čtvrtky a pátky) všeobecného praktického lékaře. 
Požadujeme atestaci v příslušném oboru (případně těsně před 
atestací). Dále přijmeme na částečný úvazek endokrinologa, 
klinického psychologa a angiologa. Nabízíme motivující fi-
nanční hodnocení, náborový příspěvek, týdenní fond pracovní 
doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů dovolené, stravenky, pří-

spěvek na vzdělávání, odměny a další benefity. Nástup možný 
dle domluvy. Životopisy zasílejte na e-mail: lucie.cosova@
pol.agel.cz. Pro více informací volejte na mobil: 702 153 472
Pro Polikliniku Agel Nymburk přijmeme na plný nebo čás-
tečný úvazek lékaře internistu, kardiologa, alergologa 
a neurologa. Požadujeme atestaci v příslušném oboru. Na-
bízíme motivující finanční hodnocení, náborový příspěvek, 
týdenní fond pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů 
dovolené, stravenky, příspěvek na vzdělávání, odměny a další 
benefity. Nástup možný dle domluvy. Životopisy zasílejte na 
e-mail: lucie.cosova@pol.agel.cz. Pro více informací volejte 
na mobil: 702 153 472
Praktický lékař pro pracovnělékařské služby. Praco-
viště: Poliklinika Kloknerova/Comfort Care, Kloknerova 
1245/1, Praha 11. Požadujeme: odbornou způsobilost k vý-
konu povolání lékaře, pečlivost, komunikativnost, loajalitu, 
flexibilitu, vlídné zacházení, organizační schopnosti, anglický 
jazyk, řidičský průkaz skupiny B výhodou, ochotu cestovat za 
klienty se zdravotní sestrou, vstřícný přístup k pacientům, 
znalost problematiky pracovní lékařství výhodou, ochota se 
v tomto oboru vzdělávat. Nabízíme: nadstandardní platové 
ohodnocení, jednosměnný provoz, dlouhodobou spolupráci, 
možnost plného nebo částečného úvazku, práci v příjem-
ném a přátelském kolektivu, 5 týdnů dovolené, 3 dny sick 
days, poskytnutí služebního auta/zajištění řidiče/v případě 
využití vlastního auta cestovní náhrady, smlouvu na dobu 
neurčitou, nástup možný ihned nebo dle dohody. V případě 
zájmu kontaktujte Ivetu Petrželkovou, 724 685 175, iveta.
petrzelkova@comfortcare.cz
Praktický lékař pro dospělé. Pracoviště: Poliklinika Klok-
nerova/Comfort Care, Kloknerova 1245/1, Praha 11. Požadu-
jeme: odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře, atestaci 
v oboru praktického lékařství, pečlivost, komunikativnost, 
loajalitu, flexibilitu, vlídné zacházení, organizační schopnosti, 
anglický jazyk, řidičský průkaz skupiny B výhodou, vstříc-
ný přístup k pacientům. Nabízíme: nadstandardní platové 
ohodnocení, jednosměnný provoz, dlouhodobou spolupráci, 
možnost plného nebo částečného úvazku, práci v příjem-
ném a přátelském kolektivu, práci v moderních ambulancích,  
5 týdnů dovolené, 3 dny sick days, smlouvu na dobu neurčitou, 
nástup možný ihned nebo dle dohody. V případě zájmu kontak-
tujte Ivetu Petrželkovou, 724 685 175, iveta.petrzelkova@
comfortcare.cz
Psychiatr pro dospělé. Pracoviště: Poliklinika Kloknerova/
Comfort Care, Kloknerova 1245/1, Praha 11. Požadujeme: od-
bornou způsobilost k výkonu povolání lékaře, atestaci v oboru 
psychiatrie, pečlivost, komunikativnost, loajalitu, flexibilitu, 
vlídné zacházení, organizační schopnosti, anglický jazyk, řidič-
ský průkaz skupiny B výhodou, vstřícný přístup k pacientům. 
Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení, jednosměnný 
provoz, dlouhodobou spolupráci, možnost plného nebo čás-

