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Smyslem ve-
řejného zdravotní-
ho pojištění a jeho 
prostřednictvím 
f i n a n c o v a n é h o 
zdravotnictví je 
zajišťování dostup-

nosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče kaž-
dému, kdo ji potřebuje, a to v potřebném místě 
a čase, pokud možno bez neodůvodněných 
nespravedlností. 

Cílem nás lékařů je 
zdravý, respektive vyléče-
ný pacient. A na vzájem-
né důvěře založený vztah 
mezi lékařem a jeho pa- 
cienty je od nepaměti tím 
nejdůležitějším. V minu-
losti, kdy byly možnosti lékařské vědy jen vel-
mi omezené, býval sice tím nejdražším samot-
ný honorář lékaře, avšak přesto si velká část 
nemocných takový luxus nemohla dovolit. 
Vznik zdravotního pojištění tedy představoval 
obrovský pokrok kupředu. Díky povinnému 
pojištění se zdravotní péče stala dostupnou 
pro každého, a to včetně vyspělých, leč stále 
dražších technologií.

Oheň, jak každý ví, může být dobrým 
sluhou, ale i zlým pánem. Podobně je tomu 
i se zdravotními pojišťovnami. Ty na jedné 
straně hradí za své klienty drahé léčení, které 
by si většina z nich nikdy nemohla dovolit 
v hotovosti zaplatit, a zdravotnickým zaříze-
ním i nám lékařům dávají jistotu, že za svoji 
práci dostaneme alespoň nějak zaplaceno. 
Na druhé straně však velká ekonomická síla 
dává pojišťovnám, které rozdělují od nás 
občanů vybrané miliardy, obrovskou moc. 
Ve vztahu k pojišťovnám jsou kvůli tomu jak 
zdravotnická zařízení, tak pacienti v podstatě 
v podřízeném postavení.

Zavádění projektů tzv. řízené péče se nám 
sice podařilo zabránit, ale přesto jsou klienti 
pojišťoven v podstatě jejich rukojmími. Po-
jišťovnu totiž smíme my občané měnit pouze 
jedenkrát ročně, přičemž jsme ještě povinni 
rozhodnout se nejméně půl roku dopředu. 
Kdo zaspí a rozhodne se změnit pojišťovnu 
třeba letos v červenci, může tak učinit nejdříve 
od 1. 1. 2017.

V souvislosti s posilováním role zdravot-
ních pojišťoven se nemůžeme ubránit otáz-
kám. Komu vlastně pojišťovny patří? Kdo 
jejich činnost kontroluje? Jakým právem 

pojišťovny omezují svým klientům svobod-
nou volbu lékaře? Jakým právem rozhodují 
o síti zdravotnických zařízení? Otázek hodně, 
uspokojivých odpovědí málo.

Na titulní stránce tohoto časopisu je zdů-
razněna teze, že lékaři by měli mít možnost 
jednat se zdravotními pojišťovnami jako rovný 
s rovným. Morální právo na to bez diskusí 
máme. Pacienti, kteří by měli být středobo-
dem zdravotnictví, potřebují nás, a teprve 
v druhé řadě pojišťovnu. V situaci, kdy pojiš-

ťovny mohou rozhodovat 
o tom, které nemocnici 
nebo kterému soukro-
mému lékaři neprodlou-
ží smlouvu, zůstávají 
veškeré morální nároky 
v rovině čistě teoretické.

Ilustračním příkladem může být kartelová 
dohoda, kterou pojišťovny pod taktovkou Mi-
nisterstva zdravotnictví uzavřely v roce 2012. 
Na jejím základě mělo být zrušeno 10 000 
nemocničních lůžek a zavřena třicítka ne-
mocnic. Pouze soustředěný tlak krajů, odborů 
a lékařské komory tomu dokázal zabránit. 

Po této zkušenosti nám bylo jasné, že se 
musíme ze všech sil snažit uchránit tisíce sou-
kromých lékařů před podobným existenčním 
ohrožením. Změnu zákona, který by ukládal 
pojišťovnám povinnost uzavírat se soukromý-
mi lékaři smlouvy na dobu neurčitou, vypo-
věditelné pouze z taxativně vyjmenovaných 
důvodů, a umožnil prodej praxí včetně těchto 
smluv, se nám kvůli liknavosti ministerstva 
a odporu krajů zatím prosadit nepodařilo. 
Zásadním průlomem však byla dohoda s Vše-
obecnou zdravotní pojišťovnou, že takové 
smlouvy svým smluvním partnerům-ambu-
lantním lékařům nabídne. Obdobné smlouvy 
následně soukromým lékařům začaly nabízet 
též Průmyslová zdravotní pojišťovna a Zdra-
votní pojišťovna ministerstva vnitra. A ač to 
zpočátku vypadalo beznadějně, komora doká-
zala vyjednat pro soukromé lékaře výhodnou 
smlouvu i s Oborovou zdravotní pojišťovnou. 

Dá se očekávat, že s podobnými nabídkami 
přijdou nakonec postupně i zbývající pojiš-
ťovny. Konkurence je přinutí. Ke splnění vize 
rovnoprávného postavení soukromých lékařů 
vůči pojišťovnám máme sice ještě daleko, ale 
komorou vyjednané časově neomezené a bez 
řádného důvodu nevypověditelné smlouvy 
dávají soukromým lékařům přece jenom ales-
poň nějakou jistotu a oporu.                Milan KubekFo
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Smlouvy se zdravotními  
pojišťovnami na dobu neurčitou

smlouvY s poJiŠŤovnami

Trvalý smluvní vztah, tedy 
smlouva uzavřená na dobu 
neurčitou a vypověditelná jen 
z taxativně uvedených důvo-

dů, které jsou přesně a přísně definová-
ny, tyto zjevné nerovnosti ve smluvním 
vztahu poskytovatelů zdravotních služeb 
a zdravotních pojišťoven do značné míry 
eliminuje. 

Obavy z pojmu „na dobu neurčitou“
O trvalý smluvní vztah, tedy o smlouvu 

na dobu neurčitou, která by nebyla časově 
omezena a byla by vypověditelná ze strany 
zdravotní pojišťovny jen z taxativně uvede-
ných důvodů, usiluje Česká lékařská komo-
ra téměř od svého vzniku. Někteří lékaři se 
obávají pojmu „na dobu neurčitou“, protože 
se domnívají, že takovou smlouvu lze vždy 

rozvázat v tříměsíční výpovědní lhůtě (zá-
měna s  nájemní smlouvou uzavřenou na 
dobu neurčitou). Samozřejmě, pokud by ve 
smlouvě bylo pouze uvedeno, že se uzavírá na 
dobu neurčitou, a nebylo zde ustanovení, že 
ji lze vypovědět pouze z důvodů uvedených 
přímo v této smlouvě, tedy že smluvní vztah 
nelze ukončit jinak než z důvodů, které tato 
smlouva stanoví, pak by smlouva na dobu 

Asi před dvěma lety vyšel v Mladé frontě Dnes článek „Neposloucháš, končíš!“, který velmi názorně 
ukazoval, v jaké situaci je soukromý lékař ve vztahu ke zdravotní pojišťovně. Často by soukromý 
lékař mohl vést spor se zdravotní pojišťovnou o úhrady zdravotních služeb, zejména poté, co byl na 
podnět ČLK a návrh skupiny senátorů přijat přelomový nález Ústavního soudu, spisová značka Pl.ÚS 
19/13, o tom, jak nelze provádět mechanicky regulaci úhrad zdravotních služeb. Vítězství u soudu 
by však mohlo pro soukromého lékaře být „Pyrrhovým vítězstvím“, protože by mohl, až mu skončí 
doba, na kterou má uzavřenu smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou, jako „potížista“ dostat 
„červenou kartu“ a zdravotní pojišťovna, libovolně bez ohledu na svobodnou volbu svých pojištěnců, 
by mohla neprodloužit lékaři smlouvu na další období. 
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neurčitou nemusela být trvalým smluvním 
vztahem a zárukou, že zdravotní pojišťovna 
nemůže dát lékaři pro další období „červenou 
kartu“. Smlouva, kterou v současné době 
nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ČR po dohodě s ČLK a po ní některé další 
zdravotní pojišťovny, je však koncipována 
tak, že bezdůvodně dát soukromému léka-
ři „červenou kartu“ zdravotní pojišťovna 
prostě nemůže a pro vypovězení smlouvy 
by musel být naplněn některý z přísně 
a přesně stanovených důvodů. Tyto důvody 
musejí korespondovat s rámcovými smlou-
vami stanovenými vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví ČR o rámcových smlouvách  
č. 618/2006 Sb. 

Když nám někteří soukromí lékaři zaslali 
návrh smlouvy na dobu neurčitou, kterou 
nabízí lékařům Zdravotní pojišťovna mi-
nisterstva vnitra ČR, pozastavili jsme se 
nad ustanovením, že podle navrhovaného 
článku VIII odstavce 2, písmene b, pokud by 
došlo ke zrušení pracoviště nebo jeho části 
bez náhrady, nebo k jeho uzavření na dobu 
delší než 30 kalendářních dnů, mohlo by to 
vést k ukončení smlouvy nebo její části ze 
strany zdravotní pojišťovny. 

Výpovědní důvody 
taxativně stanoveny

Podle našeho názoru není toto ustano-
vení navrhované smlouvy v souladu s rám-
covou smlouvou, tedy ani v souladu se záko-
nem. Podle § 17 odstavec 2 věta prvá zákona  
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojiš-
tění, ve znění pozdějších předpisů, se smlou-
va mezi poskytovatelem zdravotních služeb 
a zdravotní pojišťovnou uzavírá podle rámco-
vé smlouvy. Zákon výslovně uvádí, že se tato 
smlouva řídí rámcovou smlouvou. 

Podle článku 1, odstavce 1, přílohy č. 2 
vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se stanoví 
rámcová smlouva pro ambulantní specialisty, 
se právní vztahy poskytovatele zdravotních 
služeb a zdravotní pojišťovny nesmí odchýlit 
od ustanovení rámcové smlouvy podle této 
vyhlášky, s výjimkou těch ustanovení, u kte-
rých tuto možnost tato rámcová smlouva 
výslovně uvádí. Podle článku 9 téže přílohy 
jsou výpovědní důvody taxativně stanoveny, 
aniž by toto ustanovení umožňovalo jakkoli je 
zužovat nebo rozšiřovat nad rámec stanovený 
rámcovou smlouvou. Naopak článek 7 této 
rámcové smlouvy umožňuje smluvním stra-
nám, aby uzavřely smlouvu i na jinou dobu 
než na osm let, která je stanovena rámco-
vou smlouvou, tedy umožňuje uzavřít trvalý 
smluvní vztah – smlouvu na dobu neurčitou. 

Článek 11, odstavec 2 téže rámcové smlouvy 
stanoví povinnost poskytovatele oznámit pře-
rušení poskytování zdravotních služeb na 
dobu delší než 30 kalendářních dnů příslušné 
zdravotní pojišťovně, aniž by však stanovil 
to, co si zdravotní pojišťovna „přidala“ nad 
rámec rámcové smlouvy, že uzavření praco-
viště na dobu delší než 30 kalendářních dnů 
je výpovědním důvodem ze strany zdravotní 
pojišťovny. 

Právě pro tuto skutečnost právní kancelář 
ČLK upozornila poskytovatele zdravotních 
služeb na uvedené problematické ustanovení, 
které není v souladu s rámcovou smlouvou, 
a tedy ani se zákonem, a které by bylo vhodné 
ve smlouvě změnit. Je skutečností, že stej-
né ustanovení jsme nenamítali u smlouvy 
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, kdy 
v závěru před přijetím dohody o jejím zně-
ní došlo k poměrně dramatickému jednání 
a toto ustanovení bylo z naší strany tolero-
váno, zatímco u stejné smlouvy se Zdravotní 
pojišťovnou ministerstva vnitra ČR na něj již 
byli členové ČLK upozorněni. Při uzavírání 
smlouvy s VZP ČR nám šlo o to, rychle se 
na jejím obsahu shodnout, a důvodně jsme 
očekávali, že uzavře-li VZP s ambulantními 
specialisty trvalou smlouvu, budou ji násle-
dovat další zdravotní pojišťovny, proto jsme 
některá ustanovení, která nebyla pro lékaře 
„nebezpečná“, byť nebyla v souladu s rám-
covou smlouvou, prostě museli tolerovat. 
Prezident ČLK současně oslovil generálního 
ředitele Zdravotní pojišťovny ministerstva 

vnitra ČR ohledně uvedeného ustanovení 
a jednal o něm i s vedením VZP ČR. Na dotaz 
týkající se aplikace ustanovení, které jde nad 
rámec rámcové smlouvy a které by umožňo-
valo zdravotní pojišťovně ukončit smlouvu 
také proto, že poskytovatel přerušil poskyto-
vání zdravotních služeb na déle než 30 kalen-
dářních dnů, obdržel pan prezident odpověď 
generálního ředitele Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra ČR, ve které se uvádí: „Zá-
věrem bych Vás chtěl ubezpečit, vážený pane 
prezidente, že předmětné ustanovení smlouvy 
rozhodně neznamená ohrožení ukončení celé 
smlouvy v případě uzavření jedné z více am-
bulancí, jak se obáváte. V případech přerušení 
provozu ambulance ze zdravotních důvodů 
lze tyto situace samozřejmě řešit v první řadě 
dohodou smluvních stran.“  Vyjádření vedení 
příslušných zdravotních pojišťoven může být 
velmi důležité pro následné posouzení, zda 
případná výpověď z takového důvodu je či 
není platná. Podle našeho názoru by taková 
výpověď byla neplatná již pro rozpor s rám-
covou smlouvou, a tedy s ustanovením § 17 
odstavec 2 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění, navíc pokud by důvodem přerušení 
poskytování zdravotních služeb byla nemoc 
lékaře trvající déle než 30 kalendářních dnů, 
bylo by takovéto jednání zdravotní pojišťovny 
i v rozporu s dobrými mravy. Písemné ujištění 
generálního ředitele zdravotní pojišťovny 
zaslané prezidentovi profesní komory by při 
posuzování konkrétního případu mělo samo-
zřejmě značnou právní váhu.
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smlouvY s poJiŠŤovnami

Přestože jsme na toto jediné sporné 
ustanovení ve smlouvě navržené Zdravotní 
pojišťovnou ministerstva vnitra ČR lékaře 
upozornili, domnívám se, že smlouva na dobu 
neurčitou vypověditelná jen z taxativně sta-
novených výpovědních důvodů, tedy trvalý 
smluvní vztah mezi rozhodujícími zdra-
votními pojišťovnami a soukromými lékaři 
(za situace, kdy si soukromý lékař takový 
smluvní vztah bude přát, nikdo ho k němu 
nemůže nutit), je nesmírným úspěchem 
poskytovatelů zdravotních služeb a soukro-
mých lékařů a do značné míry emancipuje 
soukromé lékaře ve vztahu ke zdravotním 
pojišťovnám, což je nutné uvítat. Samotné 
uvedené sporné ustanovení smlouvy, které 
je nejen ve smlouvě se Zdravotní pojišťovnou 
ministerstva vnitra ČR, ale i ve smlouvě s Vše-
obecnou zdravotní pojišťovnou ČR a které 
jde nad rámec rámcové smlouvy a není s ní 
v souladu, není podle našeho názoru důvodem 
k nepodepsání smlouvy na dobu neurčitou se 
zdravotními pojišťovnami, které ji nabízejí. 
Rozumný výklad tohoto ustanovení by byl 
patrně takový, že pokud lékař bez závažných 
důvodů záměrně trvale uzavře pracoviště 
a přestane poskytovat pojištěncům příslušné 
zdravotní pojišťovny zdravotní služby, může 
to být důvodem k ukončení smluvního vztahu, 
zatímco pokud například onemocní, nebo 
z  jiných závažných důvodů, např. delšího 
studijního pobytu v zahraničí nebo z důvo-
du péče o nezletilé dítě, přeruší poskytování 
zdravotních služeb na dobu delší než 30 dnů, 
nemůže to být důvodem k výpovědi smlou-
vy, když rámcová smlouva takový výpovědní 
důvod neuvádí. 

Postoj dalších pojišťoven
Smlouvu na dobu neurčitou pro ambu-

lantní specialisty, zakládající trvalý smluvní 
vztah vypověditelný jen z důvodů uvedených 
v  rámcové smlouvě, akceptovala posléze 
i Česká průmyslová zdravotní pojišťov-
na. Také její podmínky shodné s rámcovou 
smlouvou a stanoviskem komory lze akcep-
tovat. Jediným problémem u této zdravot-
ní pojišťovny je, že hodlá uzavírat s posky-
tovateli nový dodatek číslo 2 ke smlouvě 
o poskytování hrazené péče, jehož obsah 
zatím není znám, ač dodatek bude nedílnou 
součástí smlouvy. Vedení ČPZP je však po-
dle stanoviska sděleného komoře ochotno 
vyčkat s podpisem trvalé smlouvy na dobu, 
kdy obsah přílohy č. 2 bude příslušnému 
lékaři znám a akceptuje jej. Bude-li tedy na-
vržená příloha č. 2 k individuální smlouvě 
lékaři vyhovovat, lze doporučit podepsání 

trvalé smlouvy na dobu neurčitou i s touto 
zdravotní pojišťovnou.

S prezidentem komory o obsahu trvalé 
smlouvy na dobu neurčitou pro soukromé 
lékaře jednal rovněž generální ředitel Obo-
rové zdravotní pojišťovny zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví. Také tato 
zdravotní pojišťovna předložila komoře návrh 
smlouvy na dobu neurčitou, který právníci 
komory rozsáhle připomínkovali. K řešení 
připomínek přistoupila tato zdravotní pojiš-
ťovna velmi vstřícně a prakticky všechny naše 
zásadní připomínky akceptovala. Smlouvu, na 
jejímž obsahu jsme se dohodli, lze bez dalšího 
doporučit k podpisu všem soukromým léka-
řům, kteří mají o trvalý smluvní vztah s touto 
zdravotní pojišťovnou zájem.

Návrhy nových smluv již jsou nebo v nej-
bližší době budou rozesílány smluvním part-
nerům zdravotních pojišťoven – soukromým 
lékařům. Na webových stránkách České 
lékařské komory jsou již nyní zveřejněny 
přesné texty smluv na dobu neurčitou, 
které byly dohodnuty s VZP ČR, Zdra-
votní pojišťovnou ministerstva vnitra 
ČR, Českou průmyslovou zdravotní po-
jišťovnou a Oborovou zdravotní pojiš-
ťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví. Doporučujeme soukro-
mým lékařům, aby si před podpisem 
jednotlivých smluv zkontrolovali, zda 
jejich text odpovídá textu zveřejněnému 
na webových stránkách komory, který byl 
dohodnut mezi komorou a jednotlivými 
zdravotními pojišťovnami a kontrolován 
právníky komory. 

Jednání s dalšími zdravotními pojišťovna-
mi o možnosti uzavřít se soukromými lékaři 
trvalý smluvní vztah na dobu neurčitou bude 
patrně ještě probíhat a o výsledcích budeme 
členy komory informovat. Kromě toho je na 
Ministerstvu zdravotnictví i v Poslanecké 
sněmovně návrh novely zákona o veřejném 
zdravotním pojištění vypracovaný komorou, 
který by trvalý smluvní vztah na dobu ne- 
určitou mezi soukromými lékaři a zdravot-
ními pojišťovnami uzákonil. Zákon se ovšem 
může změnit, zatímco podepsanou smlouvu 
mohou změnit jen obě smluvní strany svou 
dohodou. Skutečnost, že rozhodující zdra-
votní pojišťovny přijaly trvalý smluvní vztah 
na dobu neurčitou, navržený komorou, aniž 
k tomu byly přinuceny zákonem, na základě 
vlastního rozhodnutí, má pochopitelně také 
svůj význam. 

Lékař „potížista“ po uzavření trvalé 
smlouvy na dobu neurčitou se tak již ne-
bude muset obávat „červené karty“ od 

zdravotní pojišťovny pro další smluvní 
období.

Shrnutí:
1.  Můžeme doporučit soukromým lékařům-

-ambulantním specialistům uzavření 
smlouvy na dobu neurčitou (tedy trvalé 
smlouvy) ve znění, v jakém je její text zve-
řejněn na webových stránkách ČLK, se 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, se 
Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra 
ČR a s Oborovou zdravotní pojišťovnou za-
městnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. 

2.  Můžeme doporučit uzavření této smlou-
vy ve znění zveřejněném na webových 
stránkách ČLK také s Českou průmyslovou 
zdravotní pojišťovnou, pokud bude lékař 
souhlasit také s novou přílohou č. 2 k této 
smlouvě, kterou tato zdravotní pojišťovna 
lékaři předloží. 

3.  Každý soukromý lékař může, ale také ne-
musí trvalé smlouvy na dobu neurčitou 
s uvedenými zdravotními pojišťovnami 
podepsat.

4.  Smlouvy jsou ve všech čtyřech případech 
(VZP, ZP MV, ČPZP, OZP) formulovány 
tak, že je zdravotní pojišťovna může vy-
povědět jen z důvodů, které jsou v nich ta-
xativně uvedeny a odpovídají výpovědním 
důvodům podle rámcové smlouvy. Tedy 
jinak řečeno – nedojde-li k velmi hrubému 
nebo opakovanému závažnému porušení 
smlouvy ze strany soukromého lékaře, jsou 
smlouvy ze strany zdravotních pojišťoven 
prakticky nevypověditelné.

5.  Naopak soukromý lékař může smlouvu 
vypovědět z provozních, ekonomických či 
obdobných důvodů kdykoli.

6.  Pokud by zdravotní pojišťovna smlouvu vy-
pověděla, aniž by byly splněny velmi přísné 
výpovědní podmínky, mohl by soukromý 
lékař u soudu úspěšně uplatnit žalobu o ur-
čení neplatnosti výpovědi.

7.  Někteří lékaři namítají, že slyšeli, že smlou-
vu na dobu neurčitou lze vypovědět kdykoli 
i bez uvedení důvodů v tříměsíční výpo-
vědní lhůtě. V případě této smlouvy tomu 
tak rozhodně není. Její text totiž výslovně 
uvádí, že ji lze ukončit jen z důvodů uve-
dených v samotné smlouvě. Tedy nejsou-li 
tyto důvody dány, vypovědět ji nelze. Mož-
nost vypovědět ji z provozních důvodů ze 
strany lékaře je přímo ve smlouvě uvedena. 

8.  Uzavření trvalých smluv se zdravotními 
pojišťovnami znamená pro soukromého 
lékaře vysokou míru existenční jistoty 
i zvýšení hodnoty soukromé ordinace.

JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK
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TEMPUS
MEDICORUM smlouvY s poJiŠŤovnami

OZP usiluje o dobré partnerství  
s lékaři

OZP se během května podařilo 
dohodnout text nové smlouvy 
pro smluvní lékaře poskytují-
cí ambulantní specializované 

služby. OZP má při svém celostátním pů-
sobení velmi širokou síť smluvních lékařů, 
více než 24 tisíc poskytovatelů zdravotních 
služeb, z toho 6200 poskytovatelů ambu-
lantních specializovaných zdravotních 
služeb. O to víc nám záleželo na tom, aby 
text nově navrhované smlouvy pro am-
bulantní specialisty zbytečně nepůsobil 
žádné komplikace. Přes rozdílnost názorů 
i na straně reprezentací lékařů nakonec 
náš nový návrh smlouvy získal podporu jak 
ze strany ČLK, tak i ze strany SAS. Vážíme 
si konstruktivního přístupu obou těchto 
reprezentací a zahájíme již v červnu 2015 
obesílání ambulantních specialistů s ná-
vrhem nové smlouvy.

Nemáme přitom v úmyslu naše partnery 
k čemukoli nutit nebo jim předkládat ulti-
mativní požadavky. Dosavadní smlouvy OZP 
jsou díky prolongačnímu ustanovení fakticky 
smlouvami na dobu neurčitou a v praxi dobře 
vyhovují. Až na zcela minimální výjimky OZP 
tyto smlouvy nevypověděla a jsou tedy plně 
platné a funkční i od 1. 1. 2016. 

Kdo však dá přednost nově navržené 
smlouvě a odešle nám ji zpět podepsanou do 
31. 10. 2015, tomu bude ukončena platnost 
stávající smlouvy k 31. 12. 2015 a nově uzavře-
ná smlouva bude účinná od 1. 1. 2016. Pokud 
poskytovatel novou smlouvu do 31. 10. 2015 
nedoručí, zůstává stávající smlouva platná i pro 
rok 2016. Toto opatření je nutné z důvodu na-
vázání úhradových dodatků během celého roku 
vždy k jedné konkrétní smlouvě. Samozřejmě 
bude možné novou smlouvu uzavřít i kdykoli 
později, avšak její platnost a účinnost bude vždy 
nutné stanovit od 1. ledna následujícího roku 
po podpisu smlouvy.

Abychom minimalizovali administrativ-
ní zátěž, obsahuje smlouva možnost převzít 
všechny přílohy ze stávajících smluv. Jen v pří-
padě, že u poskytovatele dochází ke změně 
vyžadující úpravu příloh, bude nutné, aby lékař 
spolu s novou smlouvou zaslal i případné po-
žadované úpravy údajů v přílohách. Již nyní 
platí ujednání o průběžné aktualizaci příloh. 

Řada parametrů, které smlouva obsahuje, 
se snadno může v čase měnit. Jedná se napří-

klad o změny ordinační doby, personálního 
nebo technického vybavení, rozšíření odborné 
způsobilosti apod. Na tyto skutečnosti musí 
poskytovatel zdravotní pojišťovnu vždy upozor-
nit. S ohledem na skutečnost, že nová smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou, doporučuje 
OZP svým smluvním partnerům zkontrolo-
vat, že nahlásili všechny změny nezbytné pro 
bezproblémové fungování smluvního vztahu. 
Pravděpodobně již v průběhu druhého pololetí 
letošního roku, po dokončení všech uživatel-
ských úprav, bude možné veškeré změny údajů 
z přílohy k rámcové smlouvě zpracovávat elek-
tronicky prostřednictvím PORTÁLU ZP pro 
více zdravotních pojišťoven současně, obdobně, 
jako je možné již v současnosti zasílat měsíční 
vyúčtování poskytovaných zdravotních služeb. 
Tuto možnost již aktuálně využívá přibližně 
15 tisíc poskytovatelů a věříme, že i tato nová 
funkce Portálu se osvědčí.   

Je jasné, že případná nová smlouva může 
vést ke vzniku dalších otázek. Pokusím se tedy 
předem na některé z nich reagovat. Smlouva 
řeší pouze rámcové vymezení smluvního vztahu 
a stejně jako doposud budou uzavírány časově 
omezené úhradové dodatky, většinou pro daný 
kalendářní rok. OZP má často koncipovány ce-
nové dodatky nad rámec úhradových vyhlášek. 
Rozdíl nemusí být a velmi často také není ve výši 
úhrady, ale může být ve způsobu výpočtu, boni-
fikacích nebo regulačních mechanismech. Může 
se pak stát, že si smluvní lékař zvolil v některém 
roce tento jiný způsob úhrady a do budoucna 
naopak bude volit přesnou verzi dle vyhlášky 
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených 
služeb a regulačních omezení pro příslušný rok. 
V těchto případech se OZP vždy maximálně 
snaží, aby nijak nepoškodila ty lékaře, kteří na-
příklad v daném referenčním období neměli 
sjednán výpočet úhrady dle vyhlášky. 

Konkrétně pro rok 2015 OZP vypočte refe-
renční počet bodů dle vyhlášky č. 324/2014 Sb. 
(PBref) jako počet poskytovatelem vykázaných 
a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v refe-
renčním období snížený o 40 % bodů započte-
ných nad rámec sjednané maximální úhrady na 
jednoho unikátního pojištěnce v referenčním 
období, respektive sjednaného limitu celkové 
úhrady. Tedy tak, aby referenční úhrada byla 
nastavena finančně shodně pro oba způsoby.