tečného úvazku, práci v příjemném a přátelském kolektivu, 
práci  v moderních ambulancích, 5 týdnů dovolené, 3 dny sick 
days, smlouvu na dobu neurčitou, nástup možný ihned nebo 
dle dohody. V případě zájmu kontaktujte Ivetu Petrželkovou,  
724 685 175, iveta.petrzelkova@comfortcare.cz
Ambulantes Rehazentrum in Bayern sucht in Voll- oder Teil-
zeit zur Leitung oder Verstärkung seines Teams Arzt/Ärztin 
für Orthopädie/Chirurgie mit Qualifikation in Rehabilita-
tionswesen und/oder Sozialmedizin. Ein eingespieltes Team 
und eine umfassende Infrastruktur unterstützen Sie dabei in 
vollem Umfang. Kontakt: dr.merkl@me.com
Karlovarská krajská nemocnice, a. s., hledá lékaře/ku na 
oddělení onkologie pro pracoviště Cheb. Požadujeme: lé-
kaře absolventa, resp. s interním kmenem (specializovaná 
způsobilost v oboru klinická či radiační onkologie výhodou). 
Nabízíme: akreditované pracoviště pro radiační onkologii, 
náborový příspěvek 150 000 Kč, nástup možný ihned, po-
moc při zajištění bytu/ubytování a příspěvek na bydlení 
3500 Kč, celoživotní vzdělávání (včetně specializačního), 
účast na odborných akcích, rychlý profesní růst, velké množ-
ství zaměstnaneckých výhod. Kontakty: Mgr. Jana Jirsová,  
734 360 278, jana.jirsova@kkn.cz; MUDr. Pavel Krištof, 
354 226 166, pavel.kristof@kkn.cz
Centrum léčebné rehabilitace Liberec, s. r. o., hledá na krat-
ší pracovní úvazek lékaře s atestací FBLR, RFM či s mož-
ností jejího brzkého složení. Je zajištěn byt 3+1 s garáží ve 
středu města, blízko pracoviště. Platové a další podmínky 
nejlépe při osobním jednání po telefonické domluvě na tel.  
602 147 366. MUDr. Vojtěch Kotek, jednatel firmy
Nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy přijme lékaře 
do ordinace na částečný úvazek nebo na výjezdy k pacientům 
z domova 17.00–8.00 a víkendy. Požadujeme znalost anglické-
ho jazyka. Kontakt: 603 433 833, hcp@volny.cz
Městská poliklinika Praha přijme ORL lékaře. Požadujeme 
atestaci v oboru ORL. Nabízíme zavedenou a moderně vy-
bavenou ordinaci v centru Prahy, zázemí polikliniky s širo-
kým spektrem navazující péče, přátelský kolektiv, zajímavé 
finanční ohodnocení, zaměstnanecké stravování, příspěvek 
na vzdělávání a další benefity. Nástup možný dle domluvy. Své 
CV zasílejte na e-mail: t.darasova@prahamp.cz. Kontakt: 
Mgr. Táňa Darášová, 222 924 214
Nemocnice následné a rehabilitační péče v Praze 6 hledá do 
týmu sekundárního lékaře či lékaře ÚPS. Nabízíme smluvní 
mzdové podmínky (základní nástupní plat min. 55 000 hrubé-
ho bez služeb a příplatků), 5 týdnů dovolené, dobrá dopravní 
dostupnost. U HPP nabízíme náborový příspěvek 150 000 Kč.  
Kontakt: zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz, 
777 253 940 
Do dobře vybavené ordinace praktického lékaře Praha 8, Po-
liklinika Čumpelíkova, přijmeme atestovaného lékaře/lékařku 