I při nejlepší vůli ani úhradová vyhláška, ani 
její modifikace nakonec nemohou postihnout 
úplně všechny reálné, mimořádné a většinou 

nepředvídatelné situace. V takovém případě 
doporučujeme našim smluvním partnerům 
kontaktovat odpovědné pracovníky OZP, kteří 
jsou vždy uvedeni v příslušných průvodních 
dopisech. Smlouva i úhradové dodatky umož-
ňují projednání a zohlednění námitek. Námitky 
však musí být uplatněny průkaznou formou 
a musí obsahovat úplné, přesvědčivé a ověři-
telné skutečnosti. 

Zaznamenali jsme i  připomínky, že při 
změně smlouvy z fyzické na právnickou osobu, 
nejčastěji např. na společnost s ručením ome-
zeným, vám činí problémy používání datových 
schránek. Jsme si vědomi toho, že se nejed- 
ná o uživatelsky ideální postup. Tady ale nejde 
o svévoli zdravotní pojišťovny. Pro právnické 
osoby je datová schránka povinná ze zákona, 
a pokud se zákon nezmění, je nezbytně nutné 
a v zájmu každého lékaře, který provozuje praxi 
prostřednictvím s. r. o., aby datovou schránku 
pravidelně kontroloval. Snadno by se mu totiž 
mohlo stát, že mu do datové schránky bude 
doručena nějaká důležitá úřední písemnost 
i z jiné veřejnoprávní instituce než ze zdravot-
ní pojišťovny a podle příslušného zákona je 
pak doručení do datové schránky považováno 
za převzetí písemnosti. Jsme však připraveni 
podpořit ČLK ve všech návrzích, které by tento 
způsob komunikace pro vás uživatelsky zlepšily.

Uplynulých 7 let od zavedení stoprocent-
ního přerozdělení příjmů v rámci systému ve-
řejného zdravotního pojištění pro OZP nebylo 
snadných a i nyní jsme přesvědčeni, že rozdě-
lování finančních zdrojů nereflektuje odpoví-
dajícím způsobem regionální rozdíly v čerpání 
zdravotní péče a nepřihlíží k obvykle nutné 
vyváženosti mezi solidaritou a svépomocí. Není 
správné, že vybrané pojistné se rozděluje jen 
podle věku a pohlaví a že zásluhovost těch, kteří 
platí, vybírají a kontrolují, se neoceňuje. OZP 
se však s touto situací již vyrovnala. Za rok 2014 
byla OZP z hlediska celkového hospodaření 
dokonce hodnocena jako jedna ze tří opravdu 
vyrovnaně hospodařících zdravotních pojišťo-
ven a také jako první zdravotní pojišťovna byla 
zařazena mezi TOP 100 nejobdivovanějších 
firem České republiky.

Vstupujeme tak do nové etapy, kdy se chce-
me věnovat i zlepšování vztahů s našimi smluv-
ními lékaři a jejich zástupci. Věřím a doufám, že 
zahajovaná kampaň s nabídkou nových smluv 
bude dobrým příspěvkem pro toto partnerství.

Ing. Ladislav Friedrich, generální ředitel OZP
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Etika

Eutanázie – PRO A PROTI
Mimořádná konference České lékařské komory
Mimořádná konference České lékařské komory v rámci cyklu konferencí Etika a komunikace 
v medicíně s tématem Eutanázie pro a proti proběhla v Praze 28. 5. 2015.  Konference se konala 
kvůli mimořádnému zájmu o tuto problematiku, která překračuje oblast medicíny a stává se doslova 
otázkou celospolečenskou.

Program vycházel z publikované mono-
grafie k tématu Eutanázie pro a proti, kterou 
vydala Česká lékařská komora v rámci Edice 
celoživotního vzdělávání ČLK v roce 2012, 
kdy se též v listopadu konala první konference 
k tomuto tématu. Celá akce byla koncipována 
jako odborné fórum, které otevřelo prostor 
k  diskusi k  závažnému tématu eutanázie,  
a to prostřednictvím prezentace různých 
odborných názorů, hledisek a postojů, které 
ve svém důsledku utvářejí celkové odborné  
a celospolečenské „klima“ k této problematice.

Sympozium bylo uvedeno prezidentem 
České lékařské komory MUDr. Milanem 
Kubkem a předsedkyní etické komise ČLK 
MUDr. Helenou Stehlíkovou. Dále byly před-
neseny vyžádané přednášky k tématu těchto 
odborníků:

Konference se zúčastnilo téměř 200 od-
borníků z řad lékařů a zdravotníků, a to jak 
z klinické praxe, tak výzkumných a peda-
gogických institucí, ale též další odborníci 

z řad různých profesí, které s problematikou 
souvisejí. 

Konference vyvolala potřebu účastníků 
diskutovat a uvádět probíranou tematiku 
do konkrétních souvislostí klinické praxe 
v různých oborech. Prezentace jednotlivých 
přednášejících rozhodně neposkytovaly jed-
nodimenzionální pohled na problematiku, ale 
otevřely možnost uvažovat o takto závažném 
tématu z různých úhlů. 

Konference se konala ve spolupráci se spo-
lečností Mladá fronta a. s. v atraktivních pro-
storech konferenčního centra v Žižkovské věži.

V letošním roce Česká lékařská komora 
připravuje další pokračování konferencí Eti-
ka a komunikace v lékařské praxi, tentokrát 
s připravovaným podtitulem Lékař a pacient 
v moderní medicíně.                         Radek Ptáček

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 
Co má větší hodnotu: život člověka, nebo jeho 
svoboda

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Eutanázie v pohledu lékaře

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Pretanázie a kvartérní prevence 

JUDr. Jan Mach
Eutanázie – pohled právní a etický

JUDr. Helena Peterková
Role lékaře při ukončení života na žádost  
a pomoci při sebevraždě
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Jsme historicky součástí křesťanské ci-
vilizace, která odsuzovala a dodnes odsuzuje 
nejen eutanázii, ale i sebevraždu (Bůh život 
dal a jako jediný ho může vzít). Marxistická 
filozofie také toto téma neotevírala. Rozvoj 
medicíny i větší kontakty s okolním světem po 
roce 1989 jsou podle mého názoru příčinami 
toho, proč se i u nás začíná jak v mediích, tak 
v medicínské komunitě o eutanázii diskuto-
vat. Vždyť jen v posledních třech letech Česká 
lékařská komora uspořádala na toto téma již 
druhou konferenci. Obě se těšily velkému 
zájmu kolegů. Proč? Zákon přece jasně říká, 
že jde o trestný čin, tak proč o něm disku-
tovat? Všichni ale víme, že v obecné rovině 
ne vždy je plný soulad mezi etickým a legál-
ním. V denní praxi vidíme činy jednoznačně 
eticky odsouzeníhodné, jejichž pachatelé 
se pohybují „na hraně zákona“, a tudíž stále 
ještě legálně. Proč by tento vztah nemohl být 
i v obráceném gardu?

Máme-li mluvit o eutanázii, je třeba ji 
definovat. Mnozí laici, ale i  lékaři, pod ni 
řadí různé situace, často i vraždy (Německo 
– čtyřicátá léta minulého století). Eutanázie 
je pro mě ukončení života na přání nevylé-
čitelně nemocného poté, co byly vyčerpány 
všechny léčebné možnosti k prodloužení či 
zachování jeho života. Tedy žádost je prvním 
základním kamenem definice. Tím druhým 
je skutečnost, že byly vyčerpány všechny lé-
čebné možnosti.

Většina z nás si spojuje eutanázii s paci-
enty, kteří mají inoperabilní zhoubné nádory, 

Myšlenka zneužití eutanázie by neměla 
být důvodem jejího zákazu
Hamlet Poloniovi: „Slova, slova, slova…“

a s jejich utrpením v závěru života. V různých 
průzkumech se dotázaní bojí právě tohoto 
utrpení, ale ještě více než bolesti se pacienti 
obávají ztráty důstojnosti. Naštěstí náš práv-
ní řád má již institut „dříve vysloveného přá-
ní“, podle kterého nemocný může předem 
vyloučit z diagnosticko-léčebného postupu 
například to, co by snižovalo jeho důstojnost, 
co by si nepřál, aby mu bylo provedeno. Ne-
přeju si například, abych byl živen sondou 
či gastrostomií, aby mi byla provedena tra-
cheostomie, amputace končetiny, prsu atd. 
Jenom pro zajímavost. S prodlužujícím se 
věkem přibývá nemocných s Alzheimerovou 
chorobou. Někteří z nich nepochybně budou 
považovat stav, kdy budou krmeni, vyprazd-
ňováni, obraceni na lůžku, přičemž nakonec 
o tom ani nebudou vědět, za nedůstojný, a to 
také s ohledem na své okolí. Má takovýto 
pacient právo v době ještě plné kompetence 
se vyjádřit k později vzniklé situaci, kterou 
pak již nebude moci posoudit? Pokud ano, 
budou zdravotníci při jeho umírání provádět 
pasivní eutanázii, když nebyly vyčerpány 
všechny prostředky k prodloužení či zacho-
vání života? Známe přece nemocné, kteří 
odmítají potravu. Budeme jednat v rozporu 
s jejich přáním?

V dalším možná nebudou se mnou sou-
hlasit kolegové zabývající se paliativní medi-
cínou. Při hlubší úvaze nenalézám, z hlediska 
pozorovatele péče o terminálně nemocného, 
rozdíl mezi péčí paliativní a pasivní eutanázií, 
kterou rozumím nevyužití všech prostředků 

k prodloužení či zachování života nemocného. 
Příkladem mohou být stoupající dávky opio-
idu, překračující lékopisem povolené denní 
dávky. Rozdíl mezi paliativní léčbou a euta-
názií je pouze v nedetekovatelném úmyslu 
léčícího. Zatímco jeden zvyšuje dávky, aby 
zmírnil utrpení, druhý tak činí, aby ho zkrátil. 
Tedy je to jenom úmysl, který je předělem 
mezi oběma postupy. Jiným příkladem může 
být ambulantní lékař, předepisující termi-
nálně nemocnému hypnotikum. Pacienta 
poučí, aby si vzal večer jednu tabletu. Na dotaz 
pacienta, co by se stalo, požil-li by více tablet, 
musí po pravdě říci, že by ho to mohlo stát 
život. Je tedy na pacientovi, jak s tabletami 
naloží. Předepisujíce celou tubu, nemůžeme 
být účastni asistované sebevraždě? Uvědo-
mujeme si tu hru slov?

Žijeme bohudík či bohužel v 21. stole-
tí, kdy v jistých případech lékaři rozhodují 
o vzniku života (asistovaná reprodukce), kdy 
společnost přijala interrupci, tedy zánik živo-
ta, kdy všemi prostředky prodlužujeme život, 
abychom v jisté chvíli na základě kritérií, kte-
rá mají různé země různá, náhle život ukončili 
a odebrali orgány k transplantaci. Prostě dnes 
je to jinak než v době, kdy se umírajícímu 
dalo před ústa zrcátko, a neorosilo-li se, byl 
prohlášen za mrtvého. V nových situacích je 
třeba uvažovat v jiných intencích. V každém 
případě bude eutanázie vždy přísně individu-
ální při plném respektování svobody nemoc-
ného, ale i lékaře. Problém eutanázie není 
ale problémem zdravotníků, je to problém 
celospolečenský. Laici však  nemají informace 
profesionálů.

Několik výše uvedených myšlenek má 
vést k zamyšlení, nikoli být návodem, zda 
eutanázii přijmout, či odmítnout. Na tuto 
otázku si musí každý odpovědět sám. Zatím 
zákonodárci řekli své jednoznačné ne. My-
šlenka zneužití eutanázie, mnohými zdů-
razňovaná, nemůže být podle mého názoru 
důvodem jejího zákazu. Vše, co lidský duch 
vymyslel, bylo také zneužito. Počínaje ku-
chyňským nožem a konče atomovou energií. 
Vždy bude rozhodující morálka konajícího, 
resp. konajících. Striktní zákaz těžko vyřeší 
užití nože či atomové energie…

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.    
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Etika

Je projev svobodné vůle pacienta  
skutečně svobodný?

Názory na eutanázii rozdělují jak odbor-
nou, tak i laickou veřejnost. Všechny argu-
menty pro i proti lze akceptovat a všechny 
je možné také zpochybnit, a proto je velmi 
těžké najít konsenzus, který je základem ka-
ždé, a nepochybně v čase proměnlivé, právní 
úpravy. Možná je vhodné uvažovat o problé-
mu eutanázie i jinak než v obvyklých katego- 
riích ANO či NE. To proto, že zcela jistě nelze 
generalizovat, ale rozlišovat, kdy ano, kdy ne 
a co dělat, když situace konkrétního pacienta 
vzbuzuje medicínské i lidské rozpaky. Patrně 
bychom měli odpovědně hledat odpověď na 
otázku, zda je projevená svobodná vůle (ze-
mřít) skutečně svobodná. Připomeňme, že 
projev svobodné vůle je vysoce individuální 
a druhým člověkem těžko hodnotitelný akt, 
který však nepochybně souvisí s obecným 
pojetím svobody. 

Svoboda je náročná filozofická i praktic-
ká kategorie. V současné době je všeobecně 
přijímán koncept lidských práv s důrazem 
na jeho individuální a individualizovanou 
formu. Od nijak vnitřně nehierarchizovaného 
fenoménu autonomie zpravidla dovozujeme, 
že je každé rozhodnutí člověka, a to i v roli 
pacienta, čistě nebo převážně racionální. Ale 
je tomu opravdu tak? 

„Pacient je živá dýchající bytost, která 
má své obavy, naděje a strach.“ Tak výstiž-
ně charakterizoval pacienta už v roce 1972 
David Anderson, autor prvního kodexu práv 
pacientů na světě. Naznačil tak, že emocio-
nalita člověka je vysoká a limituje zdánlivou 
racionalitu svobodného rozhodnutí. Pacient 
v terminálním stavu je výrazně ovlivněn prá-

vě směsicí obav, naděje a strachu a uvažuje 
i o praktických dopadech svého vážného zdra-
votního stavu: Komu budu na obtíž? Zůstanu 
opuštěn? Ztratím důstojnost? „Zdravá dušev-
nost“ (Arnošt Bláha) jako předpoklad racio-
nálního rozhodnutí je tím vším zatemněna 
a rozhodnutí dobrovolně ukončit svůj život 
je iniciováno tíhou okolností. Na filozofickou 
rozpravu zde není místo, proto uvádím jen 
výstižné konstatování švýcarského filozofa 
Petera Bieriho: „Plná svobodná vůle není na 
ničem závislá: je zcela volná, nevázána žád-
nými souvislostmi, je pošetilá. Znamenalo by 
to, že je nezávislá na charakteru, myšlenkách, 
pocitech, fantaziích a vzpomínkách. Neměla 
by vztah k ničemu, co z Vás dělá určitou osob-
nost. V pravém slova smyslu by to už nebyla 
Vaše vůle.“ 

S ohledem na rozšiřující se kluzký svah 
o zdravé lidi, kteří požádali o asistovanou se-
bevraždu proto, že ztratili smysl života (a bylo 
jim vyhověno), při vědomí, že život je nejen 
individuální, ale také celospolečenskou hod-
notou, a s ohledem na dogma informovaného 
souhlasu považuji snahy o legalizaci eutanázie 
za riskantní. Přesto nezpochybňuji právo kaž-

dého vyjádřit se k závěru svého života. K dispo-
zici je možnost odmítnout léčbu nebo její část 
a využít instrumentu dříve vysloveného přání, 
který je v ČR dostupný od 1. 4. 2012, i když 
s řadou technických i praktických problémů. 

Potřebné je též uvažovat o omezení práva 
na projev svobodné vůle z validních důvo-
dů. Např. u onkologických nemocných, kteří 
odmítají i kurabilní léčbu, u anorektiček, je-
jichž „NE léčbě“ je projevem nemoci, a nikoli 
svobodné vůle, a u sebevrahů. U nemocných 
v terminálním stavu je nezbytné harmoni-
zovat tradiční povinnost lékařů chránit život 
s novým konceptem autonomie. Vzhledem 
k tomu, že evidentně vzniká nová, i když zatím 
nejasná kultura umírání, je účelné rozvíjet pa-
liativní strategie léčby a péče tak, aby umírání 
mělo, pokud je to jen trochu možné, charak-
ter sociálního aktu. Nikdo se přece nerodí 
sám a nikdo by neměl umírat sám. Jistota 
přítomnosti účastné osoby u umírajícího by 
„oprášila“ tradiční způsoby tzv. dochování 
a patrně by měla za následek, že lidé nebudou 
volit „racionální“ formy eutanázie.

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.,  

Fakulta humanitních studií UK, Praha 
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Porada sekretářek ČLK
Pravidelné školicí setkání zaměstnanců 

ČLK proběhlo 1. a 2. června ve vzdělávacím 
a kongresovém centru v Nesuchyni. Zúčast-
nilo se ho 54 sekretářek okresních sdružení 
ČLK, 20 zaměstnanců centra ČLK, 4 volení 
funkcionáři a 3 zástupci Kooperativy, part-
nera ČLK. 

O důležitosti setkání pro zaměstnance 
ČLK hovoří jednotlivé body programu: registr 
ČLK (novinky, vkládání údajů), problematika 
žádostí o vydání licence, profesní bezúhon-
nost, přijetí za člena ČLK, účetnictví, perso-
nalistika a mzdy, informace o ekonomickém 
oddělení, nejčastější chyby v řízení před dis-
ciplinárními orgány ČLK, evidence stížností, 
vzdělávání a e-learning, právní kancelář atd. 
Pro zaměstnance ČLK byl také připraven kurz 
resuscitace a první pomoci, který provedla 
RZP, a. s. Prezident ČLK MUDr. Milan Kubek 
zaměstnancům poděkoval za práci, kterou 
pro lékaře odvádějí.                                                (ms)

Odešel MUDr. Vratislav Škoda
Dne 11. dubna, v době nedožitých 59. narozenin, nás náhle opustil MUDr. Vratislav 

Škoda, radiolog z nemocnice v České Lípě, kde pracoval nepřetržitě od promoce roku 1981 
(s výjimkou vojenské služby). Vypracoval se na zástupce primáře a tuto funkci vykonával 
do roku 2011. Aktivně pracoval v ČLK, v jejím okresním sdružení, naposledy jako předseda 
Čestné rady OS ČLK. Svůj život spojil i s odborovou činností, nejprve ve Svazu českých 
lékařů a po sloučení s LOK od roku 2001 jako předseda místní organizace v České Lípě. 
Od roku 2008 pracoval v revizní komisi celorepublikového LOK a od roku 2012 vykonával 
funkci jejího předsedy. Vždy pracoval obětavě a poctivě ve prospěch druhých, své úkoly 
plnil precizně.

Chtělo by se tolik povědět, chybějí však slova, slova, která by vyjádřila naši vděčnost, 
slova, která by vypověděla naši bolest a žal.

Vyjadřuji náš velký a nezměrný dík za to, že jsme měli to štěstí kráčet životem vedle 
Tebe a s Tebou, milý Vráťo.

Jménem LOK-SČL i jménem svým
Martin Engel
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Studium medicíny se zkracovat nebude

Ministerstvo školství při-
pravilo novelu zákona  
č. 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifikace stát-

ních příslušníků členských států EU, 
která současně novelizuje též zákon  
č. 95/2004 Sb., o  vzdělávání léka-
řů. Cílem je implementace novely EU 
o uznávání odborných kvalifikací z roku 
2005, která byla novelizována směrnicí 
2013/55/EU. 

Varovný systém
Česká lékařská komora požaduje, aby 

v rámci úpravy tzv. výstražného mechanismu 
byly profesní komory explicitně uvedeny mezi 
subjekty, kterým jsou soudy a jiné orgány 
povinny zasílat informaci o svém rozhodnutí 
o zákazu či omezení práva výkonu povolání 
pro člena dané komory.

Tuto naši připomínku Ministerstvo škol-

ství neakceptovalo. ČLK o možnostech jejího 
prosazení bude jednat i nadále.

Délka studia na lékařských fakultách
Novela EU směrnice při definování mi-

nimálních požadavků na délku studia pro 
získání odborné způsobilosti lékaře místo 
formulace „6 let nebo nejméně 5500 hodin 
v prezenčním studiu“ obsahuje formulaci 
„5 let a nejméně 5500 hodin v prezenčním 

studiu“. Ministerstvo školství tuto změnu 
chybně interpretovalo tak, že navrhovalo 
zkrátit minimální dobu prezenčního studia 
na 5 let, a to bez současného požadavku na 
minimálně 5500 hodin v prezenčním studiu. 
ČLK s tímto návrhem zásadně nesouhlasila, 
přičemž jsme upozorňovali na jeho nekom-
patibilitu s evropskou směrnicí. 

ČLK navrhuje, aby se odborná způsobi-
lost k výkonu povolání lékaře v ČR získávala 
absolvováním nejméně 6 let prezenčního 
studia v rozsahu nejméně 5500 vyučovacích 
hodin. Případně jako kompromisní návrh, 
aby se odborná způsobilost k výkonu povolání 
lékaře získávala absolvováním nejméně 5 let 
prezenčního studia v rozsahu nejméně 5500 
vyučovacích hodin.

Tuto připomínku komory Ministerstvo 
školství akceptovalo a délka studia medicíny 
by tedy měla i nadále zůstat 6 let. 

Milan Kubek

 … der Job: • Betreuung von kardiologischen Patienten im Rahmen der Rehabilitation
  • Betreuung von Gästen in der Primärprävention, Implementation eines gesunden Lebensstils
  • Behandlung von Notfällen im Haus
  • Erlernen und Anwenden des gesamten nicht-invasiven kardiologischen diagnostischen Spektrums

 … Erfordernisse:  Ius practicandi, Notarztdiplom, Berufserfahrung im Bereich Innere Medizin

 … das Angebot:  Entlohnung ab EUR 4.015,- brutto auf Vollzeitbasis mit zusätzlicher Abgeltung von Zusatzqualifikationen
   und Berufserfahrung

Wir erweitern unser Team und suchen

Arzt für Allgemeinmedizin (w/m)

Bewerbungen richten Sie bitte an: Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, Kreuzberg 310, 3920 Groß Gerungs oder bewerbung@herz-kreislauf.at

Wir erweitern unser Team und suchen

Arzt für Allgemeinmedizin (w/m)

Von ganzem 

Herzen xund
Herzen xund
Herzen xund
Herzen xund
Herzen xund

Inzerce
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Popáté ČSOB Pojišťovna  
Zdravotnický běh 2015

Již pátý ročník Zdravotnického 
běhu se opět uskutečnil v rámci 
prestižních mezinárodních zá-
vodů Sportisimo 1/2Maratonu 

Praha dne 28. března 2015 a Volkswagen 
Maratonu Praha dne 3. května 2015. I le-
tos se registrovalo více než 300 zdravot-
níků a spousta dalších běžela závody pod 
hlavičkou charitativních organizací či za 
své sportovní kluby nebo prostě jen pro 
sebe a pro radost.

Tento závod je určen všem zdravotníkům: 
lékařům, sestřičkám, farmaceutům, stoma-
tologům, laborantům a dalším pracovníkům 
ve zdravotnických zařízeních i studentům 
lékařských fakult. Trať půlmaratonu či ma-
ratonu mohou běžet buď celou, nebo for-
mou čtyřčlenné štafety. Mají tak jedinečnou 
možnost poměřit své síly s kolegy z jiných 
nemocnic a zdravotnických zařízení, aniž 
by ztratili přehled o svém celkovém pořadí 
v jednotlivých závodech mezi desetitisíci 
účastníky z celého světa nebo v žebříčku bě-
žecké ligy RunCzech, kde konečné pořadí 
je sestaveno podle pohlaví, zaměstnání (68 

různých kategorií) a věkových skupin podle 
klasifikace IAAF. Tam například zjistíme, že 
v rámci běžecké ligy v roce 2014 běželo 1074 
zdravotníků některý ze sedmi závodů Run-
Czech v nejkrásnějších místech a městech 
České republiky. Z toho nejvíce bylo lékařů 
(371) a lékařek (207) a dále pak sester a ostat-
ních zdravotnických profesí.

MUDr. Anna Křepelová z Ústavu biologie 
a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol byla 
v žebříčku běžecké ligy RunCzech v roce 2014 
první v kategorii podle povolání, pohlaví a věku 
neboli nejrychlejší lékařka své věkové kategorie.  
Takovým výsledkem se může chlubit ještě např. 
prof. Pirk, kardiochirurg z IKEM.

Zdravotnický běh se koná pod záštitou 
ministra zdravotnictví a s podporou České 
lékařské, České lékárnické i České stoma-
tologické komory. Vyhlášení vítězů tradičně 
probíhalo na galavečeru v hotelu Hilton Pra-
ha a ceny vítězům v předchozích ročnících 
předávali např. Leoš Heger, tehdejší ministr 
zdravotnictví, prezident České lékařské ko-
mory Milan Kubek nebo profesor Pavel Pafko. 

Milan Kubek, který doposud podporo-
val ve Zdravotnickém běhu nejen kolegy, ale 

Nejrychlejší maratonec mezi zdravotníky 
Mirek Bažant zvítězil v čase 2:53:38.
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Zdravotnický běh

i svoji ženu Lenku, si s ní letos vyměnil úlohu. 
Šampionka mezi zdravotnicemi, která byla 
vloni vítězkou maratonu a druhou v půlma-
ratonu, odvedla dobrou práci trenéra i vodiče. 
Velmi úspěšně s ní po boku zdolal Kubek svůj 
první půlmaraton, a tak okusil plně atmosféru 
závodu i z pozice běžce.

V maratonském závodě jsme také mohli 

vidět štafetu III. chirurgie FN Motol „Czech 
sarcoma group“, která doběhla na 9. místě 
v čase 3:50:25. Přednosta kliniky prof. Lischke, 
prof. Pafko a kolegové Hladík a Zajak odložili 
oblíbená kola a vyběhli na podporu projektu 
a propagace myšlenky, aby se léčba sarkomů 
koncentrovala na specializovaných pracoviš-
tích, neboť jedině tak lze dosáhnout nejlepších 
výsledků. Atmosféra závodu se jim natolik 
líbila, že pravděpodobně neběželi naposled.

V obou závodech opět bylo vidět občanské 
sdružení Running With Those That Can’t (Bě-
háme s těmi, kteří nemohou, RWTTC), které 
založili studenti 3. LF UK spolu s ostatními 
studenty. Pomáhají handicapovaným dětem 
nejen zažít atmosféru závodu, ale i pořídit 
prostředky na speciální vozíky, které jsou po 
závodě darovány rodinám. 

„Zúčastněné děti se speciálními potře-
bami sice nemohou samy běžet, ale jejich 
motivace a vůle a pomoc našich nohou jim 
umožní nejen závodit, ale i vyhrát!“ říká Petr 
Oliva, jeden ze zakladatelů RWTTC.

Startér Pavel nedvěd
Letošní 17. ročník Sportisimo 1/2Mara-

tonu Praha odstartoval Pavel Nedvěd a užilo 
si jej spolu se zdravotníky 12,5 tisíce běžců, 
kterým trvalo téměř 14 minut, než proběhli 
startovní branou. Přestože proti rychlým ča-
sům byl vítr, první tři muži dokázali zaběh-
nout půlmaraton pod jednu hodinu, celkem 
deset běžců pod 61 minut. Absolutním vítě-
zem se stal v čase 59:51 keňský vytrvalec Da-

niel Wanjiru, mezi ženami běžela nejrychleji 
Etiopanka Worknesh Degefa v čase 1:07:14. 

Roli českého favorita potvrdil Jiří Homo-
láč (1:06:45), pozici nejrychlejší Češky závodu 
obhájila Anežka Drahotová (1:15:15). 

Nejrychlejší zdravotníci – muži: 1. Jan 
Ježek (ortopedie FN Královské Vinohrady) 
1:19:24, 2.  Jan Hlavička (kardiochirurgie FN 
Královské Vinohrady) 1:19:53, 3. Václav Cha-
lupský 1:20:25.

Ženy: 1. Barbora Jíšová (2. LF UK) 
1:23:00, 2. Hana Vejrostová (FN Brno) 1:29:19, 
3.  Lenka Doležalová (Masarykův onkologický 
ústav Brno) 1:39:46.

Zdravotnické štafety: 1. Speedsters (Ja-
kub Waloczek, Tomáš Zumer, Robert Roland, 
Peter Ďurec) 1:19:25, 2. Bayern Team (Tomáš 

Druhý v půlmaratonu Zdravotnického běhu 
skončil Jan Hlavička, čas 1:19:53, kardiochi-
rurgie FN Královské Vinohrady.

MaJiPeRa (zleva Martin Novák, Radek  
Kunovský, Petr Otiepka, Jiří Stoklas),  
Ortopedie FN Brno, vybojovali 3. místo 
v běhu maratonských štafet s časem 2:55:18.
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Prezident ČLK Milan Kubek s nejúspěšnějšími maratonci: zleva stříbrná Hana Štefaničová,  
1. místo obsadili Hana Vejrostová a Mirek Bažant, na bronzové příčce Aneta Kocourková.

Lékaři bez hranic se opět zapojili do seriálu běhů RunCzech. Už poněkoliká-
té běžci podpořili nákupem registrace veřejnou sbírku na podporu krizových 
projektů po celém světě. Tentokrát přispěli celkovou částkou 128 tisíc Kč. Ve 
Zdravotnickém běhu Sportisimo 1/2Maratonu Lékaře bez hranic reprezen-
tovala štafeta složená ze spolupracovníků organizace a dosáhla báječného 
času pod dvě hodiny. 118 běžců Lékařů bez hranic ukázalo, že je možné spo-
jit vlastní zážitek z běhu s pomocí lidem v nouzi. 

VOLKSwAGeN MARATON PRAhA 2015
Votava, Pavel Nedvěd, Tomáš Řehák, Josef 
Votava) 1:49:01, 3. Medifin (Kristýna Beňová, 
Tomáš Lukš, Petra Šušlíková, Pavel Kušnier) 
1:54:28.

Skvělá atmosféra
Letošní druhý závod Zdravotnického 

běhu probíhal v rámci 21. ročníku Volkswagen 
Maratonu Praha. Závod odstartovala primá-
torka hlavního města Prahy Andrea Krnáčová 
a skvělou atmosféru závodu, který je označo-
ván za jeden z nejkrásnějších na světě, si díky 
slunečnému počasí mohlo naplno užít deset 
tisíc běžců, čtyři tisíce účastníků rodinného 
minimaratonu a desetitisíce fanoušků.

Nejrychlejším závodníkem byl Keňan 
Felix Kandie s časem 2:08:32. V závodě žen 
zvítězila Keňanka Yebrgual Melese v čase 
2:23:49. Soutěžilo se i o mistrovské tituly 
České republiky v maratonu. Mistrem se stal 
Vít Pavlišta (2:17:51), mistryní Šárka Macháč-
ková (2:51:01). 

Zdravotníci – muži (FM): 1. Mirek Ba-
žant 2:53:38, 2. Jan Bláha 2:56:40, 3. Luděk 
Dujka 2:57:57. 

Ženy (FM): 1. Hana Vejrostová 3:16:18,  
2. Hana Štefaničová 3:35:13, 3. Aneta Kocour-
ková 3:37:39. 

Štafety (FM): 1. A.C. Ploché nohy (FN 
Motol + 2. LF UK) 2:46:55 (Michal Makovník, 
Barbora Jíšová, Marek Lekeš, Peter Ďurec), 
2. Trautenberkovy koroptve (nem. Trutnov)
2:49:55 (Peter Dvorský, Aleš Zlámal,  
Miloslav Rousek, Miroslav Lenner), 3. Ma-
JiPeRa (ortopedie FN Brno) 2:55:18 (Martin 
Novák, Radek Kunovský, Petr Otiepka, Jiří 
Stoklas).

„Všem zaměstnaným běžcům   radím 
běhat na cestě do práce nebo z práce,“ říká 
ortoped Honza Bláha ze Vsetína. „Člověk tím 
ztratí nejméně času, ráno si trošku přivstane 
a odpoledne přiběhne domů jen o trochu poz-
ději, než kdyby jel autem či tramvají. Pokud 
je práce příliš vzdálená, tak to dělám tak, že 
část cesty jedu autem, to pak nechám třeba  
5 až 10 kilometrů od nemocnice a běžím tam. 
Odpoledne už mi nezbývá než běžet zpátky 
k autu. Druhá rada je ortopedická: běhání 
přes léto nahradit nebo doplnit triatlonem 
(tedy ještě plavat a jezdit na kole), zapojíme 
tím i jiné svaly, dáme odpočinout kloubům, 
trénink je pestřejší.“ 

Těšíme se na další ročník. Registrujte 
se včas do své zdravotnické kategorie!

Pozor, závody bývají vyprodané již 
několik měsíců předem!

Dagmar Heroldová
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Z médií

Počet vepřů nesedí, obvinil kolega  
brněnské lékaře z falšování výzkumu

Lékaře z  Fakultní nemocnice 
Brno viní kolega, že zfalšovali 
výsledky výzkumu. Případem 
se už zabývají kriminalisté. Ve-

dení nemocnice také raději vrátilo čtyři 
miliony z grantu, které na výzkum dalo 
Ministerstvo zdravotnictví. 

Tým lékařů z Dětské nemocnice v Brně 
dostal od Ministerstva zdravotnictví přes 
čtyři miliony korun na prověření dvou způ-
sobů plicní ventilace, tedy dýchání za pomoci 
přístrojů. Výzkum byl plánován na čtyřech 
desítkách vepřů a vyšla z něj zpráva, která 
se dočkala i publikace. 

Jenže teď to spíš než na vědecký úspěch 
vypadá na průšvih.

Jeden z členů týmu tvrdí, že výzkum nešel 
podle plánu, a skončil proto hned na začátku. 
Zpráva je podle něj zfalšovaná. Vedení ne-
mocnice už vrátilo grant a případ řeší policie.

Trestní oznámení podal člen lékařského 
týmu Miroslav Šeda, který v Dětské nemoc-
nici pracuje. „Výzkum jsme zastavili, když do 
hodiny od jeho začátku zemřelo šest prasat po 
sobě. Jenže v závěrečném výstupu je uvedeno, 
že jsme zkoušku provedli u všech čtyřiceti pů-
vodně plánovaných zvířat,“ upozornil Šeda. 

K závěrečné zprávě se dostal až nedávno, 
devět měsíců po jejím zveřejnění. „Je celá 
zfalšovaná,“ prohlásil.

I po zkoumání komise 
zůstaly nejasnosti

Šeda poukázal na to, že výsledky měly 
sloužit v medicíně. „Výzkum s vymyšlenými 
daty se dokonce objevil ve vědeckém časopi-
se, vydaném v Chorvatsku. Teď se bude muset 
text stáhnout. Práce už byla dokonce zveřej-
něná ve vědecké knihovně, kde z ní mohli 
čerpat informace lékaři i studenti,“ zlobí se.

Další trestní oznámení podal ředitel Fa-
kultní nemocnice Brno Roman Kraus. Se-
stavil komisi, která měla situaci prověřit. 
Zkoumali například, kde skončily miliony 
z grantu. 

„Protože i po zkoumání komise zůstaly 
nesrovnalosti, podal jsem trestní oznámení. 
Peníze za výzkum jsme vrátili ministerstvu,“ 
uvedl Kraus. Případem už se policie zabývá. 
„Je to čerstvé. Prošetřujeme okolnosti,“ in-

formovala mluvčí brněnské policie Andrea 
Straková.

Policistům postoupilo případ brněnské 
státní zastupitelství. „Oznámení s podezře-
ním na falšování údajů v souvislosti s poskyt-
nutím grantu nám přišlo na začátku března,“ 
sdělil mluvčí zastupitelství Jan Petrásek.

Ministerstvo zdravotnictví nechce situaci 
kolem výzkumu příliš komentovat. 

„O případu jsme informováni přímo od 
ředitele nemocnice. Vzhledem k probíhající-
mu vyšetřování nemůžeme poskytovat více 
podrobností. S dalším postupem vyčkáme na 
závěry policie a místně příslušného finanční-
ho úřadu,“ uvedla mluvčí Ministerstva zdra-
votnictví Štěpánka Čechová.

Případy falšování výzkumů 
nejsou ojedinělé

Výzkum prováděl tým sedmi lékařů. 
Grant měli v letech 2010 až 2013. Všichni 
byli tehdy zaměstnaní na Klinice dětské  
anesteziologie a resuscitace FN Brno. Vep-
řům způsobovali poškození plic a následně 
je dvěma metodami ventilovali. Poté měli 
zjišťovat různé hodnoty. 

Když zvířata zemřela, měli odevzdat vzor-
ky na rozbor. To všechno je ale podle Šedy ve 
zprávě zfalšované.

S tím zásadně nesouhlasí Jiří Žurek, kte-
rý měl na starosti ekonomiku grantu. „Pan 

doktor Šeda podává zkreslené informace,“ 
brání se.

Redakce se ve středu pokoušela dovolat 
také hlavnímu řešiteli grantu Michalu Fedo-
rovi. Telefon vzal opět Žurek a sdělil, že se 
lékaři shodli, že budou komunikovat pouze 
přes mluvčí nemocnice. 

„Pan ředitel Kraus za nemocnici poskytl 
veškeré důležité informace,“ řekla mluvčí FN 
Brno Anna Mrázová.

Za Šedu se postavil další člen výzkumné-
ho týmu Michal Klimovič, který na začátku 
minulého roku opustil Dětskou nemocnici. 

„Nevěděl jsem, jaká závěrečná zpráva 
z výzkumu vznikla. Nepsal jsem ji. Ztotožňuji 
se s prohlášením pana doktora Šedy,“ pozna-
menal Klimovič, který působí v boskovické 
nemocnici.

Podle bývalého místopředsedy vědecké 
rady grantové komise Ministerstva zdravot-
nictví Jaroslava Štěrby nejsou případy falšo-
vání výsledků výzkumu ojedinělé. 

„Stává se to. Vědci mají vidinu úspěchu 
a upraví výsledky. Potom se dostanou do 
odborných publikací a musí se stáhnout,“ 
uzavřel Štěrba, který je také proděkanem 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
a přednostou Kliniky dětské onkologie FN 
Brno.

Zdroj: Veronika Horáková, 
iDNES, 2. dubna 2015
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Veřejné lékařské služby stavět  
nad komerční zájmy

interní medicínu a infekční onemocnění, má 
z roku 2013 zkušenosti z funkce prezidentky 
Americké lékařské asociace (AMA). Držitelka 
řady mezinárodních ocenění a jedna z nejvliv-
nějších postav světového zdravotnictví vedla 
v posledních pěti letech americkou lékařskou 
delegaci při WMA. 

„Čelíme komplexním a dalekosáhlým pro-
blémům, mezi které patří omezené finanční 
zdroje, komplikace při získávání lékařské pra-
xe, změny v zákonech ze strany vlád či nebez-
pečné pracovní podmínky. Naše současná práce 
nicméně ukazuje společnou sílu ovlivňovat 
chod věcí. Chci pozici WMA ještě více posílit,“ 
řekla Ardis Hovenová.  

Na zasedání Rady Světové lékařské aso-
ciace byl do funkce místopředsedy zvolen 
zkušený prezident Německé lékařské ko-
mory (BÄK) Frank Ulrich Montgomery, 
pokladníkem se pak stal japonský kolega 
Masami Ishii. 

Globální pohled na důležitá 
zdravotnická témata se ote-
vřel účastníkům dubnového 
zasedání Rady Světové lékařské 

asociace (WMA). Na program jubilejního 
dvoustého jednání vrcholného orgánu se 
kromě personálních otázek dostala také 
standardizace balení cigaret nebo násilí 
páchané vůči lékařům. Zástupci organizací 
jednotlivých států hovořili ale i o možném 
vlivu nadnárodních obchodních smluv na 
sociální determinanty zdraví a dostupnost 
péče. Výsledkem jednání se tak stalo přijetí 
mimořádné rezoluce apelující na národní 
vlády a lékařské organizace, aby podporo-
valy dohody, které veřejné lékařské služby 
stavějí nad komerční zájmy. 

Personální otázky 
Třídenní zasedání Rady Světové lékařské 

asociace hostila norská metropole Oslo. Hned 

úvodní den (16. dubna) se rozhodovalo, kdo 
významnou globální instituci v následujících 
dvou letech povede. Politiku WMA bude coby 
formálně druhá nejdůležitější postava po pre-
zidentu Xavieru Deauovi (prezident má dle 
regulí asociace reprezentativní roli) určovat 
Američanka Ardis Hovenová. 

Vůbec první žena v radě tohoto meziná-
rodního uskupení, která se specializuje na 

Fo
to

 fo
to

: M
ila

n 
Ku

be
k



tempus medicorum    /   červen 2015 17

Zahraničí

Standardizace balení cigaret 
Jako další výsledek jednání zveřejnila 

WMA aktuální téma tlaku na jednotnou podo-
bu cigaretových krabiček. Organizace uvítala, 
že zásadní opatření na omezení škodlivého 
tabakismu (resp. nikotinismu) plánuje zavést 
stále vyšší počet zemí. WMA vyjádřila podpo-
ru standardizaci balení cigaret v Norsku, kte-
rou prosazuje zdejší lékařská asociace. Ta při 
konzultacích s ministerstvem zdravotnictví 
sleduje cíl zabránit, aby s kouřením začínali 
děti a mladí lidé. Hovoří se také o možnosti 
zbavit tabákové firmy vlivu při vytváření le-
gislativy na omezování kouření.  

„Už před čtyřmi lety jsme začali naléhat na 
vlády národních států, aby následovaly příklad 
z Austrálie, kde po standardizaci balení cigaret 
přestala hrát roli jejich značka. Odsuzujeme, že 
se tabákový průmysl proti uvedeným krokům 
začal bránit právní cestou. Po zkušenostech 
z Austrálie nicméně víme, že jednotné obaly ta-
bákových výrobků vedou k redukci počtu nových 
kuřáků,“ podotkl prezident WMA Xavier Deau. 

Postoj WMA ke kouření obecně reflektuje 
odborné medicínské nazírání na problém uží-
vání tabáku: konzumace tabáku představuje 
vážnou zdravotní hrozbu a finančně značně 

zatěžuje zdravotní systémy v jednotlivých ze-
mích. Je doloženo, že většina závislých na niko-
tinu začala se zlozvykem v období adolescence. 
Existuje navíc prokázaná souvislost mezi kou-
řením a identifikováním se se značkou, čemuž 
zamezuje právě standardizace balení cigaret. 

násilí vůči lékařům  
Delegáti takřka ze čtyřiceti lékařských 

organizací z celého světa, včetně prezidenta 
ČLK Milana Kubka, si vyslechli zprávy tý-
kající se vzrůstajícího počtu násilných činů 
vůči lékařům. Nejedná se přitom pouze o ne-
příjemné verbální útoky, došlo dokonce také 
k únosu a vraždě. Světová lékařská asociace 
jakékoli formy násilného chování, které se 
vůči lékařům páchá nehledě na geografickou 
lokaci, ostře odsuzuje. 

Prezident Xavier Deau uvedl, že každý 
má právo pracovat v bezpečném prostředí. 
„Hrubé až násilné chování k lékařům je zvlášť 
absurdní, protože dopadá na celý zdravotní sys-
tém včetně pacientů. Světová lékařská asociace 
už před třemi lety vyzvala národní lékařské 
komory, aby vyhlásily nulovou toleranci násilí 
na lékařském pracovišti. Dnes tento apel zní 
ještě mnohem naléhavěji,“ prohlásil. 

Bayazıt İlhan, šéf Turecké lékařské aso-
ciace, připomenul, že uplynuly tři roky od 
vraždy tureckého chirurga Ersina Arslana. 
Mladého lékaře pobodal pacientův příbuzný 
během služby v nemocnici. „Násilí na lékařích 
v Turecku je bohužel od té doby, podobně jako 
v dalších částech světa čím dál častější. Musí-
me spolupracovat a snažit se, aby agrese vůči 
zdravotnickému personálu zmizela,“ doplnil 
Bayazıt İlhan.

Rezoluce k obchodním dohodám 
K důležitým bodům dubnového zasedání 

WMA se zařadilo přijetí mimořádné rezoluce, 
jejíž obsah reaguje na probíhající jednání 
o nadnárodních obchodních dohodách. De-
legáti podpořili myšlenku, aby vlády v jed-
notlivých státech při vyjednávání podmínek 
zajistily, že smlouvy ochrání a podpoří sféru 
veřejného zdraví a s ní spojené poskytování 
zdravotnických služeb. Světová lékařská aso-
ciace dále vyjádřila značné výhrady k utaje-
nému režimu doprovázejícímu vyjednávání 
o těchto smlouvách s tím, že takový přístup 
je nedemokratický. 

Mimořádná rezoluce, jejíž nejdůležitější 
závěry jsou shrnuty ve zvláštním boxu tohoto 

Jako představitel České lékařské ko-
mory jsem měl možnost účastnit se letos 
v dubnu jubilejního 200. zasedání výboru 
(Council) této nejreprezentativnější svě-
tové lékařské organizace. 

Účastníci jednání především připravo-
vali dokumenty pro podzimní plenární 
zasedání, které se bude konat v říjnu le-
tošního roku v Moskvě.

Zdravotnictví musí být vyčleněno 
z působnosti Transatlantické smlouvy

Velká pozornost byla věnována přípravě 
tzv. transatlantické smlouvy (spolupráce 
USA a EU), která je připravována v reži-
mu částečného utajení. WMA s takovým 
postupem nesouhlasí, trvá na vyčlenění 
zdravotních služeb mimo působnost této 
smlouvy a odmítá veškerá ustanovení, 
která by oslabila ochranu bezpečnosti 
pacientů a kompetence národních vlád 
omezovat kouření, alkoholismus a další 
zdraví škodlivé návyky.

Další připravované dokumenty
–  Deklarace proti nadměrnému pití alko-

holu navržená Australskou lékařskou 
asociací.

–  Stanovisko k používání aplikací se zdra-
votní tematikou do mobilních telefonů 
a tabletů a konsekvence vyplývající 
z nezabezpečeného přenosu zdravot-
ních údajů.

–  Pravidla pro poskytování péče dětem 
žijícím na ulicích a jejich ochrana před 
násilím.

–  Výzva vůči národním vládám a lékař-
ským asociacím, aby se zasadily o úplný 
zákaz jaderných zbraní.

–  tureckou lékařskou asociací připravo-
vaný dokument o pravidlech používání 
donucovacích prostředků při potlačo-
vání pouličních nepokojů. 

Odmítavý postoj k eutanázii lékaři 
měnit nebudou

WMA zároveň hodnotí platnost svých 
rezolucí, od jejichž přijetí či poslední ak-
tualizace uplynulo více než 10 let. Největší 
diskuse byla okolo deklarace odsuzující 
eutanázii. I když Nizozemská komora  
a Kanadská lékařská asociace navrhovaly 
revizi dokumentu, jehož vznik se datuje již 
do roku 1987, naprostá většina přítomných 
delegací prosadila potvrzení dříve přijaté 
deklarace odsuzující eutanázii beze změn.

Nové vedení
Předsedkyní výboru byla zvolena býva-

lá prezidentka Americké lékařské asocia-
ce Dr. Ardis Hovenová, místopředsedou 
byl zvolen prezident Německé lékařské 
komory prof. Frank Ulrich Montgomery 
a pokladníkem zástupce Japonské lékař-
ské asociace Dr. Masami Ishi. Současným 
prezidentem WMA je Dr. Xavier Deau 
(Francie) a designovaným prezidentem 
sir Michael Marmot (Velká Británie). Ge-
nerálním sekretářem zůstal Dr. Otmar 
Kloiber (Německo). Je zřetelné, že svůj 
vliv uplatňují zejména ty státy, které nej-
více na činnost WMA přispívají. 

WMA se v současnosti bohužel potýká 
se stále vážnějšími finančními problémy. 
Počet členských států sice roste, ale při-
bývají zejména země, které na činnost 
organizace přispívají pouze symbolický-
mi částkami. Navíc se zhoršuje platební 
morálka i dalších členských organizací. 

ČLK má status pouhého pozorovatele, 
neboť členem může být pouze jediná 
organizace z každého státu. Za ČR je 
řadu let členem ČLS-JEP, byť nesplňuje 
podmínku, že lékaře má ve WMA zastu-
povat jejich nejreprezentativnější ne-
vládní organizace. V uplynulých letech 
tak například Polská lékařská komora 
a Maďarská lékařská komora ve WMA 
nahradily dříve zde působící sdružení 
odborných společností.

Milan Kubek

SVěTOVá LéKAŘSKá ASOcIAce 

Světová lékařská asociace (WMA) byla založena 17. 9. 1947 v Paříži  
a v současnosti sdružuje lékařské komory a asociace z celkem 111 zemí. 
Mezi 27 zakládajícími organizacemi byla též Ústřední jednota Českých 
lékařů zrušená v roce 1948.
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textu, upozorňuje na možný negativní dopad 
mechanismu navrhovaného v mezinárodních 
obchodních dohodách (podrobněji viz níže) 
ve vztahu k investorům. Ti by potenciálně 
mohli vznášet právní nároky vůči státům 
a  zpochybňovat tak zdravotní legislativu, 
která na základě vědeckých důkazů a ve veřej-
ném zájmu řeší klíčová témata, jako je stan-
dardizace balení cigaret, regulace alkoholu, 
problematika potravin a nápojů, přístup ke 
zdravotní péči nebo ochrana životního pro-
středí a klimatu. Intervence do uvedených 
oblastí by mohly škodlivě ovlivnit sociální 
determinanty zdraví a ve svém důsledku po-
škodit pacienty.  

„Jednání o obchodních smlouvách jsou 
jedním z nejlépe střežených tajemství současné 
doby. Veřejnost i volení zástupci v parlamentu 
nadále nemají přístup k informacím, a proto 
je na místě, aby se zdravotníci a lékaři měli 
na pozoru. Obchodní dohody nesmějí narušit 
schopnost vlád uplatňovat regulace v oblasti 
zdravotnického sektoru a garantovat všeobecný 
přístup ke zdravotní péči,“ poznamenal Deau.  

Mimořádná rezoluce WMA reaguje na 
jednání o Transpacifickém partnerství (TPP), 
Transatlantickém obchodním a investičním 

partnerství (TTIP), Vícestranné dohodě o ob-
chodování se službami (TiSA) i hospodářské 
a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou, která 
je známa pod zkratkou CETA. Jednání o do-
hodách předpokládají vytvoření globálního 
systému řízení obchodu v nebývalém rozsahu. 
Osu problému tvoří komplexní oblast tzv. 

procedurální ochrany investic. Jde stručně 
popsáno o rámec, ve kterém se odehrávají 
rozhodčí řízení v soudních sporech o ochraně 
investic mezi státem a investory. 

Negativní reakce vzbudil v načrtnuté sou-
vislosti již dříve rozporovaný a veřejně konzul-
tovaný mezinárodní instrument známý jako 
„pravidla pro řešení sporů mezi investory a stá-
tem (ISDS)“, který dává možnost investorům 
právně napadat vlády a žádat kompenzace. 
Prostřednictvím ISDS se mohou investoři sna-
žit obecně řečeno prosadit, aby vlády dodržo-
valy určité mezinárodní závazky. V menší míře 
je mechanismus používán v žalobách kolem 
zákona zavádějícího standardizované balení 
cigaret. Začlenění této procedury v širší míře 
by pak podle názoru WMA mohlo mít vážné 
důsledky pro zdravotnický systém, zvláště pak 
u ekonomicky slabších zemí. 

Dohoda TiSA zase může negativně dopad-
nout na oblast elektronizace zdravotnictví 
(e-health), protože existuje riziko, že změna 
pravidel jak při udělování licencí, tak v celé 
oblasti telekomunikace omezí poskytování 
efektivní a z ekonomického hlediska výhodné 
péče prostřednictvím moderních technologií.

Ostatní body jednání 
Zajímavý globální přesah měly i zbylé 

body dubnového jednání WMA. Australská 
lékařská asociace představila návrh deklara-
ce, jejímž cílem je snížit konzumaci alkoholu. 
Dokument podporující členské organizace při 
prosazování opatření na regulaci zmíněného 
jevu přijala Rada WMA, finální slovo dostanou 
delegáti na podzim. 

Neméně důležité informace týkající se 
tematiky sociálních determinantů zdraví 
představil člen nejužšího vedení WMA sir 
Michael Marmot. Ten hovořil o perspekti-
vách, které se na tomto poli otevřely ve spo-
jitosti s konferencí konanou letos v březnu 
v Londýně. Prvním cílem bude podpořit fun-
gování globální sítě, druhým pak publikování 
odborné knihy ve snaze vybudovat empiricky 
podloženou znalostní bázi. Do třetího bodu 
byl pak zahrnut plán vytvořit moderní vzdělá-
vací nástroje (internetové kurzy, workshopy) 
a mezi lékaři tak rozšířit informace, jak se 
sociálními determinanty zdraví zacházet. 

Účastníci norské konference hovořili 
v neposlední řadě také o nutné pomoci dě-
tem žijícím na ulici, omezování nukleárních 
zbraní nebo opatřeních na zvládání krizových 
situací během demonstrací. Příští vrcholné 
zasedání WMA se uskuteční ve dnech 14. až 
17. října v Moskvě. 

Lukáš Pfauser (Zdroj WMA)

Světová lékařská asociace doporu-
čuje, aby vlády národních států a lékař-
ské organizace v jednotlivých zemích: 

1.  obhajovaly takovou podobu obchodních 
dohod, která bude v prvé řadě upřed-
nostňovat oblast veřejného zdraví před 
komerčními zájmy a zajistí pro oblast 
zdravotnictví široké výjimky s cílem za-
bezpečit kvalitní veřejné služby, zejména 
v oblastech dopadajících na veřejné zdra-
ví i zdraví jednotlivců. Taková snaha by 
měla vést ke změnám poskytování péče 
včetně elektronizace zdravotnictví. 

2.  zajistily, aby obchodní úmluvy negativně 
nedopadly na schopnost vlád vstupovat 
regulacemi do zdravotnického sektoru. 
Zasažen nesmí být především univerzál-
ní přístup ke zdravotní péči. Kroky vlád 
v oblasti ochrany a podpory zdraví se pak 
nesmějí stát předmětem žalob v rámci 
mechanismu ISDS nebo mechanismů 
jemu podobných.    

3.  odmítly jakékoli ustanovení obchodní 
dohody, které by podkopalo přístup ke 
zdravotní péči nebo léčivům včetně, 

leč nikoli výlučně, následujících bodů: 
patentování diagnostických, terapeu-
tických nebo chirurgických postupů; 
patentová ochrana kvůli bezvýznam-
ným modifikacím již existujících léků; 
druhy patentové ochrany sloužící jako 
bariéra pro vstup generických léků a trh; 
snahy o podkopání ustanovení Dohody 
o obchodních aspektech práv k duševní-
mu vlastnictví (TRIPS), která souvisejí 
také s povinným licencováním; omezení 
v oblasti transparentnosti dat u klinic-
kých testů. 

4.  argumentovaly proti ustanovením ob-
chodních dohod na omezení podpory 
lékařského vzdělávání z veřejných peněz 
a bránily opatřením, která by usnadnila 
komercionalizaci v této oblasti. 

5.  prosazovaly, aby obchodní smlouvy ak-
centovaly ochranu přírody a podporovaly 
snahy omezit činnosti způsobující změny 
klimatu. 

6.  brojily za transparentnost a otevřenost 
jednání o obchodních dohodách nejen 
ve směru na veřejnost, ale také co se týče 
dalších zainteresovaných aktérů. 