na plný úvazek. E-recepty technicky zajišťuje zkušená sestra. 
Kontakt: 732 373 789, marie.ordin.maresova@seznam.cz
Zavedené ZZ v Praze 10, přijme kolegy na pozici: klinický 
psycholog, s atestací v oboru a certifikátem k psychoterapii. 
Zajištění ambulantní psychodiag. a psychoterap., hrazené veř. 
zdrav. poj. Kontakt: hr@clinterap.cz
Nabízíme spolupráci kolegům/kolegyním se spec. revma-
tologie, v zavedené ordinaci revmatologie, na poliklinice 
v Praze 10, s možností účasti na klinických studiích v obo-
ru. Rozsah spolupráce dle individuální domluvy. Kontakt:  
hr@clintrial.cz; 601 304 484
Do akreditované ordinace VPL/interna/kardio v Praze při-
jmu lékaře. Výborně zavedená ordinace s širokou klientelou, 
zkušená sestřička. Nutný dokončený kmen. Možnost převzetí 
praxe. Nástup 1.3.2018. CV prosím poslat na adresu: mudr1@
post.cz (mudrJEDNA)
Přijmu lékaře do zavedené kožní ambulance v Klatovech. 
Nadstandardní vybavení, spektrum všech výkonů vč. esteti-
ky. Přátelské a flexibilní prostředí, výborné fin. ohodnocení. 
Ubytování zajistím. Ordinace akreditována. Možno i před 
atestací. Kontakt: 737 441 365
Do alergologické ambulance v Praze přijmeme lékaře/ku na 
plný nebo částečný úvazek, atestace z alergologie a klinické 
imunologie výhodou. Nástup dle dohody. Zajímavé finanč-
ní ohodnocení. V případě zájmu zasílejte své životopisy na  
info@immunia.org
Hledám psychiatra ke spolupráci do ambulance v Praze 5.  
Výše úvazku dle vzájemné dohody. Kontakt: 777 237 598
Nestátní ambulantní zařízení v Berouně hledá odborného 
lékaře na tuto pozici: všeobecný lékař (plný i částečný úva-
zek). Nabízíme výhodné platové podmínky, práci v příjem-
ném kolektivu, možnost dalšího vzdělávaní. Dobré spojení 
do Prahy. Kontakt: 724 786 903, 311 746 315, medicentrum@
medicentrum.cz 
Venerologická ordinace, Praha 5, hledá odborného lé-
kaře na pozici venerolog (na plný i  částečný úvazek). 
Nabízíme výhodné platové podmínky, bonusy, práci v pří-
jemném kolektivu, možnost dalšího vzdělávání. Kontakt:  
724 786 903, 311 746 315, medicentrum@medicentrum.cz
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., přijme lékaře se 
zákl. kmenem nebo specializací na odd. ARO, interna a rent-
gen. Nabízíme akreditovaná pracoviště, nábor. příspěvek  
100 000 Kč, vzdělávání bez kval. dohod. Je v našich mož-
nostech dohodnout se na Vašich podmínkách, i finančních. 
Kontakt: Mgr. Pavlína Simmerová, 602 360 918, pavlina.
simmerova@nemcl.cz
Hledáme lékaře po interním kmeni či s atestací v obo-
ru diabetologie na plný úvazek v  Opavě. Smluvní plat, 
pět týdnů dovolené, zkrácená pracovní doba, stravenky. 
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Možnost zajištění luxusního renovovaného bytu v centru 
města Opavy. Ostatní info na www.vesalius.cz. Kontakt:  
608 414 993 či pluschke@vesalius.cz
Dermatologické, laserové a  estetické centrum Homea 
Pardubice hledá lékaře/ky z  oboru dermatologie. Jsme 
akreditované vzdělávací pracoviště v oboru dermatovene-
rologie. Nabízíme špičkové vybavení, školení, atd. Kontakt:  
miwes@homea.cz, 733 129 696
Hledám lékaře i v předatestační přípravě na pravidelný 
zástup 1–3 dny v týdnu do ordinace VPL v Praze 4. Nadstan-
dardní vybavení ordinace, nadstandardní finanční ohodno-
cení. Nástup dohodou. Kontakt: 602 237 901
Přijmu lékaře s atestací z VPL pro ordinace v Brně a okolí. 
Možno i na částečný úvazek, vhodné i pro důchodce a rodi-
če na mateřské dovolené. Nástup ihned nebo dle dohody. 
Nadstandardní finanční ohodnocení! Kontakt: 731 483 398, 
mudr.stejskalradim@seznam.cz
Akreditovaná, moderně přístrojově vybavená ordinace 
praktického lékaře v Ostravě přijme lékaře na částečný 
nebo plný pracovní úvazek, vhodné pro lékaře v  před- 
atestační přípravě – možnost získání i rezidenčního místa, 
nebo lékařku na MD či lékaře důchodce s atestací v oboru. 
Pracovní doba po vzájemné domluvě. Finanční ohodnocení 
60 000–70 000 Kč. Kontakt: 602 647 044, info@lekar-
-vitkovice.cz
Lékař/ lékařka. Léčebna dlouhodobě nemocných Masaryko-
vo sanatorium Dobříš hledá lékaře na lůžka následné péče. 
Podmínkou je atestace I. stupně. Nabízíme mimořádné 
individuální mzdové podmínky a pravidelné měsíční od-
měny. Kontakt: jn.mlezivova@seznam.cz, 318 541 253
Do ordinace VPL v Praze 5 hledám lékaře s praxí schop-
ného samostatné činnosti k  dlouhodobé spolupráci  
(cca 3 dny v týdnu) od 3–4/2018. Atestace není podmín-
kou. Dále možnost úvazku i pro atestovaného internistu. 
Kontakt. 723 593 391
Psychosomatické a psychoterapeutické NZZ Isida centrum 
s. r. o. v České Lípě se zavedenou praxí přijme na částečný 
úvazek psychiatra. Podmínkou přijetí je ukončení základ-
ního kmene nebo atestace. Kontakty: 602 418 317 (R. Švarc), 
mudrivasvarc@gmail.com
Hledáme kolegu/ni se spec. neurologie ke spolupráci v kli-
nických studiích v NZZ v Praze 10. Kontakt: d.steindl@
clintrial.cz, 601 304 484
Zavedené NZZ psychiatrie (Praha) hledá kolegu/ni. Možnost 
kombinace práce: ordinace/alzheimercentra/klinické studie. 
Individuální rozsah spolupráce, konkurenční mzda, 5 týdnů 
dovolené, vzdělávání, příjemné prostředí a kolektiv. Vaše CV: 
hr@clinetrap.cz
Přijmeme do oční ordinace 20 km od Prahy lékaře. Nadstan-
dardní vybavení včetně OCT. Kontakt: 602 357 210
Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice hledáme 
kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní spektrum výkonů 
oboru včetně estetické a korektivní dermatologie. Smlouvy 
s pojišťovnami máme zajištěny. Dobré finanční ohodnocení/
podíl na zisku. Kontakt: 601 360 615, synovcova@ambi-
care.eu
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestova-
ného gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový 
přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolpo-
skopie). Dobré platové ohodnocení (500 Kč/hod.), možný 
podíl na zisku. Požadujeme profesionální přístup. Kontakt:  
601 360 615, gyn.ordinace@email.cz