Doporučení mimořádné rezoluce WMA
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právní poradna

Odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 
po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Vzhledem k poměrně malé 
informovanosti lékařů o tomto 
stanovisku ústředního správ-
ního orgánu považujeme i přes 
relativně dlouhý časový odstup, 
který od jeho vydání uplynul, za 
žádoucí lékaře s jeho obsahem 
seznámit, neboť na základě toho-
to stanoviska, č. j. 2013/12793, ze 
dne 7. 3. 2013, postupují lékaři 
při hodnocení bolesti a ztíže-
ní společenského uplatnění, 
které vzniknou jako následek 
pracovního úrazu nebo ne-
moci z povolání, i po nabytí 
účinnosti nového občanského 
zákoníku podle vyhl. 440/2001 
Sb., o odškodnění bolesti a ztí-
žení společenského uplatně-
ní s odkazem na § 394 odst. 2  
zákoníku práce (zákon číslo 
262/2006 Sb.). 

Citované stanovisko se vzta-
huje pouze k hodnocení bolesti 
a ztížení společenského uplat-
nění, jež vznikly jako následek 
pracovního úrazu nebo nemoci 
z  povolání. V  ostatních přípa-
dech, kdy lékař hodnotí bolest 
či ztížení společenského uplat-
nění, se vyhl. č. 440/2001 Sb., 
neuplatní, resp. lékař k ní může 
v  obecné rovině přihlédnout, 
avšak případné hodnocení není 
závazné a tuto skutečnost by měl 
lékař v posudku písemně uvést. 
V těchto ostatních případech lze 
odkázat na Metodiku k náhra-
dě nemajetkové újmy na zdraví 
(bolest a ztížení společenského 
uplatnění podle § 2958 občan-
ského zákoníku), kterou vydal 
Nejvyšší soud ČR a je k dispozici  
na jeho webových stránkách 
(www.nsoud.cz). Podle stanovis-
ka Nejvyššího soudu ČR a Mini-
sterstva spravedlnosti ČR může 
podle této nezávazné metodiky 

hodnotit bolestné kterýkoli ošet-
řující lékař, obdobně jako v době 
účinnosti vyhl. č. 440/2001 Sb. 
Pouze v případech hodnocení ztí-
žení společenského uplatnění, 
kde je metodika zcela nová a ne-
jde již o bodové, ale procentní 
hodnocení, mohou podle názoru 
NS ČR a MS ČR hodnocení prová-
dět pouze znalci, kteří absolvova-
li povinné školení v novém zna-
leckém odvětví „odškodňování 
nemateriálních újem na zdraví“. 

V  této souvislosti je nutno 
zmínit postoj České lékařské ko-
mory, která od počátku nesouhla-
sila s ustanovením nového zna-
leckého odvětví „odškodňování 
nemateriálních újem na zdraví“ 
a doporučovala, aby nadále k pří-
slušnému ohodnocení bolestné-
ho nebo ztížení společenského 
uplatnění, byť podle metodi-
ky vydané Nejvyšším soudem 
ČR, byl kompetentní kterýkoli 
ošetřující nebo registrující vše-
obecný praktický lékař, který si 
příslušnou metodiku prostuduje 
a osvojí. Postoj České lékařské 
komory nebyl kompetentními 
orgány vyslyšen.

Závěrem tedy uvádíme, že 
podle vyhl. č. 440/2001 Sb. se 
v souladu se stanoviskem Mini-
sterstva práce a sociálních věcí 
ČR, č. j. 2013/12793, postupuje 
pouze v případech, kdy je hod-
nocena bolest či ztížení společen-
ského uplatnění jako následek 
pracovního úrazu nebo nemoci 
z povolání.

Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí č. j. 2013/12793 ze dne 
7. 3. 2013 sdělilo:

„Podle § 394 odst. 2 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
platí, že do doby nabytí účinnosti 
právní úpravy úrazového pojiš-

tění se postupuje podle vyhlášky  
č. 440/2001 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 50/2003 Sb. Vzhledem k tomu, 
že zákonem č. 463/2012 Sb. byla 
účinnost zákona č. 266/2006 Sb., 
o úrazovém pojištění zaměstnan-
ců, odložena na 1. leden 2015, bude 
se podle pracovněprávní úpravy 
odškodňování tohoto druhu škody 
řídit podle předmětné vyhlášky, 
přestože bude novým občanským 
zákoníkem zrušena. Jedná se v zá-
sadě o obdobný postup, který je 
upraven v § 365 zákoníku práce 
odkazující na § 205d zrušeného 

zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 
práce, ve věci zákonného pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za 
škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání. Od doby naby-
tí účinnosti nového občanského 
zákoníku tedy nastane situace, 
že odškodňování bolesti a ztížení 
společenského uplatnění příslu-
šející podle zákoníku práce bude 
realizováno podle předmětné vy-
hlášky, zatímco podle občanského 
zákoníku nikoli.“

Mgr. Daniel Valášek,  

právní kancelář ČLK

V roce 2013 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovisko k odškodňování 
bolesti a ztížení společenského uplatnění v souvislosti s přijetím nového občanského 
zákoníku, který mimo jiné zrušil i vyhl. č. 440/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 50/2003 Sb.

Inzerce
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Limity veřejného zdravotního pojištění 
a postup na náležité odborné úrovni

Jak se má lékař za-
chovat v situaci, kdy 
pacient má nárok 
na bezplatnou péči, 

avšak lékař (poskytovatel 
zdravotních služeb) ví, že po-
kud ji poskytne v plném po-
třebném rozsahu, překročí 
pojišťovnou stanovený úhra-
dový limit? Je přípustné, aby 
limity prostředků veřejného 
zdravotního pojištění ovliv-
ňovaly odborný postup? Tyto 
a podobné otázky jsou pro po-
skytovatele zásadní. Pokusí-
me se na ně odpovědět. 

Zákon o zdravotních službách 
ukládá každému zdravotnickému 
pracovníkovi povinnost posky-
tovat zdravotní služby v rozsahu 
odpovídajícím jeho způsobilosti 
a zdravotnímu stavu pacienta, na 
náležité odborné úrovni, a řídit se 
etickými principy. To znamená, že 
bez ohledu na obsah smlouvy se 
zdravotní pojišťovnou a sjed-
nané limity je ošetřující lékař 
povinen vždy postupovat na 
náležité odborné úrovni. Po-
kud je to v dané situaci možné, 
je poskytovatel povinen pacienta 
informovat o všech vhodných lé-
čebných postupech a o tom, který 
léčebný postup je v jeho případě 
optimální (tj. jaká péče mu při-
nese největší prospěch). Tato 
informace musí být pacientovi 
podána bez ohledu na to, zda je 
indikovaná léčba hrazena z veřej-
ného zdravotního pojištění a jak. 
Pacient se musí dozvědět, jaký 
léčebný postup je v jeho případě 
optimální, i pokud mu jej konkrét-
ní pracoviště nemůže z jakéhokoli 
důvodu poskytnout. 

Teprve následující informací 
je informace o úhradě indikova-
né léčby ze zdravotního pojištění. 
Pokud je léčba ze zdravotního po-
jištění sice hrazena, ale daný po-
skytovatel není personálně, věc-

ně a technicky vybaven k jejímu 
poskytnutí anebo je způsobilý ji 
poskytnout, ale nemá její úhradu 
sjednánu ve smlouvě se zdravotní 
pojišťovnou, je poskytovatel po-
vinen pacienta poučit, že léčbu 
lze poskytnout bezplatně, avšak 
na jiném smluvním pracovišti. 
Současně je vhodné pacientovi 
sdělit, že zdravotní pojišťovna, 
u které je registrován, je povin-
na mu bezplatné poskytnutí in-
dikované léčby zajistit u jiného 
smluvního poskytovatele. Lékař 
není povinen zjišťovat, který jiný 
poskytovatel zdravotních služeb 
má smlouvu s předmětnou zdra-
votní pojišťovnou a indikovanou 
péči bezplatně (na účet pojišťov-
ny) poskytuje. Nemá ostatně ani 
k těmto informacím přístup. 

Aktivita ošetřujícího lékaře 
při vyhledávání jiného smluvního 
poskytovatele je namístě, pokud 
je třeba s ohledem na zdravotní 
stav pojištěnce zajistit návaznost 
péče. Jednání mezi zdravotní 
pojišťovnou a pacientem o tom, 
které pracoviště potřebnou hra-
zenou péči bezplatně poskytne, by 
připadalo v úvahu, pokud by pra-
coviště, na která se ošetřující lékař 
obrátí, bezplatné poskytnutí péče 
odmítla. Zajištění bezplatné 
péče pojištěncům je primárně 
povinností zdravotní pojišťov-
ny, nikoli ošetřujícího lékaře. 

Shora uvedeným způsobem 
lze postupovat v případě, kdy se 
jedná o  plánované (odkladné) 
zdravotní služby. Tento postup 
naopak nelze uplatnit v případě, 
kdy je třeba poskytnout péči ne-
odkladně. V případě neodkladné 
péče je dle zákona o  veřejném 
zdravotním pojištění zdravotní 
pojišťovna povinna péči uhradit 
i nesmluvním poskytovatelům, 
kteří jsou kompetentní výkon 
provést. Dle výkladu Nejvyšší-
ho soudu ČR i Ústavního soudu, 
který prezentují ve svých rozhod-

nutích, se stejný postup uplatní 
i u smluvních poskytovatelů, kteří 
přečerpali smluvně dohodnuté 
limity. Zde však pozor na definici 
neodkladné péče, která je uvedena 
v zákoně o zdravotních službách, 
a je poměrně striktní: Neodklad-
nou péčí je péče, jejímž účelem je 
zamezit vzniku nebo omezit vznik 
náhlých stavů, které bezprostředně 
ohrožují život nebo by mohly vést 
k náhlé smrti nebo vážnému ohro-
žení zdraví nebo způsobují náhlou 
nebo intenzivní bolest nebo náhlé 
změny chování pacienta, který 
ohrožuje sebe nebo své okolí. Nelze 
rozhodně spoléhat na to, že veš-
kerou péči, kterou poskytovatel 
označí za neodkladnou, zdravotní 
pojišťovna bez dalšího uhradí. 

Přímá úhrada od pojištěnců
V pojednání o limitech veřej-

ného zdravotního pojištění nelze 
pominout otázku, kdy je možné 
žádat úhradu za zdravotní služ-
by od pacienta. V této souvislosti 
je nutné zmínit ustanovení § 11 
odst. 1 písm. d) zákona o veřej-
ném zdravotním pojištění, které 
smluvnímu poskytovateli výslov-
ně zakazuje za hrazené služby 
přijmout od pojištěnce jakoukoli 
úhradu. Toto ustanovení je v praxi 
vykládáno striktně, přičemž platí, 
že smluvní poskytovatel nesmí 
přijmout od pojištěnce úhradu za 
žádné zdravotní služby, které jsou 
hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění, a to ani v případě, kdy 
má za to, že zdravotní pojišťovna 
v důsledku uplatnění regulačních 
mechanismů poskytnuté služby 
nehradí nebo hradí nedostatečně. 
K vybírání peněz od pojištěnců 
je proto třeba zaujmout vel-
mi zdrženlivý postoj, zejména 
s ohledem na hrozbu ukončení 
smlouvy ze strany zdravotní 
pojišťovny a případného vzni-
ku právní odpovědnosti na 
straně poskytovatele, resp. 

konkrétního pracovníka. Spor 
o výši úhrady za poskytnuté služ-
by nelze přenášet na pojištěnce 
a musí být řešen výhradně mezi 
poskytovatelem a zdravotní po-
jišťovnou. V případě nejistoty, zda 
v konkrétním případě lze přímou 
úhradu od pojištěnce požadovat, 
doporučujeme vyžádat si právní 
stanovisko právní kanceláře ČLK.

Úhrada od zdravotních po-
jišťoven je v současné době li-
mitována ve většině segmentů 
tzv. výslednou hodnotou bodu, 
která se odvíjí od toho, jak byl 
poskytovatel v hodnoceném ob-
dobí při péči o pojištěnce oproti 
referenčnímu období nákladný. 
Pokud poskytovatel (ambulantní 
specialista, komplement, domá-
cí péče, doprava atp.) poskytne 
v hodnoceném období v průmě-
ru na unicitní rodné číslo více 
péče, nežli poskytl v referenč-
ním období, hodnota bodu se 
oproti maximální hodnotě bodu 
(v úhradovém vzorci označena 
jako HB) snižuje a poskytovate-
li je uhrazena veškerá vykázaná 
péče s touto sníženou hodnotou 
bodu (výsledná hodnota bodu). 
Poskytovatel přitom nemůže 
rozsah služeb, který poskytne, 
žádným způsobem „řídit“, pro-
tože je povinen ošetřit všechny 
pojištěnce smluvní zdravotní 
pojišťovny, kteří do ordinace 
přijdou. Jedinou situací, kdy 
může smluvní poskytovatel od-
mítnout přijetí pojištěnce do 
péče, je situace, kdy by přijetím 
dalšího pojištěnce bylo překro-
čeno únosné pracovní zatížení 
poskytovatele, tj. snížila by se 
kvalita péče o ostatní pacienty. 
Poskytovatel během hodnoce-
ného období (kalendářní rok) 
musí péči poskytovat bez ohledu 
na její nákladovost a teprve po 
ukončení kalendářního roku 
se dozví, jaká je jeho výsledná 
hodnota bodu, resp. kolik do-
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stane za odvedenou práci fak-
ticky zaplaceno. Tato situace 
zcela logicky vede k úvahám, 
do jaké míry je poskytovatel 
oprávněn poskytovanou péči 
„zlevnit“ a zda by při posu-
zování odborného postupu 
musely být ekonomické pod-
mínky zohledněny. 

nelze postupovat 
non lege artis

Hned úvodem je třeba zdů-
raznit, že ekonomické limity 
nemohou vést k postupu non 
lege artis. Odůvodňování chyb-
ného odborného postupu nedo-
statkem finančních prostřed-
ků by před soudem neobstálo. 
V tomto ohledu je třeba striktně 
odlišovat náležitý odborný po-
stup při léčbě pacienta a způsob 
úhrady této léčby z  veřejného 
zdravotního pojištění. Podle de-
finice obsažené v ustanovení § 4 
odst. 5 zákona o zdravotních služ-
bách č. 372/2011 Sb. se náležitou 
odbornou úrovní rozumí po-
skytování zdravotních služeb 
podle pravidel vědy a uznáva-
ných medicínských postupů, 
při respektování individuality 
pacienta, s ohledem na kon-
krétní podmínky a objektivní 
možnosti. Léčbu je tedy třeba 
vždy poskytnout podle pravidel 
vědy a uznávaných medicín-
ských postupů. Tato podmínka 
je neopominutelná a musí být na-
plněna vždy. Nelze však ignoro-
vat další okolnosti a vlivy, které 
se na rozhodování lékaře podí-
lejí. Ekonomické limity mezi ně 
při současném způsobu úhrady 
hrazené péče nepochybně patří.  

Lékař (ať ji v pozici poskyto-
vatele, který musí ekonomicky 
zvládnout provoz svého podniku, 
nebo v pozici zaměstnance, který 
je tlačen svým zaměstnavatelem 
k úspornému jednání) musí mít 
na paměti, že náležitý odborný 
postup musí být vždy dodržen. 
„Konkrétní podmínky a ob-
jektivní možnosti“, jejichž zo-
hlednění zákon při posouzení 
postupu lékaře připouští, ne-
mohou být interpretovány tak, 

že lékař je oprávněn omezovat 
potřebnou léčbu nebo zamlčet 
pacientovi informaci o mož-
ném způsobu léčby, který je 
pro poskytovatele ekonomicky 
nevýhodný. 

V této souvislosti je zajímavé 
porovnání nároku pojištěnce na 
poskytnutí zdravotních služeb na 
náležité odborné úrovni (lege ar-
tis) u jednotlivých poskytovatelů 
s nárokem na úhradu zdravot-
ních služeb z veřejného zdravot-
ního pojištění. V praxi pravidelně 
dochází k tomu, že konkrétní po-
skytovatel (soukromá lékařská 
praxe, nemocnice) poskytuje 
určitý vymezený rozsah zdra-
votních služeb. Minimum po-
skytovatelů je v současné době 
personálně, věcně a technicky 
vybaveno k  poskytování zdra-
votních služeb v  celé odborné 
škále v dané odbornosti. K tomu 
nepochybně přispívá i důsledná 
snaha Ministerstva zdravotnictví 
a zdravotních pojišťoven o cen-
tralizaci vysoce specializované 
péče, která má být hrazena z ve-
řejného zdravotního pojištění. 
Péče, která může být pojištěnci 
poskytnuta u konkrétního po-
skytovatele na náležité odborné 
úrovni (lege artis), nemusí auto-
maticky naplňovat kompletní ná-
rok pojištěnce na hrazenou péči. 
Nárok na hrazenou péči v řadě 
případů možnosti konkrétního 
poskytovatele přesahuje. V ta-
kovém případě je poskytovatel 
povinen pojištěnce na další mož-
nosti (hrazené i nehrazené) léčby 
upozornit. Zdravotní pojišťovna 
je povinna pojištěnci sdělit, který 
jiný smluvní poskytovatel mu po-
třebné hrazené zdravotní služby 
bezplatně poskytne. Nárok na ná-
ležitou odbornou zdravotní péči 
hrazenou ze zdravotního pojiš-
tění může pojištěnec případně 
uplatnit i  u  soudu, pokud by 
zdravotní pojišťovna jeho žádosti 
nevyhověla. Žaloby pojištěnců 
proti zdravotním pojišťovnám 
jsou u nás zatím spíše raritou, 
nicméně s ohledem na rostoucí 
ekonomický tlak na systém ve-
řejného zdravotního pojištění 

a  zvyšující se povědomí pojiš-
těnců o rozsahu jejich nároku na 
bezplatnou péči lze vzestupný 
trend nepochybně očekávat. 

Závěrem 
Nárok občanů na bezplatnou 

péči lze z ekonomických důvo-
dů zákonem omezit. Povinnost 
poskytovat zdravotní služby na 
náležité odborné úrovni (lege 
artis) s odkazem na nedostatek 
finančních prostředků porušovat 
nelze. Odborný postup může 
být ekonomickými možnost-
mi pracoviště ovlivněn (na-
příklad používání léčivých 
přípravků a zdravotnických 
prostředků, které jsou stejně 
účinné, avšak méně finančně 
nákladné). Vždy se však musí 
jednat o postup na náležité od-
borné úrovni, tj. léčba musí 
probíhat podle pravidel vědy 
a uznávaných medicínských 
postupů se zohledněním toho, 
k jakému léčebnému postupu 
dal pacient souhlas. 

Pokud je poskytovatel 
ve sporu se zdravotní pojiš-
ťovnou o  výši úhrady zdra-
votních služeb, které pojiš-
těncům poskytl, nelze tento 
spor ekonomicky přenášet na 
pacienta. Nelze oznámit paci-
entům, že zdravotní pojišťovna, 
u které jsou registrováni, hradí 
poskytnuté služby nedostateč-
ně, a proto musí léčbu doplatit 
z  vlastních prostředků. Vybí-
rání přímé úhrady za hrazené 
služby je výpovědním důvodem 

smlouvy o poskytování a úhradě 
hrazených služeb. Neznamená to 
však, že poskytovatel se nemůže 
snižování úhrady bránit. Pokud 
bylo poskytnutí hrazených slu-
žeb pojištěnci nezbytné, což je 
prakticky vždy, když předpoklá-
dáme, že poskytovatel při zna-
losti regulačních mechanismů 
nenavyšuje poskytovanou péči 
svévolně bez odborného zdůvod-
nění, je zdravotní pojišťovna po-
vinna důvody navýšení zohlednit. 
Regulační mechanismy (snižo-
vání úhrady) se mohou uplatnit 
pouze v  případě, kdy dochází 
k neodůvodněnému navyšování 
poskytované péče. Pokud po-
skytovatel s omezováním úhra-
dy nesouhlasí, musí podat proti 
vyúčtování písemnou námitku, 
ve které uvede veškeré konkrét-
ní důvody, proč došlo proti re-
ferenčnímu období k navýšení 
vykázané péče, resp. průměrného 
počtu bodů na unicitní rodné čís-
lo. Čím konkrétnější zdůvodnění 
bude, tím lépe. Pokud příslušná 
pobočka zdravotní pojišťovny ná-
mitce nevyhoví, lze spor o úhra-
du projednat ve smírčím jednání 
se zdravotní pojišťovnou. Právní 
kancelář ČLK na požádání po-
skytuje k řešení sporu formou 
smírčího jednání bližší informa-
ce, včetně vzoru návrhu na jeho 
zahájení. Nedojde-li ke smíru při 
smírčím jednání, nezbývá než se 
domáhat nároku proti zdravotní 
pojišťovně v soudním řízení.

Mgr. MUDr. Dagmar Záleská,

právní kancelář ČLK

Inzerce

Pro dárcovská centra krevní plazmy v  Linci, Welsu nebo 
Salzburgu (činnost v jednom z těchto center) hledáme lékaře 
pro ošetřování dárců v  rámci plazmaferézy. Zaměstnání je 
možné na plný nebo částečný úvazek, popřípadě i freelance. 

Obracíme se na lékaře s atestací a komunikativní znalostí 
německého jazyka. Nabízíme atraktivní finanční ohodnocení 
dle praxe, další benefity jako např. příspěvek na stravování 
a možnost kariérního růstu do vedoucí pozice. 

Baxter AG je jedním z největších 
farmaceutických podniků v Rakousku 
a zaměstnává přes 4200 osob

Váš životopis v  německém jazyce zašlete prosím na  
randstad@baxter.com. Baxter AG www.baxter.com 
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Novela zákona o zbraních 
Komora nesouhlasí, aby lékaři suplovali práci policie

Česká lékařská komora obdrže-
la návrh novely zákona o zbra-
ních, která mimo jiné poměrně 
široce stanoví oprávnění, resp. 

povinnost lékaře ověřit v  Centrálním 
registru zbraní (dále jen „CRZ“), zda je 
posuzovaná osoba (pacient) držitelem 
zbrojního průkazu. 

Z  navrhovaného znění novely zákona 
o zbraních vyplývá:
•  Zákon o zbraních (dále jen „zákon“) počítá 

v jistých případech s uložením povinnosti 
a v jistých případech se stanovením opráv-
nění lékařů získávat informace o pacientech 
z Centrálního registru zbraní – podrobněji 
níže.

•  Zákon umožňuje Policii ČR zjistit, kdo je 
registrujícím lékařem držitele zbrojního 
průkazu, nemá-li držitel registrujícího lé-
kaře, může Policie ČR určit lékaře, který je 
povinen posudek vystavit. Informace o re-
gistrujícím lékaři poskytne Ministerstvo 
zdravotnictví ČR.

•  Zjistí-li nebo nabude-li lékař podezření, 
že pacient trpí nemocí, vadou či stavem 
vylučujícím nebo omezujícím zdravotní 
způsobilost podle tohoto zákona (vyhl.  
č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způ-
sobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního 
průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci 

provozovatele střelnice, v platném znění), 
je oprávněn ověřit v Centrálním registru 
zbraní, zda se jedná o držitele zbrojního 
průkazu, a informuje registrujícího lékaře.

•  Pokud pacient v souvislosti s nakládáním se 
zbraní může bezprostředně ohrozit život či 
zdraví vlastní anebo jiných osob, má lékař 
povinnost ověřit v Centrálním registru zbra-
ní, zda se jedná o držitele zbrojního průkazu. 
Je-li držitelem zbraně, vzniká oznamovací 
povinnost Policii ČR a informuje registru-
jícího lékaře.

•  Má-li Policie ČR pochybnosti o zdravotní 
způsobilosti držitele zbrojního průkazu, 
může požádat registrujícího lékaře o pře-
zkoumání způsobilosti ve lhůtě jednoho 
měsíce, nestanoví-li Policie ČR jinou lhůtu 
(tuto možnost má Policie ČR i dle součas-
ného znění).

•  Zjistí-li registrující lékař změnu zdra-
votního stavu vylučující nebo omezující 
zdravotní způsobilost, je povinen vydat 
nový posudek, jež předá současně Policii 
ČR, případně zaměstnavateli. Je-li potřeba 
odborných vyšetření, informuje rovněž Po-
licii ČR a uvede závěr, zda pacient ohrožuje 
na životě nebo zdraví v případech držení 
zbraně sebe či jiné osoby.

Oprávnění nahlédnout do CRZ má podle 
novely každý lékař, který nabude důvodné 
podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo 
stavem, které vylučují nebo omezují zdravot-
ní způsobilost držitele zbrojního průkazu, 
zatímco povinnost nahlédnout do CRZ na-
stává podle navrhovaného znění v případech, 
kdy lékař zjistí, že zdravotní stav pacienta 
může v souvislosti s nakládáním se zbraní 
představovat bezprostřední ohrožení jeho 
života nebo zdraví anebo života nebo zdraví 
jiných osob.

Velmi komplikovaný 
technický systém

Takto neurčitě a obecně formulované 
oprávnění kteréhokoli lékaře ve skutečnosti 
povede k tomu, že každý pacient, u něhož 
na základě lékařského vyšetření ošetřující 
lékař nabude důvodné podezření, že trpí 
nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují 
nebo omezují zdravotní způsobilost drži-
tele zbrojního průkazu, bude bez ohledu 

na skutečnost, zda je držitelem zbrojního 
průkazu, lékařem prověřen v CRZ, aby lékař 
předešel možnému postihu pro případ, že by 
tvrzení posuzované osoby o tom, že tento 
průkaz nedrží, nebylo pravdivé. Důsledkem 
navrhované novely bude nutnost prověřovat 
v CRZ každého pacienta, jehož zdravotní 
stav neodpovídá podmínkám stanoveným 
prováděcím předpisem upravujícím zdravot-
ní způsobilost držitele zbrojního průkazu,  
což mimo jiné povede k prodloužení času 
určeného k vyšetření, které s touto oblas-
tí v drtivé většině případů nebude vůbec 
souviset.

Za závažný nedostatek novely je mož-
no považovat i to, že její navrhovatel neřeší 
problematiku technického přístupu poskyto-
vatelů zdravotních služeb do CRZ. V této sou-
vislosti je třeba zdůraznit, že procentuální vy-
bavenost ordinací v ČR výpočetní technikou 
a možnosti dálkového přístupu nejsou v sou-
časnosti optimální. V primární péči je pouze 
80 % lékařských praxí vybaveno příslušným 
SW a HW. V sekundární péči   (psychiatři 
a jiní ambulantní specialisté) není aktuální 
situace známa, ale lze zde předpokládat ještě 
nižší vybavenost.  Rovněž je nutno namítat 
nedostatečné síťové pokrytí (internet) ČR, 
které není dostupné ve všech oblastech ČR. 
Dále je sporné, zda je CRZ i jinak připraven 
a technicky zajištěn k dálkovému přístupu 
poskytovatelů zdravotních služeb (např. li-
mity současně přihlášených oprávněných 
uživatelů-poskytovatelů). 

Jakým způsobem bude zajištěn on-line 
provoz? Jakým způsobem má postupovat 
lékař v  případě technické nemožnosti do 
CRZ nahlédnout? Jakým způsobem se po-
skytovatelé zdravotních služeb budou do CRZ 
přihlašovat? Bude vedena evidence přístu-
pů do CRZ? Jedná se o zcela zásadní dotazy, 
které s ohledem na odpovědnost, která je na 
lékaře a poskytovatele zdravotních služeb 
přenášena, musí být dostatečně uspokojivě 
zodpovězeny.

Navrhovatel novely rovněž neřeší úhradu 
nákladů spojených se zřízením dálkového 
přístupu do CRZ ani náhradu nákladů, které 
poskytovatelům zdravotních služeb v důsled-
ku plnění této nové zákonem uložené povin-
nosti vzniknou.
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Rovněž je nutno zdůraznit, že podle na-
vrhovaného znění by do CRZ měl mít přístup 
každý lékař v České republice. Jedná se tedy 
o velmi komplikovaný technický systém, kte-
rý klade zejména vysoké technické nároky 
na umístění dat (server) a jejich dostupnost 
v reálném čase oprávněným uživatelům.  

Současně není znám mechanismus, jakým 
by Policie ČR získávala informace o registru-
jících lékařích žadatelů či držitelů zbrojního 
průkazu od Ministerstva zdravotnictví ČR, 
když MZ ČR těmito informacemi v součas-
nosti nedisponuje. I z tohoto důvodu lze návrh 
považovat za nepromyšlený a nereflektující 
současný stav a možnosti jednotlivých sub-
jektů podílejících se na plnění povinností dle 
zákona o zbraních. 

V neposlední řadě je namístě vytknout 
návrhu zbytečnou komplikovanost, když 
požaduje, aby ověřování dat v CRZ prováděl 
lékař prostřednictvím poskytovatele zdravot-
ní péče. Tato povinnost (resp. oprávnění) by 
měla být dána přímo poskytovateli zdravotní 
péče (legislativně správným by byl termín 
„poskytovatel zdravotních služeb“), neboť 
každý lékař poskytující zdravotní péči je buď 

sám tímto poskytovatelem, nebo zaměst-
nancem tohoto poskytovatele. Ve stávající 
podobě návrhu není ani konkretizováno, pro-
střednictvím jakého poskytovatele by mělo 
být ověření dat v CRZ realizováno. 

ČLK odmítá navrhované znění 
Česká lékařská komora zcela odmítá 

navrhované znění, aby lékaři byli povinni 
prostřednictvím Centrálního registru 
zbraní kontrolovat, zda jejich pacienti 
jsou, či nejsou držiteli zbrojního průka-
zu, a považuje za nepřijatelné, aby stát, 
respektive Policie ČR přenášely své po-
vinnosti na lékaře. Komora navrhuje 
přepracovat navrhované znění zákona 
o zbraních týkající se postupu posuzování 
zdravotní způsobilosti držitelů zbrojního 
průkazu. Kontrolní a informační mecha-
nismy by měly být v kompetenci zejména 
příslušného orgánu, do jehož činnosti 
tato agenda spadá, tj. Policie ČR. Lékaři 
by měli v doposud stanoveném rozsahu 
posoudit zdravotní způsobilost žadatele 
či držitele na základě konkrétního pod-
nětu anebo vlastního uvážení. Součas-

ně komora nabízí Ministerstvu vnitra 
spolupráci při přípravě novely zákona 
o zbraních a střelivu.

komora dále navrhla:
•  Upravit dobu platnosti posudku o zdravotní 

způsobilosti držitelů zbrojního průkazu. 
Pro skupiny A, B, C by doba platnosti po-
sudku o zdravotní způsobilosti nebyla delší 
než 5 let a pro skupiny D, E by doba platnosti 
posudku o zdravotní způsobilosti nepřesa-
hovala 2,5 roku.

•  Uvádět informaci o držení zbrojního prů-
kazu jako povinnou informaci v průkazech 
totožnosti s právem lékaře tuto skutečnost 
ověřit.

•  Zkrácení lhůty pro dostavení se držitele 
zbrojního průkazu ke zdravotní prohlídce 
v případech důvodného podezření Policie 
ČR, že došlo ke změně zdravotního stavu, 
která by mohla mít za následek ztrátu způ-
sobilosti z 1 měsíce na 10 pracovních dnů.

•  Zjistí-li registrující lékař u držitele zbrojní-
ho průkazu změnu zdravotního stavu, která 
má za následek ztrátu jeho zdravotní způso-
bilosti, anebo nabude důvodné podezření, že 
držitel trpí nemocí, vadou nebo stavem, které 
vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost 
držitele zbrojního průkazu, informuje pří-
slušný útvar policie, který ve lhůtě 10 dnů vy-
zve držitele zbrojního průkazu k absolvování 
mimořádné lékařské prohlídky. Nedostaví-li 
se držitel zbrojního průkazu ve lhůtě stanove-
né příslušným útvarem policie, která nesmí 
být delší než 10 pracovních dnů, oznámí tuto 
skutečnost registrující lékař příslušnému 
útvaru policie. U držitele zbrojního průkazu 
skupiny D informuje příslušný útvar policie 
též bez zbytečného odkladu zaměstnavatele.

Česka lékařská komora odmítla novelu 
jako celek, neboť považuje za nepřijatelné 
a v praxi neproveditelné, aby lékaři nahlíželi 
v odůvodněných či zákonem vymezených 
případech do Centrálního registru zbraní, 
když tato činnost zcela nepochybně spadá 
do kompetence Policie ČR. Komora odmí-
tá ukládání dalších povinností lékařům nad 
rámec poskytované zdravotní péče. V této 
souvislosti je nutno zmínit i nepříznivý postoj 
státu, který se v posledních letech snaží ně-
které povinnosti, které by měly plnit příslušné 
správní či jiné orgány, přenášet bezplatně, 
stanovením povinnosti, na lékaře, s  čímž 
komora dlouhodobě nesouhlasí a vyvíjí veš-
kerou snahu k ochraně svých členů. 

Mgr. Daniel Valášek, 

právní kancelář ČLK
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Vy se ptáte, právník odpovídá

Obrana proti vyúčtování 
roku 2014

Potřebovala bych poradit, 
na čem mám postavit reklama-
ci vyúčtování. Jsem ambulant-
ní specialista a VZP mi platí 
zálohy přibližně o 10–15 tis. 
měsíčně menší, než vykážu. 
I tak mi vypočetli výslednou 
úhradu s tím, že mám vracet 
50 tis. Kč. Za rok 2014 tak ne-
dostanu uhrazenou poskytnu-
tou péči ve výši asi 200 tis. Kč. 
Jak se mohu bránit? 

Proti vyúčtování je třeba po-
dat písemnou námitku. Ve lhůtě 
10 kalendářních dnů, kterou si 
VZP ČR pro doručení námitek 
stanoví, doporučujeme zaslat ale-
spoň tzv. blanketní námitku, ve 
které zdravotní pojišťovně sdělí-
te, že s vyúčtováním nesouhlasíte 
a podáváte proti němu námitku, 
přičemž pro zpracování kon-
krétního zdůvodnění námitky 
potřebujete větší časový prostor, 
a proto konkrétní zdůvodnění 
zašlete ve vámi určené lhůtě. 
Doporučujeme uvést konkrétní 
lhůtu, aby zdravotní pojišťovna 
věděla, jak dlouho má na odůvod-
nění námitky čekat. Od zdravotní 
pojišťovny si lze vyžádat přehledy 
frekvence jednotlivých výkonů, 
které jste vykázali v roce 2012 
a 2014. Tyto přehledy často na-

pomohou se zaměřením argu-
mentace v námitce, ve které by 
se měla přednostně zdůvodnit 
péče, která nebyla v referenčním 
období vykazována, resp. byla vy-
kazována s nižší frekvencí nežli 
v hodnoceném období. O zaslá-
ní přehledů lze požádat přímo 
v námitce.

Úhradová vyhláška na rok 
2014 obsahuje následující usta-
novení: Pokud poskytovatel 
odůvodní nezbytnost poskytnutí 
hrazených služeb pojištěncům, 
na které vykázal více bodů, než je 
jeho referenční průměr na jednoho 
unikátního pojištěnce, na jejichž 
základě došlo v hodnoceném ob-
dobí k  překročení referenčního 
průměrného počtu bodů, nezapo-
čítá se pro účely určení výsledné 
hodnoty bodu počet bodů za tyto 
hrazené služby do celkového počtu 
bodů v hodnoceném období.

S ohledem na uvedené usta-
novení je v odůvodnění námitky 
třeba zdůvodnit nezbytnost po-
skytnutí hrazených služeb v roce 
2014, resp. zdůvodnit, proč v roce 
2014 došlo oproti roku 2012 
k navýšení průměrného počtu 
bodů na tzv. unikátní rodné 
číslo (URČ). Kromě obecného 
zdůvodnění (např. jiná skladba 
ošetřených pojištěnců, kterou 
jste nemohli ovlivnit, v porov-
nání s rokem 2012, nákladnější 
diagnózy, přijetí nových pojiš-
těnců do péče, což vede samo 
o sobě také k vyšší nákladovosti –  
komplexní vyšetření, nasmlou-
vání nových výkonů atp.) je třeba 
odborně zdůvodnit péči u jednot-
livých pojištěnců, kterým byla 
poskytnuta péče v rozsahu pře-
kračujícím referenční průměr, 
tedy alespoň u nejnákladnějších 
z nich. Je třeba trvat na tom, že 
jste byli povinni péči pojištěn-
cům poskytnout, a proto žádáte 
navýšení úhrady. Jak již je shora 
uvedeno, od zdravotní pojišťov-
ny lze vyžádat zaslání frekvence 
výkonů v roce 2012 a 2014, ze kte-

rých lze dobře „vyčíst“ případný 
rozdíl mezi vykazovanou péčí 
v hodnoceném a v referenčním 
období, což napomůže zaměřit 
odůvodnění námitky. Odůvod-
nit je třeba vše, co zvýšilo nákla-
dovost v roce 2014 oproti 2012. 
Princip, na kterém je odůvodňo-
vání nákladnější péče postaveno, 
je takový, že regulační omezení 
nesmí vést k finančnímu poško-
zování poskytovatele, který pře-
kročil referenční limity jenom 
proto, že poskytoval povinnou 
péči. Poskytovatel nesmí nést 
náklady na péči, která má být 
hrazena z veřejného zdravotní-
ho pojištění. 

Neuspějete-li s  písemnou 
námitkou, lze žádat o  osobní 
jednání, které má podle rámcové 
smlouvy proběhnout do 14 dnů  
ode dne, kdy byla zdravotní po-
jišťovna k jednání vyzvána. Ne-
dojde-li k dohodě při osobním 
jednání, lze požádat o  svolání 
smírčího jednání na ústřední 
úrovni. Neskončí-li smírčí jed-
nání smírem, lze podat žalobu 
o úhradu dlužné částky u soudu 
a využít přitom nálezu Ústavního 
soudu k uplatňování regulačních 
omezení ze dne 22. října 2013, 
spisová značka Pl. ÚS 19/13. Pří-
padnou právní podporu (nikoli 
však přímé právní zastoupení) 
poskytne každému lékaři právní 
kancelář České lékařské komory.

Regulace výslednou 
hodnotou bodu

Obdržela jsem od zdravot-
ní pojišťovny avízo, na základě 
kterého mám zdravotní pojiš-
ťovně zaplatit srážku z úhrady. 
Na rok 2014 jsem nepodepsala 
s touto zdravotní pojišťovnou 
dodatek ke smlouvě o úhradě 
hrazených služeb, protože ne-
odpovídá úhradové vyhlášce 
pro rok 2014. Doposud jsem se 
nesetkala s výslednou hodno-
tou bodu za výkony, který by 
byl součtem variabilní složky 

úhrady a fixní složky úhrady. 
Co je to za pojmy, odpovídají 
úhradové vyhlášce?  

Pokud jste úhradový dodatek 
nepodepsala, řídí se úhrada úhra-
dovou vyhláškou na rok 2014 (pro 
ambulantní specialisty příloha  
č. 3 vyhlášky 328/2013 Sb.). Pro 
rok 2014 jsou v  úhradové vy-
hlášce sjednány úhradové vzor-
ce, kterými se vypočte výsledná 
hodnota bodu, jíž se uhradí veš-
kerá vykázaná péče. Při výpočtu 
úhrady za rok 2014 se již tedy ne-
pracuje s úhradou s plnou hodno-
tou bodu a se sníženou hodnotou 
bodu, jako tomu bylo v minulosti.  
Pokud je výsledná hodnota bodu 
nižší nežli maximální hodnota 
bodu (ve vzorci hodnota HB), 
doporučujeme podat proti vy-
účtování písemnou námitku 
a usilovat o navýšení výsledné 
hodnoty bodu zdůvodněním veš-
keré péče, která vedla k překroče-
ní referenčních limitů. Nelze to-
tiž vyloučit, že hodnota výsledné 
hodnoty bodu bude pro úhradu 
vašemu zařízení i do budoucna 
určující.

Vybírání doplatku  
za hrazené zdravotní 
služby od pacienta

Zdravotní pojišťovna na-
šemu zařízení odmítá dát po 
konci roku 2015 smlouvu, 
pokud nepřistoupím na sni-
žování úhrad, resp. pokud 
nesnížím nákladovost péče 
oproti roku 2014 o 40 %. Jsem 
psychiatrička specializovaná 
na psychoterapii a tím výko-
nově nákladná. Nákladná, ale 
podle mého profesně medicín-
ského vědomí a svědomí po-
třebná, terapie pak naráží na 
problém doplatku. Při jednání 
se zdravotní pojišťovnou mi 
bylo naznačeno, že to, co již 
nejsou ochotni hradit, může 
řešit doplatek pacienta. To je 
v mnohých zemích na západ 
od nás přirozené, zvlášť u psy-
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choterapie a psychoanalýzy, 
a já s tím souzním. Nejsem si 
však jistá, zda je takový po-
stup u nás vůbec možný.

Vybírání doplatku za hraze-
nou péči od pacienta je poruše-
ním zákona o veřejném zdravot-
ním pojištění i smlouvy, kterou 
jste se zdravotní pojišťovnou 
uzavřela, a  je také jejím výpo-
vědním důvodem. Pokud vám 
byla možnost vybírání doplatku 
od pojištěnců ze strany zdravot-
ní pojišťovny naznačena, pak je 
třeba na zdravotní pojišťovně 
požadovat, aby byla tato mož-
nost transparentně zakotvena 
ve smlouvě. Vzhledem k tomu, 
že zákon o veřejném zdravotním 
pojištění poskytovatelům výslov-
ně zakazuje přijímat od pojištěn-
ců za hrazenou péči jakoukoli 
úhradu, zdravotní pojišťovna na 
takovéto řešení přistoupit nemů-
že, tedy lze očekávat, že tento po-
žadavek bude odmítnut. 

Co se týče návrhu zdravot-
ní pojišťovny, že bude smluvní 
vztah pokračovat, pokud se zavá-
žete, že snížíte nákladovost péče 
o 40 % oproti roku 2014, je tento 
požadavek zcela nepřípustný, je-

likož se nelze zavázat k něčemu, 
co nemůžete ovlivnit. Hospo-
dárnost poskytování hrazených 
služeb může zdravotní pojišťov-
na kontrolovat prostřednictvím 
odborných revizních pracovníků. 
Skutečnost, že zdravotní pojiš-
ťovna přes vysokou nákladovost 
vašeho zařízení revizi dosud 
neprovedla, svědčí o tom, že ne-
rozporuje potřebnost poskytnu-
tých služeb, jenom se vás snaží 
přimět, abyste snížila náklady. 
Jak to uděláte, ponechává zcela 
na vás a vašem riziku. Pokud se 
zdravotní pojišťovnou sjednáte 
průměrný limit úhrady na URČ, 
jste po celý rok smluvním part-
nerem, přičemž veškerá péče 
je hrazena, spor je pouze o  to, 
v jaké výši. V takovém případě je 
vybírání doplatku od pojištěn-
ce porušením smlouvy a zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. 
Pojišťovně lze jako možné řešení 
navrhnout, aby byl ve smlouvě 
(úhradovém dodatku) sjednán 
limit úhrady na jednoho pojiš-
těnce (nikoli průměrný limit) 
a  současně uvedeno, že pokud 
bude tento limit u konkrétního 
pojištěnce překročen, jste jako 

poskytovatel pro pojištěnce pří-
slušné zdravotní pojišťovny v po-
zici nesmluvního poskytovatele 
a pojištěnci jste oprávněna sdělit, 
že zdravotní pojišťovna jeho péči 
ve vašem zařízení již dále nehradí, 
a pokud chce pokračovat v terapii 
u vás, musí péči dále hradit ze své-
ho nebo se může obrátit na zdra-
votní pojišťovnu, aby určila jiného 
smluvního poskytovatele, který 
ještě nemá limit vyčerpán a péči 
poskytne bezplatně. I při vědomí 
faktické nemožnosti takového 
řešení v případě psychoterapie 
se jedná o transparentní způsob 
nastavení úhrady a předmětná 
zdravotní pojišťovna by se k němu 
měla vyjádřit, zvláště pokud vám 
toto řešení nepřímo navrhla.

Úhrada nesmluvnímu 
poskytovateli

Zdravotní pojišťovny na-
dále krátí hodnotu bodu  za 
neodkladné výkony nesmluv-
ním zdravotnickým zařízením, 
většina zdravotních pojišťo-
ven platí 85 % hodnoty bodu, 
VZP dokonce jen 75 %. Dle 
našeho laického názoru se 
jedná v podstatě o dvojí cenu 
za stejné zboží a ignorování 
nálezu Ústavního soudu. Mů-
žete nám vysvětlit rozpor mezi 
postupem Ministerstva zdra-
votnictví, resp. zdravotních 
pojišťoven a nálezem Ústav-
ního soudu?

K nesouladu mezi nálezem 
pléna Ústavního soudu sp. zn. 
Pl. ÚS 19/13 a postupem Mini-

sterstva zdravotnictví, resp. 
zdravotních pojišťoven je třeba 
konstatovat, že rozpor ve věci 
řešení úhrady neodkladné péče 
nesmluvním poskytovatelům ne-
byl ani po rozhodnutí Ústavního 
soudu odstraněn. Ministerstvo 
zdravotnictví zvolilo řešení, které 
je i nadále v přímém rozporu s ná-
lezem Ústavního soudu, a to i přes 
opakované protesty ČLK. Pokud 
zdravotní pojišťovny trvají na ce-
novým předpisem stanovené výši 
úhrady neodkladné péče (nebo 
ještě nižší), musí ve věci nároku 
nesmluvního poskytovatele na 
vyšší úhradu rozhodnout soud. 
Co se týče připomínky ohledně 
dvojí odměny za stejnou práci, 
je třeba uvést, že cena je bohu-
žel různá nejen mezi smluvními 
a  nesmluvními poskytovateli, 
ale také mezi smluvními posky-
tovateli navzájem, jelikož každé 
zařízení má svoji individuální 
hodnotu bodu, přičemž někteří 
poskytovatelé nedosáhnou ani na 
85 % plné hodnoty bodu, která je 
stanovena úhradovou vyhláškou. 
ČLK učinila velmi významný po-
mocný krok tím, že jako spoluau-
tor iniciovala podání návrhu na 
zrušení úhradové vyhlášky pro 
rok 2013, který vedl Ústavní soud 
k formulaci  nálezu (Pl. ÚS 19/13), 
jenž je v individuálních soudních 
sporech poskytovatelů se zdra-
votními pojišťovnami o výši úhra-
dy velmi dobře využitelný a má 
zásadní význam. 

Mgr. MUDr. Dagmar Záleská, 

právní kancelář ČLK
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Stanou se Češi národem bezzubých? 
Vážený pane ministře, pre-

zident České stomatologické 
komory Pavel Chrz se ve čtvrtek 
14. května v otevřeném dopise 
obrátil na politickou reprezen-
taci, aby připravila veřejnost na 
vyšší náklady za stomatologic-
kou péči. Odůvodňuje to tím, že 
zubaři už nemohou být nuceni 
odvádět náročnou práci v odpo-
vídající kvalitě za cenu, která čas-
to představuje zlomek skutečné 
hodnoty výkonu. Dále pak žádá 
o zrušení nesmyslné povinnosti 
nabízet přednostně péči hraze-
nou z  veřejného zdravotního 
pojištění, která v  podstatě již 
odporuje zákonem dané povin-
nosti pracovat podle moderních 
poznatků lékařské vědy.

Stomatologové si stěžují 
dlouhodobě a nutno přiznat, že 
v  tomto případě i  oprávněně. 
Není přece možné, aby úhrada 
za výkon, jehož podstatnou čás-
tí jsou materiálové vstupy, se za 
20 let téměř nezměnila. Co však 
považuji za pobuřující, je způsob, 
jakým chtějí stomatologové do-
sáhnout nápravy. Požadují, aby si 
pacienti platili obyčejné amalgá-
mové plomby. Důsledky tohoto 
rozhodnutí budou představovat 
v příštích rozpočtových obdo-
bích násobné zvýšení nákladů 
na ostatní, nestomatologickou 
zdravotní péči. 

Především je důležité vysvět-
lit samotný mechanismus vzniku 
zubního kazu. Představitelé sto-
matologické komory se nám nyní 
a i v nedávné minulosti snažili 
namluvit, že zubní kazy jsou jen 
a pouze výsledkem nedostatečné 
péče o chrup. Jistě, v případě vel-
mi nebezpečných parodontitid 
mají stomatologové a zubní hy-
gienici naprostou pravdu, avšak 
v případě tvorby zubních kazů 
poslední seriózní vědecké výzku-
my potvrzují, že čištění zubů do 
dvou hodin po požití potravy 
statisticky významně zvyšuje 

hrozbu vzniku kazu a čištění zubů 
častěji než dvakrát denně je již 
rizikovým faktorem. Za kaz ve 
velkém množství případů ti, kte-
ří jej mají, ve skutečnosti vůbec 
nemohou. Asociálních jedinců, 
kterým pach z  jejich vlastních 
úst nevadí, je jen zanedbatelná 
menšina. 

Kazivost zubů ovlivňují gene-
tické predispozice, ve velké míře 
strava a navíc se nám zde velmi 
negativně projevuje zhoršující 
sociální situace desítek tisíc ob-
čanů naší země, kteří si nemohou 
dovolit nejen kvalitnější stravu 
pro sebe, ale bohužel ani pro své 
děti. Co hůř, mnozí naši občané si 
už nemohou dovolit ani základní 
zubní prevenci.

Stomatologové ve svých mno-
hých prohlášeních zcela zapomí-
nají na všechny, kteří se o svůj 
chrup řádně starají, přesto mají 
s  kazy nemalé problémy. Tyto 
kazy jsou totiž zapříčiněny minu-
lými stomatologickými zásahy –  
tím nemyslím zásahy z nějaké 
dávné minulosti, ale i ze součas-
nosti. Zapomněli na každého, 
u  koho použili amalgámovou 
výplň. Úhradová vyhláška totiž 
doposud rozlišovala dva druhy 
amalgámových výplní: nedózova-
ný a dózovaný amalgám. Hrazen 
je však pouze nedózovaný. 

Jaký je vztah mezi řádně pro-
vedenou amalgámovou výplní – 
nedózovanou – a zubními kazy? 
V  roce 2008 některé evropské 
země přistoupily k zákazu použí-
vání amalgámu, protože (stejná 
informace je i ve stanovisku České 
stomatologické komory) nedo-
statek času na provedení výplně 
v kombinaci se zastaralým mate-
riálem vede k nekvalitnímu pro-
vedení výplně s vysokou pravdě-
podobností její nízké trvanlivosti 
a tím i ke vzniku dalších kazů. Dů-
vodem, proč nejsou amalgámové 
výplně zcela vhodné, je fakt, že 
po ztuhnutí ještě mírně zvětší 

svůj objem, čímž sice mnohem 
lépe zaplní prostor po odstraně-
ném kazu, avšak toto zvětšení 
může vést i k prasklinám zubní 
skloviny a potenciálnímu vzniku 
dalšího zubního kazu. Dále pak 
časem procesy v ústní dutině – 
tedy vliv pH, vlivy bakteriální 
flóry a imunitní mechanismy – 
výplně uvolňují a následně jsou 
nezávisle na snaze o ústní hygie- 
nu branou infekce a  stávají se 
neošetřenou ranou, která může 
vyvolat řadu zdravotních potíží 
na základě tzv. fokálních infekcí. 
Infekce, které kvůli nefunkční 
zubní výplni či neošetřenému 
zubnímu kazu nekontrolovaně 
vnikají do lidského organismu, 
stejně tak jako vnikají i u neošet-
řených otevřených ran kdekoli na 
těle, se šíří organismem. Mohou 
zasáhnout srdce, ledviny, klou-
by a další orgány, a kvůli dlouhé 
časové expozici jsou jedny z nej-
nebezpečnějších. U  zdravého 
organismu dojde u  otevřené 
rány k hojivým procesům, které 
v krátké době zabrání dalšímu 
průniku infekcí do organismu. 
V případě zubů však k žádným 
takovým regeneračním proce-
sům nedochází a jedná se tudíž 
o dlouhodobě otevřenou bránu 
pro průnik skutečně všemožných 
infekcí. Pozdní odhalení půvo-
du infekce a také skutečnost, že 

v důsledku dlouhodobé expozice 
jsou markantní pouze její chro-
nické projevy, je léčba takových 
onemocnění nesrovnatelně ná-
kladnější. Navíc lze očekávat, že 
k nejvýraznějším projevům dojde 
až řadu let poté, co tak nezbytný 
preventivní prvek péče o zdraví, 
jakým kvalitní stomatologická 
péče je, bude v systému úhrad 
zrušen. To je velmi krátkozraké. 
Dnes na jednotlivci ušetříme 
stokoruny, za deset let to budou 
v nákladech na péči statisíce až 
miliony. Tímto přístupem se cena 
z mého pohledu zcela běžného 
ošetření v zubní ambulanci stává 
ze sociálního a zdravotnického 
hlediska časovanou megabom-
bou. Zrušením úhrad i za ty mi-
zerné plomby, které pojišťovny 
doposud hradily, dostaneme 
nejméně 2/3 obyvatelstva do 
situace, kdy se pro ně návštěva 
zubního lékaře stane finančně 
nedostupnou. 

Toto tvrzení není rozhod-
ně přehnané. Uvědomme si, že 
minulé vlády dostaly obrovskou 
skupinu našich občanů do situace, 
kdy mají každý měsíc – po všech 
nezbytných platbách – pro celou 
svou rodinu k volné dispozici ne 
více než dva tisíce korun. Je pro 
ně zcela nemyslitelné, aby vůbec 
mohli zaplatit za svou napros-
to zásadní léčbu – jejíž význam 

Otevřený dopis ministru zdravotnictví

Inzerce

Zdravotnická zařízení společnosti MEDICON a.s. 
přijmou z důvodu rozšiřování služeb lékaře v odbornostech:

NEUROLOGIE, DĚTSKÁ NEUROLOGIE, ENDOKRINOLOGIE, 
ORTOPEDIE, DERMATOLOGIE, INTERNA, PRAKTICKÝ 

LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ, OČNÍ, REVMATOLOGIE  
a další obory 

l POŽADAVKY: specializovaná způsobilost v oboru, bezúhonnost l NABÍDKA: pracovní 
poměr na dobu neurčitou, výhodné pracovní podmínky, zaměstnanecké benefity, práce na plný  
i zkrácený úvazek l NÁSTUP: dle dohody

l MÍSTO PRACOVIŠTĚ:
 Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, Praha 4 l Poliklinika Vysočany, 
Sokolovská 304/9, Praha 9 l Poliklinika Zelený Pruh, Roškotova 1717/2, Praha 4
l KONTAKT: 
Eva Poláková, personální oddělení eva.polakova@mediconas.cz 
+420 724 576 888
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Stanou se Češi národem bezzubých? 

Poznámka k článku MUDr. Kotíka, CSc.

Je třeba informovat také veřejnost

však mnozí nechápou – polovi-
nu z rodinných disponibilních 
prostředků. Totiž takovýmto 
nefér atakům jsou naši občané 
vystavováni již léta, a to vše spolu 
s růstem nezaměstnanosti, sni-
žováním reálných příjmů dělá 
ze zdánlivě banálního problému 
přesunutí plateb za jednoduchý 
zdravotní úkon na pacienty zcela 
zásadní ekonomický problém čes-

kého zdravotnictví, který se však 
projeví až daleko za horizontem 
vládnutí vlády, jejímž jste členem.  

Shrnu-li současný stav, mu-
sím konstatovat, že stomatolo-
gové jsou státem prostřednictvím 
úhradové vyhlášky tlačeni do 
provádění výplní, které ve svém 
důsledku zubní kazy způsobují. 
Nyní hrozí, že odpovědní před-
stavitelé státu svou nečinností 
odpovědnost za tato onemocnění 
přenesou pomocí nerozumných 
akcí zubařů na pacienty. To není 
naše politická reprezentace sku-
tečně schopná adekvátní reakce?  

Vážený pane ministře, můžete 
zabránit velmi vážnému problému, 
se kterým se v budoucnosti bude 
muset celá naše země vypořádat. 