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Praktický lékař s I. a II. atestací v oboru hledá pracovní 
zařazení v Praze. Kontakt: 731 115 114
Poptávám zaměstnání v ambulantním zařízení. Mám dvě 
atestace z interny a kardiologie. Jen Praha v dosahu MHD. 
Kontakt: 777 869 970, komarekjan@seznam.cz
Dětská lékařka s odbornou způsobilostí v oboru PLDD nabízí 
zástupy s eventuální možností převzetí praxe. České Budějovi-
ce a okolí. Kontakt: PediatrieCB@yahoo.com
Atestovaný VPL s téměř 7letou praxí nabízí zástup v ordinaci 
VPL středa a čtvrtek odpoledne. Rozsah dle dohody. Nabídky 
formou SMS na tel. 776 623 164
Lékař s atestací z RFM a kurzem MM hledá místo v Praze. 
Kontakt: rhb.volnemisto@seznam.cz

ORDINACE, PRAXE 
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt: 
info@medling.cz           
Přenechám ordinaci PL v Českých Budějovicích. Bližší infor-
mace na tel. 606 307 197
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře ve  
St. Městě u Uh. Hradiště. Nově zrekonstruované prostory, 
cca 1600 registrovaných pojištěnců, smlouvy se všemi poj., 
kompletní elektronická evidence. Cena dohodou. Kontakt: 
info@mwmed.cz, 731 605 843
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu, férové smlouvy bez exkluzivity. Oceňová-
ní, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. Kontakt:  
AD MEDICA, 602 728 801, 775 679 982
Prodám ihned praxi PLD v Bystřici pod Perštejnem. Regis-
trovaných 2600 pac., cena k jednání. Pro informace volejte 
602 728 801
Prodám PLD praxi v  Brně. Pro více informací volejte  
602 728 801
Nabízím k pronájmu novou ordinaci v Ostravě-Porubě v areálu 
Olympie. Informace na tel. 737 283 613. Určitě se domluvíme! 
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt: 
info@medling.cz
Koupím RDG praxi s UZ v Praze a okolí. Zájem trvá dlouho-