Máte možnost významně ušetřit 
prostředky na péči o zdraví našim 
dětem. Proto Vás ze všech těchto 
důvodů žádám jako odpovědného 
lékaře o osobní angažovanost v této 
problematice a  také Vás žádám 
o provedení změny vyhlášky Mini-
sterstva zdravotnictví o stanovení 
hodnot bodu, výše úhrad hraze-
ných služeb a regulačních omeze-
ní tak, aby naše zdravotnictví bylo 
skutečně na úrovni 21. století. Jedi-
nou skutečnou odpovídající léčbou 
zubního kazu lege artis je v dnešní 
době použití estetického výplňo-
vého materiálu. Tedy použití tzv. 
bílé výplně. Dokonce i kapslovaný 
či jinak řečeno dózovaný amalgám, 
který minimalizuje manipulaci se 
rtutí a garantuje výrobcem přesně 

nastavený optimální poměr práš-
ku a kovu pro vznik kvalitní sliti-
ny, je řešením jen pro ty sociálně 
nejslabší skupiny obyvatel. Máte 
moc prosadit, aby se parlament po 
seznámení se zdravotními hrozba-
mi plynoucími z nedostatečné sto-
matologické péče schválil zavedení 
plné úhrady bílých plomb nebo ale-
spoň dózovaných amalgámových 
plomb v takové výši, která odpovídá 
skutečně vynaloženým nákladům 
na jejich aplikaci zubními lékaři. 
Stomatologové budou spokojenější 
a nebudou nás pak třeba mylně in-
formovat o tom, že si za své zubní 
kazy můžeme jen a pouze sami, 
protože si špatně čistíme zuby. 

MUDr. Bohdan Babinec, CSc., 

chirurg

Omlouvám se dr. Kotíkovi 
za to, že jsem v reakci na článek 
dr. Macha formuloval svůj názor 
tak nejasně, že mu unikl jediný 
bod, o který vlastně šlo. I když 
důvody k vypracování znalecké-
ho posudku mohou být různé, tak 
v chirurgii jsou poměrně časté ty, 
které žádají o vypracování po-
sudku na to, zda zvolený a usku-
tečněný diagnostický a léčebný 
postup byl v souladu se zásadami 
„lege artis“, či nikoli. V této ob-
lasti čistě odborný posudek lze 

zpracovat kvalitně a objektivně 
i na základě prokazatelné a řádně 
vedené zdravotnické dokumen-
tace, která je nakonec povinnou 
součástí diagnózy i léčby v kaž-
dém zdravotnickém zařízení. To 
je jedna stránka věci.

Druhá stránka záležitosti je 
objasnění důvodů, které k dotyč-
nému postupu a výsledku vedly. 
To je důležité v případech, kdy 
znalec dojde k závěru, že daný 
postup nebyl v souladu se zásada-
mi „lege artis“. Trvám na tom, že 

znalec nemá praktické možnosti 
k tomu, aby zhodnotil ověřitel-
nou pravdivost vyjádření aktérů 
oné záležitosti. Tyto legální mož-
nosti má soud, kde je zákonná 
povinnost pravdivé výpovědi (ne-
vím, jak je to u ČLK), a nakonec 
případný soud rozhodne o tom, 
jaký vliv na předmětný výsle-
dek měly „konkrétní podmínky 
a objektivní možnosti“ daného 
pracoviště. Vzhledem k tomu, že 
situace na jednotlivých zdravot-
nických pracovištích se výrazně 

liší, je mně obecná, půl století 
trvající klinická zkušenost in-
dividuálně k ničemu. Odmítám 
kohokoli soudit na základě in-
formací, jejichž pravdivost ne- 
jsem schopen ověřit. Na rozdíl od 
čistě odborného posudku bych 
svým přístupem, jehož objektiv-
ní pravdivost nemohu prokázat, 
ovlivňoval soudící instituci v tom 
či onom směru daleko výrazněji, 
a tím bych postupoval v rozporu 
s občanským soudním řádem.

doc. MUDr. Milan Krajíček, DrSc.

Milý pane prezidente, přečetl 
jsem si několikrát a pozorně Vaši 
úvodní přednášku ze 176. žofín-
ského fóra v  časopise  Tempus 
medicorum a děkuji Vám za ni. 
Informace, které tam přinášíte, 
všichni tušíme, lépe řečeno jen 
tušíme, ale asi málokdo z českých 
lékařů zná všechny ty informa-
ce, které jste uvedl. Jsou otřesné 
a burcují a – jak i Vy píšete – při-
nášejí katastrofickou úvahu „kdo 
nás bude jednou léčit?“ Zkrátka 
a dobře, já osobně se podepisuji 

pod každé slovo Vašeho sdělení 
a předpokládám, že stejné sta-
novisko a názor má či bude mít 
i každý lékař v ČR.

Má to jen jediný, ale závaž-
ný nedostatek: kdo čte Tempus 
medicorum? Jen my lékaři, kteří 
to – i když třeba ne v tak kom-
plexním pojetí – víme nebo aspoň 
„kvalifikovaně tušíme“.

Co tím chci říci? Že by Váš 
článek in extenso měl být zveřej-
něn v celostátním a dobře čteném 
tisku nebo časopise. Třeba by to 

aspoň 20 % dosud neinformova-
ných čtenářů přesvědčilo a aspoň 
50 % těch neinformovaných čte-
nářů překvapilo a přivedlo k uva-
žování o Vašich údajích, faktech 
a slovech.

Moc se proto přimlouvám, 
abyste svůj článek vnucoval čte-
ným celostátním novinám a ča-
sopisům. Bez informovanosti 
veřejnosti nemůžeme počítat 
s jejím porozuměním a podpo-
rou. Myslím, ba jsem přesvědčen, 
že jak Vědecká rada, tak předsta-

venstvo ČLK by Vám k tomu daly 
mandát a plnou podporu!

Za Váš článek i za veškeré bu-
doucí kroky k jeho rozšiřování 
do povědomí laické veřejnosti 
Vám srdečně děkuji. Myslím, že 
takové kroky rozhodně naplňují 
Vaši funkci prezidenta komory 
a potvrzují, že se pro tuto funkci 
hodíte a správně a kvalifikovaně 
ji naplňujete.

S díky za Vaši práci
prof. dr. Jan Hořejší, DrSc., 

člen Vědecké rady ČLK
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Česká lékařská komora, oddělení vzdělávání, ve spolupráci s Institutem jazykového 
vzdělávání, s. r. o., pro vás opět připravila vzdělávací jazykové kurzy pořádané v Praze

Jedná se o specializované tříměsíční jazykové kurzy  angličtiny a němčiny pro lékaře, 
zaměřené na procvičení komunikačních dovedností z lékařského prostředí a použití odborné 
terminologie v  uvedených jazycích v  praxi. Výuka je speciálně koncipována tak, abyste se 
seznámili se slovní zásobou, terminologií a gramatickými strukturami potřebnými pro práci 
ve zdravotnictví. V kurzech lékařské angličtiny a němčiny vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí 
– podle jazykové úrovně. V podzimním semestru 2015 budou Akademie lékařské angličtiny 
a Akademie lékařské němčiny realizovány ve dvou úrovních B1 a B2.

Kurzy nejsou určeny pro začátečníky.

Po ukončení přijímání přihlášek bude zájemcům zaslán odkaz na rozřazovací test. Test 
je rozdělen do 5 částí po 24 otázkách. Test je nutné vypracovat najednou, není možné ho 
přerušit nebo se vracet k předchozí otázce, neboť by došlo k předčasnému ukončení testu 
a výsledek by nebyl odpovídající Vašim znalostem.

Po absolvování kurzu účastníci obdrží Diplom absolventa Akademie lékařské 
angličtiny, resp. Diplom absolventa Akademie lékařské němčiny.

V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku na www.lkcr.cz, sekce vzdělávání – kurzy ČLK
číslo kurzu pro AJ: 116/15 

číslo kurzu pro NJ: 117/15 

Kurzy jsou řazeny chronologicky podle data konání.

■ Akademie lékařské angličtiny ■   
■ Akademie lékařské němčiny ■ 

Intenzita výuky: 1x za 14 dnů 4 hodiny, délka kurzu 3 měsíce
  (celkem 24 hodin)
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Zahájení: AJ    19. září 2015
 NJ   26. září 2015
Účastnický poplatek: 2450 Kč*
Kredity:  Za každou absolvovanou lekci 4 kredity.
(*pokyny pro úhradu účastnického poplatku obdržíte až po zařazení do skupin na základě 
vyhodnocení rozřazovacího testu)
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NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

 Požadujeme: absolvent lékařské fakulty, občan-
skou a morální bezúhonnost.
  Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, týden 
dovolené navíc, příspěvek na stravování, rekreace na 
odborářské chatě. Nástup dle dohody. 
 Strukturovaný životopis zasílejte na personální 
oddělení. Email: nepovimova.vera@nemnbk.cz

PsyChiatriCká neM. kosMonosy
Lékař-PSYCHIatRIE
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy přijme lékaře-
-absolventy se zájmem o obor psychiatrie, dále lékaře 
se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie. 
 Datum nástupu: po dohodě.
 Nabízíme: dobré fi nanční ohodnocení, podporu 
při vzdělávání. Možnost ubytování. 
 Bližší informace podá nám.pro LP, prim. Dr.
Kotková-326 715 951, 
email:veronika.kotkova@plkosmonosy.cz

alMeDa a.s.
PřIjMEME LékařE – VÍCE 
ODDĚLENÍ
Společnost ALMEDA, a.s., provozovatel nemoc-
nice v Neratovicích, jež je součástí rostoucí skupiny 
VAMED MEDITERRA (síť zdravotnických za-
řízení s více než 2 000 zaměstnanci), přijme: 
- Lékaře gynekologa – možno i absolvent 
- Lékaře internistu – možno i absolvent 
- Lékaře anesteziologa 
- Lékaře rentgenologa 
- Lékaře neonatologa 
- Lékaře neurologa 
  Požadujeme: odpovědnost, samostatnost, 
organizační a  komunikační schopnosti; vstřícný 
přístup ke klientům, připravenost naplňovat spolu 
s námi naši vizi „péče s úsměvem“; ochotu podílet 
se na chodu a prestiži nemocnice.
 Nabízíme: plný pracovní úvazek (možno i čás-
tečný); samostatnou a  odpovědnou práci s  mož-
ností seberealizace; perspektivu uplatnění v malé, 
avšak úspěšné a ambiciózní nemocnici, a zároveň 
v dynamicky rostoucí skupině VAMED MEDI-
TERRA;  zajímavé fi nanční ohodnocení; týden 
dovolené navíc a stravování s příspěvkem zaměst-
navatele; skvělou dostupnost z Prahy (25 minut).

  V  případě Vašeho zájmu zašlete pro-
sím strukturovaný životopis a  motivační do-
pis na personální oddělení společnosti, Bc. 
Martina Urieová Tel: +420 315 637 337, 
mobil: +420 739 603 691 
personalistka.ner@mediterra.cz

neMoCniCe ruDolFa a steFanie

ZÁStuPCE PRIMÁřE 
DĚtSkéHO ODDĚLENÍ
Nemocnice Rudolfa a  Stefanie Benešov, a.s. 
hledá zástupce primáře dětského oddělení. Spe-
cializovaná způsobilost z  pediatrie podmínkou. 
 Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení, 
příspěvek na penzijní připojištění, závodní stra-
vování, možnost zvýhodněného využití fi remních 
jeslí, 5 dní dovolené navíc, 2 dny zdravotního 
volna (Sick Days), podpora vzdělávání a další za-
městnanecké benefi ty. 
 Kontakt: personální oddělení, 
pam@hospital-bn.cz, tel.317 756 365.

neMoCniCe ruDolFa a steFanie
PřIjMEME LékařE
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. přijme 
lékaře na tato oddělení: neurologie, ORL, ARO, 
oční, endokrinologie, hematologie, RTG. 
 Nabízíme výhodné mzdové podmínky, příspě-
vek na penzijní připojištění, závodní stravování, 
možnost zvýhodněného využití fi remních jeslí, 5 
dní dovolené navíc, 2 dny zdravotního volna (Sick 
Days), podpora vzdělávání, další zaměstnanecké 
benefi ty. 
 Kontakt: personální oddělení, 
pam@hospital-bn.cz, tel.317 756 554.

neMoCniCe ruDolFa a steFanie
Lékař REHaBILItaCE
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. přijme 
lékaře na rehabilitační oddělení. 
 Požadujeme minimálně absolvování základního 
kmene. Zájem o obor nutný. 
 Nabízíme výhodné mzdové podmínky, podpo-
ru dalšího vzdělávání, 5 dní dovolené navíc, 2 dny 
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nocení a zaměstnanecké benefi ty. Na výše uvedené po-
zice možný nástup IHNED nebo dle dohody. 
 Kontakt: Personální oddělení – 
personalni.rkm@mediterra.cz, 
tel.: 251 116 653/656, www.malvazinky.cz

GhC GenetiCs s.r.o.
PřIjMEME LékařE
Privátní genetické pracoviště v centru Prahy při-
jme do trvalého pracovního poměru: Lékaře se 
specializovanou způsobilostí v  oboru lékařská 
genetika nebo lékaře ve specializační přípravě 
s ukončeným základním kmenem. Vhodné i pro 
absolventy. 
 Nástup: Ideálně v měsíci 7/2015. 
 Očekáváme: zájem o obor lékařské genetiky; 
anglický jazyk na dobré úrovni; uživatelská znalost 
práce na PC, znalost práce s lékařskými SW apli-
kacemi (typu Open Lims apod.) výhodou.
 Nabízíme: nadstandartní platové ohodnocení; 
možnost dalšího profesního růstu; zaměstnanecké 
benefi ty; stravenky, sleva na fi remní produkty, atd. 
 Zájemci nechť zašlou svůj životopis včetně fo-
tografi e prostřednictvím e-mailové adresy: 
cizova@ghc.cz

Poliklinika Prosek a.s.
PřIjMEME LékařE V OBORu 
RaDIOLOGIE
Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40, Praha 9, přijme 
do prac. poměru lékaře v oboru RADIOLOGIE. 
  Podmínka: specializovaná způsob., čistý TR, 
zdravotní způsob. Nástup dle dohody. Možný 
i kratší úvazek. 
 Nabízíme: výhodné mzdové podmínky, benefi ty. 
 Kontakt: pí Prchalová, personální odd., 
tel.: 266 010 106. 
 Nabídky (profesní životopis) zasílejte na 
e-mail: prchalova.o@poliklinikaprosek.cz.

střeDočeský kraJ
neMoCniCe nyMburk s.r.o.
Lékař/ka CHIRuRGICké 
ODDĚLENÍ
přijme do svého týmu Lékaře/ku na Chirurgické 
oddělení. 

Praha
MeDiterra s.r.o.
PRaktICkÝ Lékař (PLS)
Klinika Zámeček Malvazinky přijme do svého týmu 
lékaře na pozici PRAKTICKÝ LÉKAŘ. 
 Náplň práce: provádění prohlídek v rámci pra-
covnělékařské služby; sledování a  vyhodnocování 
pracovních podmínek, doporučení klientům.
 Požadujeme: specializovanou způsobilost v  o-
boru všeobecné praktické lékařství, popř. alespoň 
absolvovaný základní kmen; vstřícný přístup k paci-
entům, spolehlivost.
  Nabízíme: místo výkonu práce – Praha 6, 
ul. K Letišti a  ambulance v  centru Prahy; práci na 
plný / částečný pracovní úvazek - zajímavé fi nanč-
ní ohodnocení a  zaměstnanecké benefi ty. Nástup 
IHNED nebo dle dohody. 
 Kontakt: Personální oddělení – 
personalni.rkm@mediterra.cz, tel.: 251 116 653/656

MeDiterra s.r.o.
LékařI FBLR
Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha 5, hledá do 
svého týmu lékaře na následující pozice: 
-  LÉKAŘ NA ODDĚLENÍ REHABILITACE. 
 Náplň práce: práce lékaře na lůžkách následné 
rehabilitační péče.
 Požadujeme: specializovanou způsobilost v  o-
boru rehabilitační a  fyzikální medicína nebo absol-
vent se zájmem o obor.
  Nabízíme: pracoviště s  moderním vybavením 
poskytující kvalitní péči - 5 týdnů dovolené, dotova-
né stravování; slevu na zdravotní péči pro pracovní-
ky a nejbližší rodinu; lokalitu v širším centru Prahy 
s  výbornou dopravní dostupností; další vzdělávání 
a možnost profesního růstu.
-  ZÁSTUPCE PRIMÁŘE 

REHABILITACE 
 Náplň práce a  odpovědnosti: aktivní činnost 
rehabilitačního lékaře; podíl na řízení lůžkové i am-
bulantní rehabilitace.
 Požadujeme: specializovanou způsobilost v  o-
boru rehabilitační a  fyzikální medicína; praxe ve 
vedoucí pozici výhodou; organizační a  manažerské 
schopnosti, zodpovědnost.
 Nabízíme: možnost seberealizace ve vedení praco-
viště poskytující komplexní rehabilitační péči; podporu 
odborného i osobního rozvoje; zajímavé fi nanční ohod-

Novojičínské diagnostické centrum s.r.o. hledá LÉKAŘE-RADIOLOGY pro: MAMMOCENTRUM Nový Jičín  
a RDG ambulanci ve Frenštátě pod Radhoštěm

Znalost mamární diagnostiky výhodou, není podmínkou.

Nabízíme: zkrácený nebo plný úvazek, nadstandardní smluvní mzdu, možnost příspěvku na přechodné ubytování, další benefity,  
práci na plně digitalizovaných pracovištích.
Požadujeme:
Termín nástupu: dle dohody
Kontakt: Novojičínské diagnostické centrum s.r.o., Dvořákova 2211/27, 741 01 Nový Jičín
Ing. Iva Radinová, jednatelka, e-mail: iva.radinova@ndc.agel.cz

Spa resort Tree of Life****, Lázně Bělohrad a.s. přijme Lékařku/LékařE 
Požadujeme: velmi dobrou znalost anglického jazyka; vstřícné a komunikativní vystupování; výhodou orientace na výživu a celostní medicínu.
Nabízíme: zázemí stabilní společnosti; zaměstnanecké benefi ty; nadstandardní mzdové ohodnocení; nástup možný ihned nebo dle dohody.
Životopisy zasílejte na e-mail prace@belohrad.cz nebo Lázně Bělohrad a.s., Personální oddělení, Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad, Tel.: 493 767 350

Nestátní zdravotnické zařízení CCBR Czech Prague s. r. o., zaměřené na provádění klinických hodnocení, 
hledá lékaře pro pracoviště v Praze 3. Na 0,6 až 1,0 pracovního úvazku, denní pracovní doba bez služeb. 
Očekáváme pečlivost, spolehlivost, středně pokročilou angličtinu. Klinická praxe a atestace výhodou. Kontakt: 605 227 450, jan.machek@ccbr.com

LÁZNĚ BĚLOHRaD a.s.    PřIjMEME Lékařku/LékařE

CCBR CZECH PRaGuE S.R.O.    LékařI

T R EE   LIFE

CCBR
C L I N I C A L  R E S E A R C H

Česká lékařská komora, oddělení vzdělávání, ve spolupráci s Institutem jazykového 
vzdělávání, s. r. o., pro vás opět připravila vzdělávací jazykové kurzy pořádané v Praze

Jedná se o specializované tříměsíční jazykové kurzy  angličtiny a němčiny pro lékaře, 
zaměřené na procvičení komunikačních dovedností z lékařského prostředí a použití odborné 
terminologie v  uvedených jazycích v  praxi. Výuka je speciálně koncipována tak, abyste se 
seznámili se slovní zásobou, terminologií a gramatickými strukturami potřebnými pro práci 
ve zdravotnictví. V kurzech lékařské angličtiny a němčiny vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí 
– podle jazykové úrovně. V podzimním semestru 2015 budou Akademie lékařské angličtiny 
a Akademie lékařské němčiny realizovány ve dvou úrovních B1 a B2.

Kurzy nejsou určeny pro začátečníky.

Po ukončení přijímání přihlášek bude zájemcům zaslán odkaz na rozřazovací test. Test 
je rozdělen do 5 částí po 24 otázkách. Test je nutné vypracovat najednou, není možné ho 
přerušit nebo se vracet k předchozí otázce, neboť by došlo k předčasnému ukončení testu 
a výsledek by nebyl odpovídající Vašim znalostem.

Po absolvování kurzu účastníci obdrží Diplom absolventa Akademie lékařské 
angličtiny, resp. Diplom absolventa Akademie lékařské němčiny.

V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku na www.lkcr.cz, sekce vzdělávání – kurzy ČLK
číslo kurzu pro AJ: 116/15 

číslo kurzu pro NJ: 117/15 

Kurzy jsou řazeny chronologicky podle data konání.

■ Akademie lékařské angličtiny ■   
■ Akademie lékařské němčiny ■ 

Intenzita výuky: 1x za 14 dnů 4 hodiny, délka kurzu 3 měsíce
  (celkem 24 hodin)
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Zahájení: AJ    19. září 2015
 NJ   26. září 2015
Účastnický poplatek: 2450 Kč*
Kredity:  Za každou absolvovanou lekci 4 kredity.
(*pokyny pro úhradu účastnického poplatku obdržíte až po zařazení do skupin na základě 
vyhodnocení rozřazovacího testu)
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zdravotního volna (Sick Days), zvýhodněné využití 
firemních jeslí, příspěvek na penzijní připojištění 
a další benefity. 
 Kontakt: personální oddělení, 
pam@hospital-bn.cz, 317 756 554

Dětská oDborná léčebna  
Ch.G. Masarykové
Lékař
Dětská odborná léčebna Ch.G. Masarykové v Bu-
kovanech přijme do hlavního pracovního poměru: 
dětského lékaře (L1,L2) se specializací: alergolo-
gie, imunologie Nástup možný ihned. 
  Bližší informace poskytneme při osobním 
jednání. Volejte:318 695 261, 
e-mail: lecebna.bukovany@volny.cz

oblastní neMoCniCe PříbraM, a.s.
kLINICkÝ PSYCHOLOG/ 
PSYCHOLOŽka
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. 
KLINICKÝ PSYCHOLOG/PSYCHOLOŽKA 
S ATESTACÍ do ordinace klinického psychologa. 
  Nabízíme: práci na plný nebo částečný úva-
zek; motivující mzdové ohodnocení; podmínky pro 
osobní a  profesionální rozvoj; podporu vzdělávání; 
zaměstnanecké benefity; možnost ubytování. Nástup 
možný ihned. 
 Kontakt: kvetuse.kucerova@onp.cz.
Tel.: 318 641 161. Více informací na 
www.nemocnicepribram.cz v sekci Volná místa.

oblastní neMoCniCe PříbraM, a.s.
LÈkařE/LékařkY
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. při-
jme LÉKAŘE/LÉKAŘKY 
 pro tato oddělení: dětské; gynekologicko-po-
rodnické; interní; LDN; na místo primáře - nuk-
leární medicíny; ortopedicko-traumatologické; 
rehabilitace 
 pro tyto ordinace: diabetologická; endokrino-
logická; ordinace praktického lékaře pro dospělé; 
ordinace zubního lékaře.
 Kontakt: kvetuse.kucerova@onp.cz, 
jitka.prochazkova@onp.cz. 
Tel.: 318 641 161 (134). Více informací na 
www.nemocnicepribram.cz v sekci Volná místa.

MeDi helP sPol. s r.o.
Lékař/ Lékařka
Ředitel MEDI HELP, spol. s r.o., Masarykovo sa-
natorium Dobříš vypisuje výběrové řízení na obsaze-
ní místa lékaře v zařízení následné péče. 
  Podmínka: atestace I. stupně z  interny nebo 
základního klinického oboru. Individuální mzdové 
podmínky dle kvalifikace při osobním jednání. 
 Přihlášku s profesním životopisem zasílejte na 
e-mail jn.mlezivova@seznam.cz.

neMoCniCe na Pleši s.r.o.
Lékař/Lékařka
Nemocnice Na Pleši s.r.o. přijme do pracovního po-
měru lékaře na oddělení rahabilitace. 
  Požadujeme: ukončené VŠ vzdělání, zájem 
o vzdělávání v oboru, práce na PC uživatelsky. Ab-
solvování interního kmene nebo praxe na interním 
oddělení je výhodou, není podmínkou. 
  Nabízíme: dobré mzdové podmínky, práce 
v mladém kolektivu s  důrazem na týmovou spolu-
práci, možnost kontinuálního vzdělávání v oboru - 
akreditované pracoviště. Možnost ubytování v areálu 
nemocnice. Doprava v rámci PID, autem 20 minut 
od Prahy. Nástup možný ihned. 
 Písemné nabídky s CV zasílejte na 
e-mail: personalni@naplesi.cz, 
kittlerova@naplesi.cz

Jihočeský kraJ
neMoCniCe JinDřiChův hraDeC, a.s.
PRIMÁř
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. přijme PRI-
MÁŘE rehabilitačního oddělení.
 Požadujeme vzdělání dle zák. č. 95/2004 sb. 
a  atestaci z FBLR nebo krátce před jejím získá-
ním. 
 Nabízíme práci ve stabilní společnosti, pod-
poru dalšího odborného růstu a vzdělávání, dobré 
finanční ohodnocení, 5 týdnů dovolené, příspěvek 
na penzijní připojištění, byt. Nástup dle dohody. 
  Kontakt: místopředseda představenstva  
MUDr. Vít Lorenc, Tel.: 384 376 740, 
384 376 740, e-mail: lorenc@nemjh.cz.

neMoCniCe Písek, a.s.
LékařE/Lékařku
Nemocnice Písek, a.s. přijme LÉKAŘE/LÉKAŘ-
KU na dětské, interní, neurologické a radiodiagnos-
tické oddělení. 
 Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře, spe-
cializovanou způsob. v daném oboru výhodou. 
 Nabízíme: nadstandardní finanční ohodnocení, 
jednorázový náborový příspěvek, pracovní pozici na 
akreditovaném pracovišti, možnost bezúplatného 
profesního růstu, zaměstnanecké benefity, zajištění 
ubytování (1+1, garsonka). 
 Kontakt: Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 
589, 39701 Písek, tel.: 382 772 001, 
e-mail: sekretariat@nemopisek.cz

Plzeňský kraJ
zDravotniCký holDinG Pl. kraJe
LékařE
Skupina ZHPK šesti nemocnic Plzeňského kraje 
hledá lékaře různých odborností, jak zkušené ko-
legy se zájmem o funkční pozice tak i absolventy. 
 Více na www.zdraveplzensko.cz/kariera

karlovarský kraJ
léčebné lázně lázně kynžvart
VEDOuCÍ Lékař
Ředitelka Léčebných lázní Lázně Kynžvart vypisuje 
výběrové řízení na místo VEDOUCÍHO LÉKAŘE 
Léčebných lázní Lázně Kynžvart. 
 Kvalifikační požadavky: VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost v  oboru pediatrie nebo 
rehabilitace a  fyzikální medicíny, případně v  ji-
ném oboru léčených indikací, odborná způsobilost 
v oboru pediatrie, minimálně 5 let praxe ve vedoucí 
funkci, (praxe v lázeňství výhodou), managerské do-
vednosti a zkušenosti s vedením týmu, znalost práce 
na PC na uživatelské úrovni, znalost cizího jazyka 
výhodou, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, řidič-
ský průkaz sk. B. 
 K přihlášce připojit: životopis zaměřený na pře-
hled dosavadní odborné praxe, doklady o  vzdělání 
(ověřené kopie), doklady podle zákona č. 451/1991 
Sb. v platném znění (osvědčení+čestné prohlášení), 
výpis z  rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, souhlas 
k  využití osobních údajů v  souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb. o  ochraně osobních údajů pro účely 
tohoto výběrového řízení, návrh koncepce řízení 
lékařského týmu Léčebných lázní Lázně Kynžvart. 
 Písemné přihlášky k  výběrovému řízení (VŘ) 
zasílejte poštou nebo osobně doručte v  zalepené 
obálce s označením VŘ – vedoucí lékař do 8. 7. 2015 
do 9:00 hod. na adresu: Léčebné lázně Lázně Kyn-
žvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart.