době i pro event. plánovaný prodej v budoucnosti. Kontakt: 
uzpraxe@seznam.cz
Koupím nebo převezmu geriatrickou ambulanci kdekoli. 
Kontakt: pibo@seznam.cz
Prodám dobře zavedenou ordinaci VPL v Mostě. Výborná 
dostupnost, nadstandardní vybavení. Kontakt: 604 485 682
Přenechám revmatologickou a interní ordinaci v Krnově 
k 1.1.2019 z důvodu odchodu do důchodu. Kontakt: 776 124 622
Nabízím k okamžitému prodeji ambulanci VPL v Lednici na 
Mor., ordinace je v nájmu v objektu zdravotního střediska, po 
celkové rekonstrukci včetně nového nábytku, vysokorychlost-
ní internet do 50 MB + WiFi, SW: PC Doktor, smlouvy s 111, 205 
a 211 na max. výši KKVP. Cena dle dohody. Bližší informace na: 
728 546 620, rat.kopec@gmail.com
Prodám ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Rych-
nově nad Kněžnou. Kontakt: 494 531 186
Hledám nástupce pro dobře zavedenou ordinaci PLDD v Kla-
tovech. Případně zaměstnám lékaře na úvazek dle dohody. 
Kontakt: 732 410 346
Nabízím zavedenou  praxi PL pro dospělé v Neratovicích, 
vedenou formou s. r. o., 1827 reg. pacientů, EKG, INR, CRP, 
holter TK, smlouvy se 6 ZP. Kontakt: 607 600 409
Atestovaná lékařka s licencí převezme zavedenou praxi VPL 
v Ostravě a okolí. Kontakt: vplordinace@gmail.com
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé v Chropyni (okr. 
Kroměříž). Nabízím roční souběh a možnost zastoupení. 
Kontakt: 724 108 190
Do ordinace VPL pro dospělé v Praze 3 hledám na zástup 
1–2 dny v týdnu lékaře s atestací z PL, výhledově s možností 
odkoupení. Kontakt: 731 525 109
Mladý atestovaný lékař postupně převezme či odkoupí praxi 
PLD v Praze 3 či okolí. V případě rozumné cenové nabídky 
zaručuji seriózní a rychlé jednání. Nejsem řetězec, jenom 
mladý praktik, který chce pracovat samostatně. Kontakt: 
721 219 833
Koupím zavedenou psychiatrickou praxi v Praze či Středo-
českém kraji. 26 let v oboru, II. st. atestace. Možnost dalších 
forem spolupráce (multiobor. tým, konzilia, odbor. zástup-
ce a školitel). Děkuji. Kontakt: 737 574 417; medicus66@
seznam.cz
Do zavedené praxe PL pro dospělé v Uh. Hradišti hledáme 
lékaře či lékařku do pracovního poměru na 3–4 dny v týdnu 
s možností odkupu praxe. Smlouvy se všemi ZP. Zkušená 
sestra. Kontakt: 775 955 057 nebo mikoskova@gmail.com
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Možnost 
částečného využití a spolupráce naší zdravotní sestry. Pomů-
žeme s registrací na krajský úřad i se smlouvami s ZP. Kontakt 
handymail@seznam.cz
Prodám (s. r. o.) praktický lékař, Hradec Králové; 2 IČP; 
dokumentace, včetně PLP, ZP elektronicky; plně vybavená; 
vhodná i pro zájemce o zkrácený úvazek; nebo možné rozšíření 
o další ambulanci; výhodná nabídka; důvod: stěhování. Více 
info na prodamordinaci@email.cz
Odkoupím ambulanci PLDD v  Brně či okolí. Kontakt:  
605 317 840 po 18. hod.
Prodám plně vybavenou (endoskopicky i sonograficky) gas-
troenterologickou praxi v Pelhřimově. Lukrativní lokalita, 
pěkné prostory, moderní vybavení. Smlouvy se všemi hlavními 
pojišťovnami. Info na gastropel@seznam.cz
Předám výhodně ordinaci PLDD v  Brně. Kontakt:  
739 570 704
Přenechám dobře zavedenou ordinaci PLDD (s. r. o.)  
v Letohradě, okr. Ústí n. Orlicí. Termín dohodou. Kontakt: 
602 115 928
Prodám dobře zavedenou diabetologickou ambulan-
ci v  Třebíči. Smlouva s  211, 111, 207, 205, 201. Kontakt:  
721 121 810
Pronajmu zavedenou ordinaci praktického lékaře pro 
dospělé, popř. s  možným odkupem. Ordinace umístěna 
v samostatném objektu se zahradou, k dispozici též chirur-
gický sálek a sádrovna. Kontakt: mudr.ladman@seznam.
cz, 604 926 452
Všeobecný praktický lékař s atestací v oboru shání praxi ke 
koupi/převzetí ideálně v Praze 10 a v okolí. Další spolupráce 
možná. Nejedná se o řetězec. Kontakt: 728 617 206
Nabízím zajištění zástupu v ordinaci VPL v Olomouci nebo 
okolí, rovněž mám zájem o event. odkup ordinace. Kontakt 
734 767 277
Převezmu/koupím ordinaci VPL v  Kolíně. Kontakt:  
775 720 433
Koupím ordinaci VPL v Praze či v Praze-západ (od fyzické 
osoby či s. r. o.), další spolupráce s lékařem vítána. Korekt-
ní jednání, jsem přímý zájemce lékař, ne řetězec. Kontakt:  
gho.ambulance@gmail.com
Neurolog se dvěma atestacemi, foEEG, kurzy EMG, extra- 
i transkraniální sonografie hledá zaměstnání nebo převzetí 
praxe nejlépe na Vysočině či jižní Moravě. Kolegiální jednání 
a slušnost k pacientům je základem. Kontakt: neurologie.
ambulance@gmail.com

ZÁSTUP 
Hledám naléhavě zástup do ordinace PL pro dospělé v Praze 9  
v době dovolených: červenec 2018  a od 10. do 14.9.2018. Nejlépe 
recipročně i za úhradu. Dlouhodobá spolupráce vítána. Kon-
takt: OrdinacePL9@gmail.com, 723 975 000
Do ordinace VPL přijmeme na zástup atestovaného praktické-
ho lékaře či v přípravě na atestaci – s výhodou i důchodce či na 
MD, zavedená praxe v centru Brna, dobré platové podmínky, 
krátká pracovní doba. Dohoda jistá!!! Kontakt: dr.dav@se-
znam.cz, 775 375 251
Hledám zástup za MD do dobře fungující ordinace PLDD 

od 6/2018. Možnost i  dlouhodobé spolupráce. Kontakt:  
776 770 149
Pro ordinace PLS v Uničově a Mohelnici hledáme lékaře 
na zástupy za pracovní neschopnost, dovolené apod. Ates-
tace VPL výhodou. Nadstandardní mzdové ohodnocení, 
proplácení cestovného atd. Kontakt: Mgr. Tomáš Dombek,  
774 442 612, tomas.dombek@preventado.cz
Hledám zástup do ordinace pediatra v Praze 6 na přelomu 
května/června 2018. Převážně kurativa. Pro mimopražské 
ubytování zdarma. Děkuji za nabídku na e-mail montebay@
seznam.cz
Pro ordinaci PLDD v Třinci hledám zástup na 1–2 dny v týdnu, 
s brzkou možností odkoupení praxe. Kontakt: 605 568 366
Hledám lékaře na zástup v ordinaci VPL pro dospělé v Praze 
na 1–2 dny v týdnu a za dovolenou. Nabízím 600 Kč/hodinu 
čistého. Nabídky prosím na ordinacepraha6@seznam.cz, 
případně textové zprávy na 608 129 217
Lékařka s atestací z VPL nabízí zástup 1× týdně, nejlépe Praha 8  
a okolí. Kontakt: praktik-zastup@email.cz
Hledám lékaře/ku pro pravidelný zástup do ordinace PL 
pro dospělé na 1–2 dny v týdnu Praha 8-Kobylisy. Kontakt:  
286 882 589 (po–st 8–12 hod., út–čt 13–18 hod.)

PRODEJ A KOUPĚ 
Prodám do ordinace 2× otočné křeslo pro lékaře a sestru,  
2× židle pro pacienta, 2× stolička. Vše modrá koženka, zánovní. 
Cena 3000 Kč. Kontakt: Praha 4, 605 771 220
Prodám levně plně funkční UZ přístroj ALOKA SSD 3500SV 
s  konvexní a  lineární sondou. Cena dohodou. Kontakt:  
603 761 233, lenka.knesplova@knespl.com
Prodám menší zavedenou praxi PLDD na okraji Hradce Krá-
lové. Kontakt: 737 303 138
Prodej EKG Cardio 3 tři kanály, fy Zimmer + zásobu EKG 
papíru. Plně funkční. Pravidelné roční kontroly. Cena 5000 Kč. 
Dále Negatoskop Planilux  35 × 43, cena 3000 Kč. Binocular, 
mikroskop laboratorní za 3000 Kč. Kartotéční skříně, bílé 
lamin., 2× 4 šuplík. Plnovýsuvné,  š 84 ×  v 140 × h 68 cm. Cena 
1000 Kč, 1 ks (3 ks). Kontakt: 731 167 713
Hledám nástupce pro zavedenou ordinaci PL v  Pra-
ze 9. Prodej koncem roku 2018 či dle dohody. Kontakt:  
filo@volny.cz, 721 656 466
Prodám ultrazvukový přístroj Mindray Z5 s lineární a abdomi-
nální sondou, r. v. 2015, BTK do 8/2018, perfektní stav, osobní 
důvody. Kontakt: 608 824 257
Nabízím k prodeji ORL UNIT Micronomic 50 – mobilní vyše-
třovací jednotka. Příslušenství: 150W zdroj světla, odsávačka 
35 l/min, ohřev vody na 37 st. C. V případě zájmu mne prosím 
kontaktujte na orl.foniatrie.sro@gmail.com
Přenechám za odvoz funkční EKG typ M1772A od firmy 
Hewlett-Packard s. r. o. včetně všech svodů i s papíry k tisku 
a s celou dokumentací. Kontakt: ordinace@caretta.cz, 
724 936 326
Prodám velmi výhodně UZ Toshiba Nemio vag. a abd. sondy, 
kolposkop Alltion 1320 na kolečkách, CTG Cadenza a starší 
lékárnu. Kontakt: 604 173 042, cme@centrum.cz
Prodám UZ přístroj MEDISON SonoAce R5 z roku 2012 + 
sondy vaginální a abdominální + foto. Zn. odchod do důchodu. 
Kontakt: 731 601 133, bitva@email.cz
Prodám zavedenou a vybavenou ordinaci gastroenterologie 
a vnitřního lékařství v Havířově. Kontakt: 603 480 321,  
asclepiades.ige@gmail.com
Praktická lékařka středního věku s dlouholetou praxí kou-
pí ordinaci v Praze, rychlé a seriózní jednání, nejsem řetěz, 
kvalitně se postarám o Vaše pacienty. Kontakt: prakticka-
lekarka4@seznam.cz
Prodám 3 ks kartotéční skříňky (2 ks 84 × 140 × 69, 1 ks 43 × 140 
× 69), zásuvky s plnovýsuvem (rozměr zásuvky 33 × 26 × 62).  
Šedé lamino. Použité, ale zcela nepoškozené a funkční. Cena: 
větší skříňka 6000 Kč, menší 3000 Kč, za celý komplet sleva 
= 13 000 Kč: Kontakt: 602 324 362
Koupím ordinaci praktického lékaře, vhodná lo-
kalita Brno-venkov, případně Brno-město. Kontakt:  
00421 911 603 777, holecpeter63@gmail.com
Prodám plně funkční elektrokauter SMT 75 MONO. Kontakt: 
603 247 875
Prodej psychiatrické ambulance v  Neratovicích. AT 

a smlouva se šesti pojišťovnami. Kontakt: 315 683 388, 
603 964 766, 222 211 268, aleexova.helena@centrum.cz
Přenechám za odvoz a symbolickou cenu závěsnou operační 
lampu a chirurgický vyšetřovací pojízdný, výškově nastavitelný 
stůl s doplňky. Kontakt: 604 565 018
Prodám zavedenou praxi všeobecného praktického lékař-
ství pro dospělé v Uh. Hradišti. Smlouvy se všemi pojišťovna-
mi. Zkušená sestra. Kontakt: 775 955 057 nebo mikoskova@
gmail.com
Prodám poloautomatickou aplikační pistoli na mezoterapii 
Meso Basic (France), minimálně používanou, PC 18 000 Kč, 
nyní 7500 Kč. Kontakt: 739 806 255, info@rvmedcent-
rum.cz
Prodám repasovaný perimetr AP 340 KOWA, rok výroby 
2008, velmi výhodná cena. Kontakt: 608 807 320, lacko-
vic@centrum.cz
Koupím ordinaci všeobecného praktického lékaře v Praze, 
atestaci mám. Kontakt: koupeVPL@seznam.cz