ÚsteCký kraJ
neMoCniCe žateC, o.P.s.
Lékař/ka INtERNÍ ODD.
praxe a spec.způsobilost v oboru výhodou,.
 Nabízíme nadstandardní mzdové ohodnocení, 
možnost bytu nebo ubytování,nástup dle dohody,-
další při osobním jednání.
 Kontakt: tel.414 110 741 nebo 
personalni@nemzatec.cz

horniCká neMoCniCe s Poliklinikou 
sPol. s r.o.
PEDIatR
Přijmeme pediatra s atestací v oboru. 
 Nástup: ihned. 
 Životopisy zasílejte na: hnsp@hnsp.cz.

královéhraDeCký kraJ
Fakultní neMoCniCe hraDeC králové
LékařE/LékařkY
Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové vypisu-
je výběrová řízení na lékařská místa těchto pracovišť: 
Oddělení nukleární medicíny 
 Požadujeme: magisterské vysokoškolské vzdě-
lání v  oboru všeobecné lékařství; lékaře/lékařku – 
atestace I. stupně z vnitřního lékařství, nebo absol-
vovaný interní či radiologický základní kmen, nebo 
předpoklad jeho brzkého získání; lékaře/lékařku 
absolventa; zdravotní způsobilost a  bezúhonnost; 
skutečný zájem o  obor; předpoklady pro klinickou 
práci; zájem o  vědeckou a  pedagogickou činnost; 
znalost anglického jazyka; znalost práce na PC. 
 Nabízíme: náborové benefity; práci ve špičkovém 
zdravotnickém zařízení; příjemné pracovní prostředí 
na moderně vybaveném oddělení (vč. PET/CT); 
možnost odborného a  vědeckého růstu; dodatková 

dovolená (celkem 6 týdnů dovolené); zaměstnanecké 
výhody. Nástup po vzájemné dohodě. 
 Případné informace: doc. MUDr. Jiří Doležal, 
Ph.D., vedoucí lékař ONM, jiri.dolezal@fnhk.cz, 
tel.:495 834 552,  495 834 512. 
Kardiochirurgická klinika 
 Požadujeme: magisterské vysokoškolské vzdělání 
v oboru všeobecné lékařství; lékaře/lékařku kardio-
loga – základní interní kmen vítán, ale možnost i pro 
absolventy; lékaře/lékařku kardiochirurga – základní 
chirurgický kmen vítán, ale možnost i pro absolventy; 
lékaře/lékařku hrudního chirurga – absolvování 
základního chirurgického kmene podmínkou, speci-
alizovaná způsobilost v chirurgii nebo kardiochirurgii 
výhodou; zdravotní způsobilost a bezúhonnost; zájem 
o  další postgraduální vzdělávání; znalost anglického 
jazyka; znalost práce na PC.
  Nabízíme: práci ve špičkovém zdravotnickém 
zařízení; možnost odborného a  vědeckého rozvoje; 
zaměstnanecké výhody. 
Platové podmínky podle platných předpisů. 
Nástup po vzájemné dohodě. 
 Případné informace: 495 833 277 – sekretariát 
kliniky. Písemné přihlášky doložené kopiemi do-
kladů o získané kvalifikaci, životopisem, přehledem 
o  průběhu předchozí praxe a  souhlasem k  využití 
osobních údajů v  souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro 
účely tohoto výběrového řízení na adresu: Personál-
ní oddělení, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové. Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové si vyhrazuje právo výběrová 
řízení zrušit, případně nevybrat žádného uchazeče.

ParDubiCký kraJ
zzs ParDubiCkého kraJe
PřIjMEME LékařE
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 
přijme na výjezdové základny Hlinsko, Polička, Mo-
ravská Třebová a Svitavy lékaře/lékařku s specializo-
vanou způsobilostí (UM, ARO, chirurgie, interna, 
praktické lékařství, pediatrie). Nadstandartní finanční  
ohodnocení, profesionální růst na akreditovaném 
pracovišti, umožnění atestace v oboru urgentní me-
dicína. 
 Kontakt: ciza@zzspak.cz, 
tel: 725 600 020, www.zzspak.cz

vysočina
neMoCniCe havlíčkův broD, P.o.
LékařE
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, p.o. při-
jme LÉKAŘE - specialistu pro DĚTSKÉ oddělení 
a  dále LÉKAŘE (i  absolventy) na oddělení: IN-
TERNÍ, ONM, TRN. 
 Bližší informace na www.onhb.cz, 
odkaz „volná pracovní místa“.

oloMouCký kraJ
royal sPa, a. s.
Lékař/ka
Do našeho týmu hledáme pro Termální lázně 
Velké Losiny a  lázeňské domy Miramare Luha-
čovice lékaře na HPP nebo VPP. 
  Požadujeme: VŠ lékařského směru nejlépe 
v  oblasti neurologie, ortopedie, interny, pečlivý, 
profesionální a  zodpovědný přístup k  práci a  ke 
klientům lázní, bezúhonnost, zdrav. způsobilost, 
znalost některého z  jazyků AJ, NJ, nebo RJ vý-
hodou. 
 Nabízíme: možnost získání atestace, stabilní 
zázemí, motivující fin. ohodnocení, možnost se-
berealizace a odb. vzdělávání, samostatnou práci, 
slušné zacházení, příjemné pracovní prostředí, 
příspěvek na stravování, možnost ubytování, ná-
stup možný ihned. 
 Váš životopis zašlete na pers. odd. 
email hr@royalspa.cz. Případné dotazy Vám zod-
poví paní Křečková na tel.: 727 870 642.

neMoCniCe hraniCe a.s.
ZÁStuPCE PRIMÁřE  
Na INtERNÍ ODD.
Nemocnice Hranice a. s. přijme lékaře na pozici zá-
stupce primáře na interní oddělení. 
 Kvalifikační požadavky: specializovaná způso-
bilost z vnitřního lékařství. 
 Nabízíme: nástup dle dohody; možnost ubyto-
vání; plný úvazek.

 Požadované doklady k  přihlášce: stručný ži-
votopis s přehledem odborné praxe; kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání.
 Kontakt: Nemocnice Hranice a. s., sekretariát, 
Zborovská 1245, 753 22 Hranice, 
email: nemocnice@nemocnice-hranice.cz, 
tel.: 581 679 102

neMoCniCe hraniCe a.s.
PRIMÁř DĚtSkéHO ODD.
Nemocnice Hranice a. s. přijme lékaře na pozici pri-
máře dětského oddělení. 
 Kvalifikační požadavky: specializovaná způso-
bilost v oboru pediatrie; praxe v oboru 10 let.
  Nabízíme: nástup od 01. 01. 2016; možnost 
ubytování; plný úvazek.
 Požadované doklady k  přihlášce: stručný ži-
votopis s přehledem odborné praxe; kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání.
  Kontakt: Nemocnice Hranice a.s. sekretariát 
Zborovská 1245, 753 22 Hranice 
email: nemocnice@nemocnice-hranice.cz 
tel: 581 679 102

Moravskoslezský kraJ
vítkoviCká neMoCniCe a.s.
GaStROENtEROLOG
Vítkovická nemocnice a.s. přijme lékaře/ku na Gas-
troenterologické oddělení.
 Požadujeme: nadstandardní zájem o obor; SZ 
v oboru gastroenterologie, příp. lékaře před atestací 
z oboru. 
 Nabízíme: práci v Centru péče o zažívací trakt; 
smluvní mzdu a zaměstnanecké benefity. 
 Kontakt: MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., 
ondrej.urban@vtn.agel.cz; 606 677 950. 
Podrobnosti na www.nemocnicevitkovice.agel.cz

záblatská orDinaCe s.r.o.
HLEDÁME PRaktICkéHO 
LékařE
Přijmeme praktického lékaře/lékařku/ pro dospělé 
na částečný nebo plný úvazek. 
 Kontakt: tel. 602 771 384, 
e-mail: ordinacka@volny.cz

zlínský kraJ
lékaři l&k sro
PRaktICkÝ Lékař
Lékaři L&K  s.r.o. Bílovice 522 687 12, okr. Uh. 
Hradiště. Přijmeme na ZS v Bílovicích, praktického 
lékaře, ev. i v přípravě na atestaci. Během dvou let 
s možností prodeje praxe. MUDr. Lapčík Jiří st.
 Kontakt: 606 946 252, 
e-mail: lapcik301@tiscali.cz

lázně luhačoviCe, a.s.
LékařE
Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské sku-
piny Spa & Wellness Nature Resorts, vzhledem 
k  rozšiřování spektra léčebných diagnóz přijmou 
LÉKAŘE 
 Hledáme: samostatně pracujícího lékaře s ates-
tací v  oborech: rehabilitační a  fyzikální medicína 
(dříve FBLR), vnitřní lékařství, pneumologie, orto-
pedie nebo neurologie; spolehlivost, samostatnost, 
teamová práce a klientský přístup; uživatelská zna-
lost práce na PC; znalost jednoho světového jazyka 
vítána - NJ, AJ, RJ. 
 Nabízíme: celoroční práci na plný (či částečný) 
úvazek v  jednosměnném provozu; zázemí a stabili-
tu silné společnosti; platové podmínky dle dohody 
a  karierního řádu; možnost přidělení služebního 
bytu v  blízkosti místa výkonu práce; 7,5 hod pra-
covní dobu; 5 týdnů dovolené; aktivní podporu 
dalšího vzdělávání; možnost profesního růstu; za-
městnanecké benefity (zaměstnanecké stravování, 
zvýhodněnou výměnnou rekreaci, příspěvek na pen-
zijní připojištění, odměny při pracovních a životních 
výročích apod.).
 Nástup: dle dohody.
 Bližší informace poskytne: hlavní lékař společ-
nosti MUDr. Jiří Hnátek, 
tel.: 577 681 102, 
e-mail: hnatek@lazneluhacovice.cz nebo personální 
manažerka Mgr. Vladimíra
Juřeníková, tel.: 734 795 357, 
e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz. 
www.lazneluhacovice.cz
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servis

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 účastníci 
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     

MUDr. Jan Bruthans jun., Ph.D. 
•	 Anesteziologické postupy. 
83/15 Kurz – Sdělování nepříznivých zpráv (opako-
vání)
Datum: 19. 9. 2015
Místo: Praha 
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D.
Na lékařských fakultách se učí velmi intenzivně profesní 
znalosti, velice podceňován je však způsob, jakým mluvit 
s pacienty nebo jejich příbuznými a sdělovat jim: „Tentokrát 
ani lékařská věda, ani my jsme spolu s ní nevyhráli.“ Kurz 
se bude zabývat především tím, jak se nepříjemných zpráv 
zhostit, aby z emočně náročných situací odcházely obě strany 
bez šrámů na duši.

84/15 Kurz – Resuscitace novorozence s praktickým 
nácvikem dovedností
Datum: 24. 9. 2015
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD 
Délka: 4 hodiny 
Kapacita: 10 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD, Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné procvi-
čení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. 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 kur-
zu je závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování získá 
posluchač certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti 
týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a zároveň 
možnost návštěvy na odd. RES a JIP v perinatologickém 
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden 
formou workshopu.

73/15 Kurz – Klinická výživa pro praktické lékaře
Datum: 3. 10. 2015 
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. František Novák, Ph.D.
Odborný garant: Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
MUDr. František Novák, Ph.D.
•	 Význam a léčba malnutrice v nemoci.
•	 Výživa pro zdravé stáří. 
MUDr. Eva Meisnerová 
•	 Onkologický pacient a výživa. 
•	 Nutriční problematika u onemocnění GIT. 
MUDr. Hana Petrášková 
•	 Poruchy polykání v klinické praxi.
•	 Domácí sondová enterální a parenterální výživa. 

85/15 Kurz – PNP – Zdravotnická záchranná služba 
hl. m. Prahy – jak funguje
Datum: 3. 10. 2015
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub a Oválná pracovna ČLK
Délka: 7 hodin
Koordinátor: MUDr. Jiří Danda
MUDr. Ondřej Franěk 
•	 Kardiopulmonální resuscitace.
Bc. Alan Mejstřík
•	 Zdravotnická záchranná služba v právním systému.
Mgr. Lukáš Tajčman
•	 Dopravní nehoda s větším počtem raněných – kazuistika.
MUDr. Jiří Danda
•	 Praktická část.
•	 Alternativní zajištění dýchacích cest.
Bc. Radomír Vlk
•	 Kardiopulmonální resuscitace – nácvik.
Bc. Alan Mejstřík
•	 Zdravotnické operační středisko.
Matěj Hříbal, DiS., PhDr. Jarmila Paukertová
•	 Dopravní nehoda – modelová situace poražený chodec. 

108/15 Kurz – Antibiotika v klinické praxi
Datum: 3. 10. 2015
Místo: Praha 
Délka: 6 hodin 
Koordinátor: Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., a MUDr. 
Milan Trojánek (I. infekční klinika UK 2. LF a Nemocnice 
Na Bulovce)
Kurz je zaměřen na antibiotickou léčbu komunitních infek-
cí v dětském a dospělém věku. Absolvent kurzu se sezná-
mí s racionální antibiotickou terapií nejčastějších infek-
cí v ambulantní praxi, s problematikou bakteriální rezistence 
v závislosti na spotřebě a použitých antibiotikách, správnou 
indikací mikrobiologických vyšetření a jejich interpretací. 
MUDr. Eliška Bébrová
•	 Správný odběr ze správného místa. Racionální indikace 

mikrobiologických vyšetření a jejich interpretace.
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
•	 Svízele sérologických vyšetření. 
Doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
•	 Antibiotická rezistence u původců komunitních infekcí. 

MUDr. Jiří Marek
•	 Antibiotická terapie infekcí horních cest dýchacích pohle-

dem praktického lékaře. 
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.
•	 Antibiotická terapie infekcí dolních cest dýchacích pohle-

dem nemocničního pediatra.
MUDr. Milan Trojánek
•	 Antibiotická terapie respiračních, urogenitálních a  gas-

trointestinálních infekcí v dospělém věku. 

109/15 Kurz – Potravinová alergie – základy kompo-
nentové diagnostiky pro začátečníky
Datum: 7. 10. 2015, 16.30–18.00
Místo: Praha 
Délka: 2 hodiny
Koordinátor: MUDr. Sausen Sládková 
Běžně používané diagnostické metody v alergologii (spec. 
IgE, kožní prick testy) nerozliší, zda se jedná o primární 
senzibilizaci, zkříženou reaktivitu, či falešnou pozitivitu. 
Neumožňují předpovědět riziko dalších alergických reakcí, 
zvláště pak riziko systémových reakcí. Na jejich základě 
nelze předpovědět riziko přetrvávání potravinové alergie 
ani specifikovat dietní a eliminační doporučení. Kompo-
nentová diagnostika kvantifikuje IgE protilátky do jednot-
livých alergenových komponent, doslova rozebírá alergeny 
na molekuly. Tato možnost přesnějšího vyšetření otevřela 
zcela novou éru diagnostiky a léčby potravinových alergií. 
Komponentová diagnostika dokáže odpovědět na otázky, 
zda se u pacienta jedná o zkříženou alergii, o potravinovou 
alergii na termolabilní nebo termostabilní molekuly, zda 
hrozí reakce systémová, či jen lokální anebo zda se jedná 
o pouhou asymptomatickou senzitizaci. 

74/15 Kurz – Problematika diagnostiky a léčby lum-
balgií
Datum: 10. 10. 2015
Místo: Praha 
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: Doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. 
•	 Radiodiagnostika v dif. diagnostice lumbalgií.
Doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
•	 Možnosti intervenční radiologie při léčbě bolestí zad.
MUDr. Richard Smíšek
•	 Spirální stabilizace při léčbě lumbální diskopatie. 
Prim. MUDr. Filip Šámal 
•	 Neurochirurgické řešení diskopatií.

75/15 Kurz – Pediatrie: Dětská dermatologie 
Datum: 10. 10. 2015
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Štěpánka Čapková
MUDr. Štěpánka Čapková
•	 Lokální léčba dětských dermatóz. 
•	 Vnitřní léčba dětských dermatóz. 
MUDr. Jana Čadová
•	 Parazitární onemocnění kůže v dětském věku. 

76/15 Kurz z oboru nefrologie
Datum: 10. 10. 2015
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 6 hodin 
Koordinátor: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc.
•	 Glomerulonefritidy vyššího věku. 
Doc. MUDr. Petr Bouček, CSc.
•	 Komplikace a léčba diabetu ve stáří.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. 
•	 Funkce ledvin a metabolické změny seniorů.
•	 Podávání léků u seniorů s onemocněním ledvin.

86/15 Kurz z infekčního lékařství – Tropická me-
dicína
Datum: 10. 10. 2015
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Koordinátor: MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D.  
(I. infekční klinika UK 2. LF a Nemocnice Na Bulovce)
Cílem kurzu bude seznámit posluchače s nejčastěji im-
portovanými nákazami a s možnostmi jejich diagnostiky 
a léčby. Absolvent kurzu se dozví, jaké jsou nejčastější pří-
činy horečnatých stavů, kožních či průjmových onemoc-
nění a dalších zdravotních obtíží po návratu z rizikových 
oblastí. Budou uvedeny základy diferenciální diagnosti-
ky, laboratorní i klinické diagnostiky a terapie těchto infekcí.

118/15 Dvoudenní kurz – Sonografie srdce novoro-
zence
Datum: 16.–17. 10. 2015
Počet účastníků: 12
Místo: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
Poplatek: 1500 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Širc, ÚPMD, Praha
Dvoudenní kurz ultrazvukového vyšetření srdce v neona-

tologii. Důraz bude kladen na maximální využití v klinické 
praxi. Po teoretické části bude následovat praktická část na 
novorozeneckém oddělení ve skupinkách po 3–4 účastnících 
s instruktorem. Instruktoři jsou neonatologové s mnoha-
letými zkušenostmi v  novorozenecké echokardiografii 
a dětský kardiolog. Kurz je určen pro neonatology, pediatry 
a radiology.
Instruktoři: 
MUDr. Jan Širc, ÚPMD, Praha
MUDr. Jáchym Kučera, ÚPMD, Praha
MUDr. Jana Šemberová, Ph.D., Coombe Women and Infants 
University Hospital, Dublin, Irsko
MUDr. Viktor Tomek, Dětské kardiocentrum, Praha
Pátek 16. 10. 2015, 13.00–18.30 hod.
•	 Úvod do funkční echokardiografie. 
•	 Základní projekce. 
•	 Vrozené vady srdce. 
•	 Tepenná dučej. 
•	 Praktická část. 
Sobota 17. 10. 2015, 9.00–15.30 hod.
•	 Plicní hypertenze novorozenců. 
•	 Srdeční výdej a kontraktilita. 
•	 Katecholaminy. 
•	 Kazuistiky. 

77/15 Kurz – Etické konotace. Alokace zdrojů a úhra-
dové limity – etické i praktické souvislosti
Datum: 17. 10. 2015
Místo: Praha 
Koordinátor: Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 
Alokace, rozdělení, resp. přerozdělení vždy omezených 
zdrojů, je etickou i ekonomickou otázkou číslo jedna. Bude 
připomenuta tzv. distributivní spravedlnost v souvislosti se 
solidaritou ve zdraví i nemoci, a to v kategoriích nejen finanč-
ních, ale i geografických a edukačních. Praktický problém: 
léčit, nebo šetřit? A když šetřit, tak kde, jak a „na kom“? Co 
může a co nemůže ovlivnit rozhodování lékařů? Objemové 
limitace z úhradové vyhlášky z pohledu Etického kodexu 
ČLK a judikatury Ústavního soudu atd.
Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
•	 Alokace zdrojů.
•	 Eroze solidarity – proč a jak dál?
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.
•	 Právní a etické aspekty vztahů mezi managementy, nadří-

zenými a podřízenými lékaři, rozhodování lékaře o lécích 
a zdravotnických prostředcích v prostředí pozitivních lis-
tů pojišťoven a nemocnic.

•	 Limity na preskripci a  vyžádanou péči, povinnosti vůči 
pacientům. Spory mezi specialisty a  praktickými lékaři. 
Povinnost přijmout pacienty a její právní hranice. Čekací 
listiny, odmítání a ukončování péče.

•	 Diskuse a závěr kurzu. 
Poznámka:
H. Haškovcová je profesorkou lékařské etiky, působí na Fakultě 
humanitních studií UK. O. Dostál je právník specializovaný 
na medicínské právo.

87/15 Kurz – Dětská noha v ordinaci PLDD
Datum: 17. 10. 2015
Místo: Brno
Délka: 4 hodiny
Koordinátorky: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.,  
MUDr. Alena Klapalová za Hamzovu odbornou léčebnu pro 
děti a dospělé Luže-Košumberk
Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
•	 Úvod, vývojové hledisko dětské nohy.
Prim. MUDr. František Brom 
•	  Historie problému. 
•	 Vady dětské nohy vrozené a vady získané. 
•	 Chirurgická terapie z  pohledu ortopeda, konzervativní 

terapie z pohledu ortopeda. 
•	 Celkový pohled ortopeda na problémy s dětskou nohou.
Prim. MUDr. Lenka Šuglová 
•	 Dětská noha a vliv na posturu. 
•	 Základní podiatrické vyšetřovací metody (+ praktická 

ukázka na podoskopu a podografu).
•	 Možnosti RHB terapie dětí u vybraných diagnóz se zamě-

řením na plosku nohy. 
•	  Principy správného obouvání dětí. 
Ing. Michaela Benešová, ortotik-protetik 
•	 Specifika platná pro dětské obouvání. 
•	 Velikost obuvi a délka chodidla u dítěte. 
•	 Vyšetření dětské nohy na tenzometrické desce. 
•	 Příklady dětských ortopedických vložek.
 
88/15 Kurz – Očkování v ordinaci všeobecného prak-
tického lékaře 
Datum: 17. 10. 2015
Místo: Praha 
Délka: 4 hodiny 
Koordinátoři: Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.,  
MUDr. Milan Trojánek (I. infekční klinika UK 2. LF a Ne-
mocnice Na Bulovce) 
Kurz je zaměřen na problematiku očkování v dospělém 
věku. Absolvent kurzu se seznámí s nejčastěji užívanými 
vakcínami a očkovacími schématy. V kurzu bude dále uvede-
na problematika očkování ve speciálních situacích, zejména 

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

S71/15 Kurz – Nové a znovu se objevující infekční 
nemoci 
(Emerging and reemerging infectious disease)
Datum: 19. 9. 2015
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Kateřina Fabiánová, SZÚ
V posledních desetiletích se objevila onemocnění, se kterými 
jsme se dříve setkávali jen velmi zřídka a která byla pova-
žována za zvládnutá. V současné době však u řady těchto 
onemocnění dochází k významnému nárůstu incidence. 
Tyto choroby pak ohrožují zejména kompromitované jedince 
(malé děti, imunosuprimované osoby, těhotné, seniory). Kurz 
se proto bude zabývat především problematikou pertuse, 
klostridiových infekcí, legionelovými nákazami apod. Cílem 
kurzu je proto současný pohled na všechna tato onemoc-
nění, která se mohou stát v blízké budoucnosti závažným 
zdravotním problémem.

72/15 Kurz – Urologie
Datum: 19. 9. 2015
Místo: Praha 
Délka: 7 hodin
Koordinátoři: Prof. MUDr. Marko Babjuk, MD, Ph.D.;  
as. MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Štěpán Veselý
•	 Hodnocení PSA z hlediska diagnostiky a sledování. 
MUDr. Petr Macek 
•	 Přístup k léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty (radio-

terapie, chirurgie, metoda aktivního dohledu). 
MUDr. Pavel Hanek
•	 Small renal mass – laparoskopická vs. otevřená parciální 

resekce, role nefrektomie a  miniinvazivních postupů 
(RFA). 

Prof. MUDr. Marko Babjuk, MD, Ph.D.
•	 Radikální CYE, její místo v chirurgické léčbě nádorů mo-

čového měchýře a výstupy z projektu CYRUS. 
MUDr. Věra Mašková
•	 Antibiotická profylaxe uroonkologických výkonů (od bio-

psie po velké výkony). 
JUDr. Jan Mach
•	 Právní aspekty poskytování zdravotní péče, limitace 

a omezení regulátora, dopad na klinickou praxi. 
MUDr. Tomáš Svoboda
•	 Hodnocení výstupů klinických studií – co přinášejí klinic-

ké studie pro každodenní praxi. 
MUDr. Otakar Čapoun
•	 Hormonální léčba karcinomu prostaty. 
MUDr. Michaela Matoušková
•	 CRPC.
MUDr. Libor Zámečník
•	 Sexuální dysfunkce spojené s uroonkologickým onemoc-

něním a jejich řešení. 

80/15 Kurz – Předoperační vyšetření a  příprava 
pacientů
Datum: 19. 9. 2015
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 8 hodin
Koordinátor: MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC
MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC 
•	 Zásady a postupy předoperační přípravy.
•	 Vyšetření a příprava kardiologického pacienta. 
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. 
•	 Vyšetření a příprava pneumologického pacienta. 
Prim. MUDr. Eva Kotrlíková 
•	 Vyšetření a  příprava metabolicky kompromitovaného 

pacienta. 
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imunosuprimovaných osob, pacientů s chronickým onemoc-
něním či cestovatelů před odjezdem do rizikových oblastí.

89/15 Kurz – Pediatrie
Datum: 24. 10. 2015
Místo: Praha 
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková, ÚPMD, Praha 4-Podolí
MUDr. Jan Langr
•	 Nefrologická problematika v ordinaci PLDD.
MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
•	 Povinnosti lékaře při práci s informacemi. (2 hodiny)
MUDr. Filip Prusík
•	 Interpretace mikrobiologických výsledků. (2 hodiny)
MUDr. Marcela Černá
•	 Alternativní přístupy v peripartální péči v současnosti.

110/15 Kurz – Jak zabránit tomu, aby konflikty při 
komunikaci vysilovaly
Datum: 24. 10. 2015
Místo: Praha 
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Konflikty zbytečně vyčerpávají a  ztracená energie pak 
chybí. Při práci ve zdravotnictví to platí dvojnásob. Budou 
zohledněny zákonitosti konfliktní komunikace, příčiny 
a typy konfliktů a jejich konkrétní podoby v praxi lékaře 
(konflikty s pacienty/klienty i s kolegy), rozdílnost vnímání 
a řešení konfliktů různými typy osob i techniky efektivního 
zvládání konfliktů. Program doplní i modelové situace ze 
zdravotnické praxe.
Kurz je určen pro všechny lékaře, kteří už nechtějí být jen 
pasivními oběťmi konfliktů.

111/15 Kurz – Stáří v klinických obrazech – kazuistiky 
geriatrických syndromů
Datum: 24. 10. 2015
Místo: Praha 
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
 Kurz bude na kazuistikách z praxe diskutovat úskalí geriat-
rických syndromů, se kterými se setkávají jak praktičtí lékaři, 
tak lékaři záchranných služeb a nemocnic a samozřejmě 
i v následné a dlouhodobé péči.

91/15 Kurz – Resuscitace novorozence s praktickým 
nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 29. 10. 2015
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD 
Délka: 4 hodiny 
Kapacita: 10 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD, Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné pro-
cvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. 
Je určen jen pro malou skupinu posluchačů, aby k nácviku 
dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník 
měl možnost si své praktické dovednosti ověřit. Součástí 
kurzu je závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování 
získá posluchač certifikát, že ovládá základní dovednosti 
týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a zároveň 
možnost návštěvy na odd. RES a JIP v perinatologickém 
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden 
formou workshopu.

92/15 Kurz – Dětská noha v ordinaci PLDD
Datum: 31. 10. 2015
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc., MUDr. 
Alena Klapalová za Hamzovu odbornou léčebnu pro děti 
a dospělé Luže-Košumberk
Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
•	 Úvod, vývojové hledisko dětské nohy.
Prim. MUDr. František Brom 
•	  Historie problému. 
•	 Vady dětské nohy vrozené a vady získané. 
•	 Chirurgická terapie z  pohledu ortopeda, konzervativní 

terapie z pohledu ortopeda. 
•	 Celkový pohled ortopeda na problémy s dětskou nohou.
Prim. MUDr. Lenka Šuglová 
•	 Dětská noha a vliv na posturu. 
•	 Základní podiatrické vyšetřovací metody (+ praktická 

ukázka na podoskopu a podografu).
•	 Možnosti RHB terapie dětí u vybraných diagnóz se zamě-

řením na plosku nohy. 
•	  Principy správného obouvání dětí. 
Ing. Michaela Benešová, ortotik-protetik 
•	 Specifika platná pro dětské obouvání. 
•	 Velikost obuvi a délka chodidla u dítěte. 
•	 Vyšetření dětské nohy na tenzometrické desce. 
•	 Příklady dětských ortopedických vložek.