PRONÁJEM 
Pronájem stomatologické ordinace v centru Liberce (od 
1.2.2018). Kontakt: info@medling.cz       
Nabízíme pronájem ambulance na adrese Kladenská 41/241, 
Praha 6 (metro Bořislavka). Ambulance je vhodná pro lé-
kaře, fyzioterapeuty a maséry. K dispozici je recepce s če-
kárnou. Kontaktujte nás na tel. 736 123 169 nebo e-mailem 
info@hometherapy.cz
Městská poliklinika Praha nabízí k pronájmu komplex  
3 ordinací s čekárnou o celkové výměře 52 m2 + 10 m2. 
Prostory jsou umístěné v  1. patře budovy polikliniky 
v centru Prahy. Jednotlivé místnosti disponují vlastní 
klimatizací. Budova polikliniky je vybavena výtahem 
a centrální vrátnicí a nabízí široké spektrum navazující 
péče. V případě zájmu o bližší informace nás prosím kon-
taktujte na tel. čísle: 222 924 213 nebo e-mailem: sekre-
tariat@prahamp.cz
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt: 
info@medling.cz
Nabízíme ordinace k pronájmu v nové poliklinice u Anděla. 
V poliklinice se nacházejí ordinace PL, chirurgie, odběro-
vá místnost, rentgen a sál. Ideální pro chirurgické obory, 
internistu atd. Kontakt: www.coolclinic.cz, personal@
felixclinicum.cz
Nabízím pronájem prostor na ordinaci nebo jiné služby 
v novostavbě Centra Blatov s lékárnou atd. v Praze 9-Újezdě 
nad Lesy. Kontakt: 603 247 875

SLUŽBY 
Jako lékař s dobrou znalostí německého jazyka (5 let práce 
v Německu, německá maturita) nabízím pomoc s překlady 
odborných, formálních i neformálních textů se zdravot-
nickou tematikou z němčiny do češtiny či naopak. Kontakt: 
pavel.rysanek@email.cz
Poskytneme pracovnělékařské služby dle platné legisla-
tivy pro jakoukoliv společnost a její zaměstnance v oblas-
ti rizikových a nerizikových prací (max. 100–150 km od 
Prahy). Smluvní partnerství možné. Děkujeme. Kontakt:  
775 383 215, pls@emotmedico.cz
Účetnictví, personalistika pro lékaře. Víme, co potřebujete, 
zajišťujeme komplet předpisovou základnu ve zdravotnictví. 
Celá ČR. Kontakt: AD MEDICA, 602 735 314
Příprava na kontroly SÚKL + řízená dokumentace, interní 
audit, kategorizace prací, bezpečnost práce a pož. ochrana 
pro lékaře (v rozsahu zák. povinnosti). Celá ČR. Kontakt: 
AD MEDICA, 775 679 982

SEZNÁMENÍ 
Lékařka, 33 let, hledá vážné seznámení. Kontakt: praktik.
ordinace@seznam.cz
Lékařka hledá lékařku. Čechy. Přátelství/vážný vztah.  
Kontakt: 607 221 104

RŮZNÉ 
Přenechám zdarma s. r. o. Notářské poplatky za převede-
ní a změnu názvu zaplatím. Ukončení činnosti. Kontakt:  
602 142 943, jar.folprecht@email.cz

Vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci

Vás zve na setkání absolventů, učitelů, studentů 
a příznivců

Radicēs/Kořeny 2018
Sobota 7. dubna 2017 od 9 do 14 hodin

Velká posluchárna a Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci, 
Hněvotínská 3

❦
Od 11 hodin bude probíhat Diamantová promoce 

absolventského ročníku 1958

 
Hledáme absolventy Lékař ské fakulty UP v Olomouci, 

zejména pak absolventského ročníku 1988 a 1958
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Glogarová, 585 632 061, 

veronika.glogarova@upol.cz
https://www.lf.upol.cz/pl/absolventi/radices-koreny/ 
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Co; pryskyřice. – B. Město v Jordánsku; jazyk starověkých Římanů. – C. Značka cigaret; 
bědování (řídce); jméno zpěvačky Rolins. – D. Druh lemura; 3. díl tajenky; asijský stromový savec. – E. Klamy; 
hmyzožravec (básnicky); primitivní zbraň; nabízení zboží za peníze. – F. Oznámiti; zemědělský dělník v Latinské 
Americe; otesaný kmen; pšt. – G. Jméno skladatele Bartóka; senzitivnost; značka pro tón. – H. Tamto; projev vážnosti; 
jelen pocházející z Asie; den v týdnu. – I. Zlé zvíře; druh hvězdy; někdejší vojenský štít. – J. Druh bodné zbraně; 
trupy; český herec; populární píseň. – K. Edém; skleslý stav po alkoholickém opojení; anglicky „pokoj“. – L. Stáří; 
projev nesouhlasu bránící nějaké činnosti; vida; těstoviny. – M. Mražený smetanový krém; ruské vesnice; před-
ložka; lahodný nápoj. – N. Rusky „ocel“; 2. díl tajenky; firemní značky. – O. Obyvatelka Dublinu (slovensky); vyšší 
hodnostář církevního rytířského řádu; směrem k zemi. – P. Český radar; opuchnouti. – Q. Spojovník; mléčný nápoj.

SVISLE: 1. Spolek; tibetský kultovní objekt; obilnina. – 2. 1. díl tajenky. – 3. Vézti se; hajdy; splynutí řek; list 
karetní hry (zastarale). – 4. Hodnota; SPZ Klatov; úprk; vyplakat. – 5. Německy „místo“; základní myšlenka; tábo-
řiště; francouzsky „přítel“. – 6. Letec; jméno tenisty Samprase; tohle; egyptský bůh země a mrtvých. – 7. Citoslovce 
naříkání; pružiny; cosi; anglicky „skóre“. – 8. Městys u Hořovic; značka zápalek; německy „domov“. – 9. Obyvatel 
části ČR; horská louka; mohutná řeka. – 10. Vojín; dámský klobouček; výstavnější obytný dům; otrava. – 11. Český 
nakladatel; hruď; holenku; člověk zbavený svobody. – 12. Občané; hutní výrobek; pryčna; umělecké dvojice. – 13. 
Znalec stavby těla; záhrobí (zastarale); francouzsky „ulice“; hra s čísly. – 14. Rumunské město; nato; vrh; škodliví 
motýli. – 15. 4. díl tajenky. – 16. Ejhle; mistr popravčí; toužebný cíl. 

Pomůcka: Akar, obo, stal.

Anesteziolog je podle chirurgů jen pouhým administrativním nedopatřením řazen mezi lékaře. Nechte si 
vysvětlit od profesora, že ... (dokončení citátu, jehož autorem je Zdena Frýbová, najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V  tajence křížovky 

v  Tempus medicorum 
1/2018 se skrýval citát 
z knihy Karla Wagnera 
Murphyho zákony – léka-
ři a pacienti: Příznaky 
choroby, které popíše-
te svému lékaři, jsou 
buďto zcela nevěro-
hodné, nebo se mo-
hou týkat asi dvaceti 
chorob. Ale ani jedna 
z těch chorob není ta, 
kterou skutečně máte.

Detektivku Ann Cle-

evesové Stíny vzpomínek 
spolu s odbornou publi-
kací z  produkce Mladé 
fronty Urgentní příjem 
autora Martina Poláka 
(viz anotaci) vyhrává de-
set vylosovaných luštite-
lů: Lubomír Bartoška, 
České Budějovice; Anna 
Čermínová, České Bu-
dějovice; Irena Jarošo-
vá, Kroměříž; Bohumila 
Kolečíková, Strakonice; 
Tomáš Kolín, Mladá Bo-
leslav; Daniela Macha-
lová, Sokolnice; Jana 

Marešová, Pardubice; 
Petr Navrátil, Vsetín; 
Břetislav Sklenář, Zlín; 
Jiří Skokan, Dačice.

Na správné řešení 
tajenky z  čísla 2/2018 
čekáme na adrese re-
cepce@clkcr.cz do 28. 
února 2018.

Hodně štěstí!

Upozornění: Do 
slosování o ceny mohou 
být zařazeni pouze léka-
ři registrovaní v  České 
lékařské komoře.

Urgentní příjem
Martin Polák

Druhé, doplněné vydání 
úspěšné knihy, která se vě-
nuje nejčastějším stavům,  
s nimiž se může lékař na 
oddělení urgentního pří-
jmu setkat, především 
stavům interní povahy. 
Součástí publikace jsou 
seznamy léků pro urgentní 
použití, kapitoly o třídění 
pacientů, kteří přicházejí 
na oddělení urgentního 
příjmu, o  dokumentaci 
na urgentních příjmech, 
zásadách transportu pa-
cientů v rámci nemocnice 
a kapitola o péči o paci-
enty v terminálním stavu. 
Vzhledem ke skutečnosti, 
že nemocnice všech typů 
již oddělení centrálního 
příjmu v některé z variant 
zavádějí, je existence po-
dobného manuálu nezbyt-
ná. Kniha Urgentní příjem 
obsahuje řadu nových 
kapitol, včetně vybraných 
diagnostických a terape-
utických algoritmů na ur-
gentním příjmu. Kniha je 
určena lékařům a sestrám 
urgentního příjmu, inter-
nistům, chirurgům, neuro-
logům a traumatologům. 

Cena na www.kniha.cz: 
614 Kč
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