93/15 Kurz – Antibiotická terapie u hospitalizova-
ných pacientů 
Datum: 31. 10. 2015
Místo: Praha 
Délka: 6 hodin 

Koordinátoři: Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., MUDr. 
Milan Trojánek
Kurz je zaměřen na antibiotickou terapii komunitních infek-
cí u dospělých pacientů. Absolvent kurzu se seznámí s racio-
nální antibiotickou terapií nejčastějších infekcí u pacientů 
hospitalizovaných na lůžkách interních a chirurgických 
oborů, správnou indikací mikrobiologických vyšetření, jejich 
interpretací a s problematikou bakteriální rezistence. Kurz je 
vhodný i pro absolventy kurzu Antibiotika v klinické praxi.

94/15 Kurz – Novinky a nově ucelené „guidelines“, 
KPR 2015
Datum: 7. 11. 2015
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 8 hodin
Koordinátor: Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

90/15 Kurz – Donošený novorozenec III. (opakování)
Datum: 7. 11. 2015
Místo: Praha 
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková, ÚPMD, Praha 4-Podolí
MUDr. Marcela Černá 
•	 Co možná nevíte o kojení.
MUDr. Petra Šaňáková 
•	 Mléčná výživa stručně, jasně, přehledně.
Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
•	 Diagnostika a terapie hypoglykemie u novorozenců a ko-

jenců.
MUDr. Jan Langer 
•	 Nejčastější nefrologické problémy novorozeneckého a ko-

jeneckého období.
MUDr. Blanka Kocmichová 
•	 Skrotální syndrom.
MUDr. Jiří Halbrštát 
•	 Zahraniční zkušenost – péče o novorozence v Zambii.

78/15 Kurz – Pediatrie: Dětská dermatologie 
Datum: 14. 11. 2015
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Koordinátor: MUDr. Štěpánka Čapková
MUDr. Štěpánka Čapková
•	 Lokální léčba dětských dermatóz. 
•	 Vnitřní léčba dětských dermatóz. 
MUDr. Jana Čadová
•	 Parazitární onemocnění kůže v dětském věku. 

96/15 Kurz – Funkční poruchy hrudní páteře
Datum: 14. 11. 2015
Místo: Praha 
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová
Kurz se bude zabývat funkční fyziologií a patofyziologií po-
ruch v oblasti hrudní páteře se zaměřením na dif. dg. bolestí 
v této oblasti. Nedílnou součástí kurzu bude i nácvik jedno-
duchých technik, které je pacient schopen si provádět sám.

97/15 Kurz – Očkování v ordinaci všeobecného prak-
tického lékaře 
Datum: 14. 11. 2015
Místo: Brno
Délka: 4 hodiny 
Koordinátoři: Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., MUDr. 
Milan Trojánek (I. infekční klinika UK 2. LF a Nemocnice 
Na Bulovce) 
Kurz je zaměřen na problematiku očkování v dospělém 
věku. Absolvent kurzu se seznámí s nejčastěji užívanými 
vakcínami a očkovacími schématy. V kurzu bude dále uvede-
na problematika očkování ve speciálních situacích, zejména 
imunosuprimovaných osob, pacientů s chronickým onemoc-
něním či cestovatelů před odjezdem do rizikových oblastí.

98/15 Kurz – Léčba závislosti na tabáku
Datum: 14. 11. 2015
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6 
Koordinátor: Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. 
•	 Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita 

a  morbidita, pasivní kouření, účinná prevence, kontrola 
tabáku a legislativa.

Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
•	 Farmakologické interakce cigaret. 
MUDr. Alexandra Kmeťová
•	 Princip závislosti na tabáku, diagnostika. 
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
•	 Psychobehaviorální intervence, typické kuřácké situace, 

identifikace s nekuřáctvím.
•	 Krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
•	 Motivační rozhovory – základní princip, techniky, demon-

strace, 5R.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
•	 Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupro- 

pion, vareniklin.
MUDr. Alexandra Kmeťová

•	 Zvláštní populace – adolescenti, těhotenství, kouření 
a hmotnost, přístup zaměstnavatele.

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
•	 Elektronické cigarety, harm reduction, kouření a  psychi-

atrická komorbidita.
•	 Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, speci-

alizovaná centra. 
MUDr. Alexandra Kmeťová, MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
•	 Mezinárodní standardy léčby: Mayo Clinic, USA, Smoking 

Cessation Services, UK. 
MUDr. Alexandra Kmeťová, doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., 
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
•	 Praktické příklady – časté dotazy pacientů. 

112/15 Kurz – Strabismus
Datum: 14. 11. 2015
Místo: Praha 
Délka: 5 hodin
Koordinátor: MUDr. Jan Krásný, FNKV Praha 10
•	 Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky 

v  dětském, ale i  dospělém věku. Je určen především pro 
mladé oftalmology, ale i  pediatry a  neurology zajímající 
se o strabismus.

•	 Vyšetřovací metody.
•	 Typy dynamického a paralytického strabismu.
•	 Konzervativní terapie včetně tupozrakosti.
•	 Chirurgická terapie. 
•	 Součástí posledního kurzu na toto téma je i CD s jednotli-

vými přednáškami.

99/15 Kurz – Odmítání očkování v ordinaci PLDD
Datum: středa 18. 11. 2015, od 15.30 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 3 hodiny
Odpolední prodloužený seminář se bude zabývat především 
problematikou odmítání očkování ze strany rodičů v pediat-
rické ordinaci a možnostmi řešení. Zaměřen bude rovněž na 
současné poznatky týkající se nových a alternativních vakcín 
a možností jejich užití v každodenní práci dětského lékaře. 
Nedílnou součástí bude právní rámec očkování v současné 
době. Seminář bude veden formou workshopu s možností 
řešení konkrétních otázek z praxe posluchačů.

100/15 Kurz – Resuscitace a  poresuscitační péče 
o novorozence
Datum: 21. 11. 2015
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD 
Délka: 4 hodiny 
Kapacita: 25 míst
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD, Praha 4-Podolí
Kurz s praktickým nácvikem na modelu navazuje na kurz 
resuscitace novorozence. Je určen jak lékařům, tak sestrám 
a porodním asistentkám, kteří se dostávají do situací, kdy 
resuscitují novorozence a přebírají ho do své další péče 
v poresuscitačním období. Je zaměřen na nejčastější chyby 
a omyly při resuscitaci i v poresuscitační péči a na zvládnutí 
dalších kritických stavů novorozence, se kterými se setká-
váme v denní praxi.

101/15 Kurz – Resuscitace novorozence s praktickým 
nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 26. 11. 2015
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD 
Délka: 4 hodiny 
Kapacita: 10 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD, Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné procvi-
čení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. 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 závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování 
získá posluchač certifikát, že ovládá základní dovednosti 
týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a zároveň 
možnost návštěvy na odd. RES a JIP v perinatologickém 
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden 
formou workshopu.

102/2015 Kurz – Pediatrie
Datum: 28. 11. 2015
Místo: Praha 
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
MUDr. Sausen Sládková 
•	 Potravinová alergie – základy komponentové diagnostiky 

pro začátečníky. 
MUDr. Milan Trojánek
•	 Racionální léčba ATB v ordinaci PLDD. 
•	 MUDr. Anna Zobanová
Oftalmologická problematika v ordinaci PLDD. 

113/15 Kurz – Jak být o krok vpřed před pocitem vy-
čerpání a nedostatku času
Datum: 28. 11. 2015
Místo: Praha 
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Jednou z cest, jak při práci ve zdravotnictví uspět a nevy-

hořet, je umění optimálně nakládat se svým časem (v práci 
i v soukromí) a v práci i optimálně delegovat. Ve využití času 
máme všichni rezervy (lékaře nevyjímaje) a i malé zlepšení 
může mít velký efekt. A i když se to nezdá, i při práci lékaře 
je mnoho možností pro účelné delegování. Program doplní 
modelové situace ze zdravotnické praxe. 
Kurz je určen lékařům ve vedoucí pozici i všem ostatním, 
kteří na sobě chtějí v této oblasti pracovat.

103/15 Kurz – Funkční diagnostika a terapie bolestí 
horních končetin 
Datum: 5. 12. 2015
Místo: Praha 
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová
Kurz se bude zabývat nekořenovými syndromy horních kon-
četin a bolestivými zřetězeními v oblasti horních končetin 
a v cervikobrachiální oblasti. Součástí kurzu bude i nácvik 
technik, které je pacient schopen si provádět sám.

104/15 Kurz – Antibiotická terapie u hospitalizova-
ných pacientů 
Datum: 5. 12. 2015
Místo: Praha 
Délka: 4 hodiny 
Koordinátoři: Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.,  
MUDr. Milan Trojánek
Kurz je zaměřen na antibiotickou terapii komunitních infek-
cí u dospělých pacientů. Absolvent kurzu se seznámí s raci-
onální antibiotickou terapií nejčastějších infekcí u pacientů 
hospitalizovaných na lůžkách interních a chirurgických 
oborů, správnou indikací mikrobiologických vyšetření, je-
jich interpretací a s problematikou bakteriální rezistence. 
Kurz je vhodný i pro absolventy kurzu Antibiotika v kli-
nické praxi.

105/15 Kurz pediatrie – Dětská endokrinologie
Datum: 5. 12. 2015
Místo: Praha 
Délka: 4 hodiny 
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Odborný garant: Prof. MUDr. Jan Lebl, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Lebl, DrSc.
•	 Novinky v dětské endokrinologii. (45 minut)
•	 Kazuistiky z endokrinologických ambulancí. (45 minut)
Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. 
•	 Novinky v dětské diabetologii. (45 minut)
MUDr. Jitka Kytnarová 
•	 Dětská obezitologie: stav v roce 2015. (45 minut) 

106/15  Kurz – Vzácná onemocnění a molekulárně-
genetická diagnostika: základní přehled pro prak-
tické lékaře 
Datum: 5. 12. 2015
Místo: Praha 
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., UBLG UK 
2. LF a FN Motol
Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.
•	 Vzácná onemocnění: přehled, doporučení a  časná diagnos-

tika. 
Prim. MUDr. Markéta Havlovicová
•	 Poruchy autistického spektra a vývojové opoždění. 
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.
•	 Vzácná dědičná kardiovaskulární onemocnění a současné 

možnosti kardiogenetické diagnostiky.
MUDr. Alena Puchmajerová
•	 Vzácné hereditární nádorové syndromy.
MUDr. Radka Pourová
•	 Základy klinické syndromologie aneb co ještě je a  co již 

není norma.
MUDr. Pavel Tesner
•	 Neinvazivní prenatální screening v těhotenství.

79/15 Kurz z oboru nefrologie
Datum: 12. 12. 2015
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 6 hodin 
Koordinátor: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc.
•	 Glomerulonefritidy vyššího věku. 
Doc. MUDr. Petr Bouček, CSc.
•	 Komplikace a léčba diabetu ve stáří.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. 
•	 Funkce ledvin a metabolické změny seniorů.
•	 Podávání léků u seniorů s onemocněním ledvin.

107/15 Infekční lékařství – Základy cestovního lé-
kařství
Datum: 12. 12. 2015
Místo: Praha 
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek (I. infekční  klini-
ka UK 2. LF a Nemocnice Na Bulovce)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejčastějšími zdravot-
ními obtížemi, které souvisejí 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. 

sErvis
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Mezi další témata, která budou do programu kurzu zařa-
zena, patří prevence nákaz přenášených komáry, léčba 
cestovních průjmů a prevence nejčastějších neinfekčních 
zdravotních obtíží.

114/15 Kurz – Pedooftalmologie
Datum: 12. 12. 2015
Místo: Praha 
Délka: 5 hodin

Koordinátor: MUDr. Jan Krásný, FNKV Praha 10
Kurz je určen pro oftalmology se zájmem o dětskou proble-
matiku a bude zaměřen především na doporučené postupy 
a diferenciální diagnostiku. Bude se týkat těchto okruhů 
ve smyslu doporučení a diferenciální diagnostiky. K dis-
pozici budou schémata léčby k jednotlivým okruhům ke 
stažení na UBS.
•	 Léčba očních zánětů v dětství.
•	 Dětské uveitidy.
•	 Systémová onemocnění a oko v dětství.

•	 Dětská oční onkologie.

115/15 Kurz – Práce s informacemi při poskytování 
zdravotní péče
Datum: 12. 12. 2015
Místo: Praha 
Délka: 5 hodin
Koordinátor: MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
Účastníci budou seznámeni se základními informacemi 

vztahujícími se k problematice práce s informacemi při po-
skytování zdravotní péče. Bude představena platná právní 
úprava vedení zdravotnické dokumentace, způsob jejího 
vedení, povinnosti lékaře při jejím vedení, forma vedení 
zdravotnické dokumentace a pravidla práce s ní.
Účastníci se seznámí se základy právní úpravy ochrany 
osobních údajů a s pravidly pro přístup jednotlivých sub-
jektů k osobním údajům, včetně práv osoby, ke které se 
údaje vztahují, tedy práv pacienta na přístup k informacím 
obsaženým v jeho zdravotnické dokumentaci.

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

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího 
měsíce.

MD. MUDr. Alice Drábková, 736 510 054, alice.drabko-
va@sanaplasma.com
Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Rychno-
vě nad Kněžnou přijme lékaře se specializovanou způsobi-
lostí s preferencí urogynekologie, endoskopie. Kontakt: 
sandor.jan@nemocnicerk.cz
MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o., přijme pro interní oddě-
lení lékaře. Požadavky: vysokoškolské vzdělání lékařského 
směru, odborná způsobilost v oboru vnitřní lékařství není 
podmínkou, místo vhodné i pro absolventa, bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost. Nabízíme: zajímavou práci na kva-
litně vybavených pracovištích, přátelský a tvůrčí kolektiv, 
finanční podporu odborného vzdělávání – podpora stáží, 
seminářů, kongresů, odpovídající platové podmínky, za-
městnanecké benefity (týden dovolené navíc, příspěvek na 
stravování, možnost ubytování). Přihlášky včetně životopisu 
zasílejte e-mailem: jaroslava.haskova@mediterra.cz. 
Tel. kontakt: 318 841 571, 725 850 589
Mediclinic, a. s., hledá kolegu na pozici praktický lékař 
pro děti a dorost v lokalitách: Aš, Bruntál, Č. Budějovice, 
Meziměstí. Nabízíme: motivující mzdové ohodnocení,  
5 dní na vzdělávání, 3 sick days, zaměstnanecké benefi-
ty. Požadujeme: odbornou/specializovanou způsobilost,  
bezúhonnost. Kontakt: P. Adamíčková, 733 679 578,  
kariera@mediclinic.cz
Mediclinic, a. s., hledá kolegu na pozici všeobecný praktic-
ký lékař v těchto lokalitách: Chomutov, Jindř. Hradec, Pra-
ha 4, Vrchlabí. Nabízíme: motivující mzdové ohodnocení, 
5 dní na vzdělávání, 3 sick days, akred. pracoviště, zaměst-
nanecké benefity. Požadujeme: odbornou/specializovanou 
způsobilost, bezúhonnost. Kontakt: P. Adamíčková, 733 679 
578, kariera@mediclinic.cz
Léčebna TRN Janov přijme na plný nebo částečný úvazek 
lékaře/lékařku. Požadavky: interní základ nebo atesta-
ce v oboru pneumologie a ftizeologie vítána, přijmeme 
i absolventa, možnost zařazení do oboru. Nástup možný 
ihned nebo dle dohody. Byt k dispozici. Kontakt: prim. 
MUDr. Roman Mudra, 371 512 118, mudra@janov.cz, 
www.janov.cz
1. Výběrové řízení na obsazení funkce zástupce primáře 
anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice 
Hořovice. 2. Výběrové řízení: lékař ambulance PLDD s pří-
mou návazností na dětské oddělení Nemocnice Hořovice. 
3. Nemocnice Hořovice přijme lékaře na neurologické 
oddělení. Termín podání přihlášek: 26.6.2015. K přihlášce 
se připojují tyto doklady: strukturovaný životopis, kopie 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, motivační dopis. 
Přihlášky zašlete na adresu: Nemocnice Hořovice, Perso-
nální oddělení, K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice, 
popř. na e-mailovou adresu: personalni@nemocnice-
-horovice.cz
Městská nemocnice Čáslav, příspěvková organizace, 
přijme do pracovního poměru lékaře na oddělení HTO. 
Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru hemato-
logie a transfuzní lékařství. Nabízíme: zajímavé mzdové 
ohodnocení, podporu profesního rozvoje, zaměstnanecké 
benefity, příjemný kolektiv. Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Městská nemocnice Čáslav, personální oddělení, 
Anna Škarková, Jeníkovská 348,28601 Čáslav, 327 305 228, 
anna.skarkova@nemcaslav.cz
Fakultní nemocnice Olomouc přijme lékaře – lékařku LPS 
Oddělení urgentního příjmu. Požadavky: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru 
všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, s mož-
ností složení atestace z  urgentní medicíny dle zákona  
č. 95/2004 Sb., v platném znění, zájem a předpoklady pro 
práci v oboru, zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle 
zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, znalost anglického 
jazyka, znalost práce s PC. Hlavní pracovní činnosti: lékař 
všeobecné neúrazové vyšetřovny a vyšetřovny LPS, lékař 
expektačních lůžek. Nabízíme: možnost dalšího odborného 
růstu, možnost ubytování pro vzdálené uchazeče, zaměst-
nanecké benefity, konkurenceschopné finanční ohodno-
cení, pedagogickou činnost v rámci Lékařské fakulty UP. 
Výše úvazku 1,00, po dohodě i úvazek částečný. Nástup do 
pracovního poměru možný dle dohody. K písemné žádosti 
je třeba doložit: fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci 
(diplom, specializace, licence apod.), profesní životopis, 
fotokopii výpisu z rejstříku trestů. Písemné přihlášky je 
třeba doručit na Personální úsek Fakultní nemocnice 
Olomouc – Martina Navrátilová, I. P. Pavlova 6, 779 00 
Olomouc nebo e-mail: martina.navratilova@fnol.cz, 
nejpozději do 31. července 2015
Fakultní nemocnice Olomouc přijme lékaře/lékařku 
Oddělení urgentního příjmu. Požadavky: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru 
urgentní medicína, případně v  oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína, s možností složení atestace z ur-
gentní medicíny dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném 
znění, zájem a předpoklady pro práci v oboru, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., 
v platném znění, znalost anglického jazyka, znalost práce 

s PC. Hlavní pracovní činnosti: lékař intenzivní vyšetřovny 
(Emergency Room) a resuscitačního týmu OUP, lékař ex-
pektačních lůžek. Nabízíme: možnost dalšího odborného 
růstu, možnost ubytování pro vzdálené uchazeče, zaměst-
nanecké benefity, konkurenceschopné finanční ohodno-
cení, pedagogickou činnost v rámci Lékařské fakulty UP. 
Výše úvazku 1,00, po dohodě i úvazek částečný. Nástup do 
pracovního poměru možný dle dohody. K písemné žádosti 
je třeba doložit: fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci 
(diplom, specializace, licence apod.), profesní životopis, 
fotokopii výpisu z rejstříku trestů. Písemné přihlášky je 
třeba doručit na Personální úsek Fakultní nemocnice 
Olomouc – Martina Navrátilová, I. P. Pavlova 6, 779 00 
Olomouc nebo e-mail: martina.navratilova@fnol.cz,  
nejpozději do 31. července 2015
Centrum sportu Ministerstva vnitra přijme pro své oddě-
lení zdravotnického zabezpečení lékaře chirurga-trau-
matologa nebo ortopeda s atestací a praxí pro funkci 
samostatného lékaře. Kontakt: david.holy@csmv.cz
Centrum pro vrozené srdeční vady v dospělosti v Nemoc-
nici Na Homolce přijme do specializované kardiologické 
ambulance lékaře/ku se zájmem o problematiku vro-
zených srdečních vad u dospělých. Požadavky: atestace 
z kardiologie nebo zařazení do oboru kardiologie s absolvo-
váním interního kmene, základní znalosti echokardiografie, 
zájem o danou problematiku. Nabízíme: získání praxe ve 
vyšetřování unikátní a rychle rostoucí skupiny dospělých 
pacientů s vrozenou srdeční vadou, výuka perioperační 
jícnové echokardiografie, možnost klinického výzkumu. 
Nabídky se životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: iva-
na.vysoka@homolka.cz
Přijmeme kardiologa/kardioložku pro kardiochirur-
gické oddělení Nemocnice Na Homolce na plný úvazek. 
Náplní práce je předoperační i pooperační péče o paci-
enty včetně echokardiografie. Požadavky: VŠ LF, znalost 
echokardiografie, kardiologická atestace nebo perspek-
tiva brzkého dosažení, základní práce s  PC, jazykové 
znalosti, schopnost samostatného jednání, zájem o obor.  
Nabídky se životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:  
ivana.vysoka@homolka.cz
Kardiochirurgické oddělení Nemocnice Na Homol-
ce přijme chirurga na pozici sekundární lékař/ka na 
plný pracovní úvazek. Nabízíme možnost zrychleného 
profesního růstu a zapojení do programu doktorského 
postgraduálního studia. Požadavky: VŠ LF, praxe v chi-
rurgickém oboru vítána, základní práce na PC, jazykové 
znalosti, schopnost samostatného jednání, zájem o obor.  
Nabídky se životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:  
ivana.vysoka@homolka.cz
Nemocnice Na Homolce hledá kandidáty/ky na pozici 
lékař/ka dětského ambulantního oddělení na výpomoc 
v denních a víkendových službách (během dne) a občasné 
zástupy v ordinacích praktických lékařů. Pracovní po-
měr na dohodu o provedení práce. Požadavky na pracovní  
pozici atestace z pediatrie nebo PLDD s atestací. V pří- 
padě zájmu zasílejte životopisy a  nabídky na e-mail:  
zuzana.hejtmankova@homolka.cz
Zaměstnání pro praktické lékaře v ordinacích ve vý-
chodní části Velké Británie. Lincolnshire. Podmínkou je 
atestace z všeobecného praktického lékařství a velmi dobrý 
AJ. Lincolnshire je taktéž lákavý pro lékaře s rodinami, 
jelikož nabízí dostupné a prestižní vzdělání na zdejších 
školách (grammar schools), sportovní či kulturní vyžití. 
Celková kvalita života pro lékaře a jejich rodiny je zde velmi 
dobrá. Nabízíme zajímavé pracovní podmínky, finanční 
ohodnocení a pomoc při zajištění ubytování. V případě 
zájmu kontaktujte MUDr. Salmana Quadara (absolvent 
LF UP), Sleaford Medical Group, 0044 1529 303 301,  
www.sleafordmedicalgroup.co.uk nebo Martinu Ba-
loch (absolventka PF UP), 0044 7810 433 672
Psychiatrická ambulance pro děti a dorost Břeclav přijme 
do pracovního poměru dětského psychiatra nebo lékaře 
se zájmem o dětskou a dorostovou psychiatrii na částečný 
úvazek. V budoucnu možné přenechání praxe. Kontakt: 
777 646 105
Hledám zdravotní sestru do oční ambulance 20 km jižně 
od Brna na dva dny v týdnu. Dle potřeby zaškolím. Kontakt: 
cerna.janula@seznam.cz
Hledáme chirurga pro chirurgické centrum v Plzni se zá-
jmem o proktologii, chirurgii ruky, podologii, žilní chirurgii 
a chirurgii kýl. Požadujeme specializovanou způsobilost 
z chirurgie. Kontakt: info@medizen.cz, 608 260 483, 
MUDr. Zdeněk Zenkl
Přijmu lékaře do kožní ambulance v Klatovech na čás-
tečný i plný úvazek. Nadstandardní vybavení, spektrum 
všech výkonů vč. estetiky. Přátelské a flexibilní prostředí, 
dobré finanční ohodnocení. Ubytování zajistím. Ordinace 
akreditována. Kontakt: 737 441 365
Přenechám nově otevřenou praxi praktické lékařky. 
Velmi perspektivní obvod. Vzdálenost 30 km od Brna. Váž-
né důvody, spěchá. Zástup ihned, po vyřízení administr. 

záležitostí převod. Další info: ambulance.2@seznam.cz
Ředitel MEDI HELP, spol. s r. o., Masarykovo sanatorium 
Dobříš, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa lékaře 
v zařízení následné péče. Podmínka: atestace I. stupně 
z interny nebo základního klinického oboru. Individuální 
mzdové podmínky dle kvalifikace při osobním jednání. 
Přihlášku s profesním životopisem zasílejte na e-mail: 
jn.mlezivova@seznam.cz
Nestátní ambulantní chirurgie v Praze 5 přijme chirurga 
do pracovního poměru (částečný/plný úvazek) s nástu-
pem možným ihned nebo od 9/2015. CV prosím na e-mail:  
chirbarr@gmail.com
Rehabilitační oddělení Oblastní nemocnice Kladno,  
a. s., přijme lékaře nejlépe s kmenem pro lůžkovou i ambu-
lantní část. Kontakt: marta.melichercikova@nemoc-
nicekladno.cz, 312 606 569
Olivova dětská léčebna v Říčanech u Prahy přijme lékaře 
na HPP i na zkrácený úvazek s potřebnou mírou zodpo-
vědnosti za péči o děti i vnitřní chod léčebny. Nabízíme 
práci s dětmi v příjemném a klidném prostředí, stravování, 
možnost podnikové garsoniéry, plat dle dohody. Kontakt: 
602 627 741, 323 619 189, personal@olivovna.cz
Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o., v Čeladné 
přivítá lékaře se zájmem o psychosomatickou medi-
cínu. Požadujeme: VŠ vzdělání (lékařská fakulta), praxe 
a specializace výhodou. Nabízíme: práci na plný i zkrácený 
úvazek, osobní a profesní růst, dobré platové ohodnocení, 
firemní benefity. Kontakt: uhlarova@brc.cz, 558 676 298
VPL Promedis, s. r. o., přijme lékaře/ku na 0,5 až celý úva-
zek do ordinace v Praze 1 nebo Praze 8. Nabízíme: zajímavé 
fin. ohodnocení, solidní jednání, práci v příjemném prostře-
dí, pestrou klientelu. V případě zájmu volejte 777 070 834 
nebo ordinace@promedis.eu 
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze hledá lékaře or-
topeda na pracovní rozsah 0,2–0,4 a lékaře urologa na 
pracovní rozsah 0,2. Požadujeme: odbornou způsobilost, 
znalost anglického jazyka, vstřícnost a flexibilitu, trestní 
bezúhonnost. Nabízíme: zajímavou práci s privátní klien-
telou, odpovídající finanční ohodnocení, příjemné pracovní 
prostředí. Kontakt: Gabriela Šebestová, 731 611 768
Poliklinika Prosek, a. s., Lovosická 40, Praha 9, přijme do 
prac. poměru lékaře v oboru radiologie. Podmínka: specia-
lizovaná způsobilost, čistý TR, zdravotní způsob. Nástup: dle 
dohody. Možný i kratší úvazek. Nabízíme: benefity, výhodné 
mzdové podmínky. Nabídky (profesní životopis) zasílejte na 
e-mail: prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. Kontakt:  
pí Prchalová, personální odd., 266 010 106
Privátní oční ordinace v Rokycanech přijme očního lékaře/
lékařku na úvazek 0,4 a vyšší. Nabízíme nadstandardní 
finanční ohodnocení. Nástup od 1. 8. 2015 nebo po dohodě. 
Kontakt: 604 799 163, hron.r@seznam.cz
Poliklinika Agel v Plzni přijme ihned i na zkrácený úva-
zek atestovaného urologa do zavedené a dobře vybavené 
ambulance se zázemím operačních sálů. Dobré platové 
podmínky, stravenky, možnost parkování a další zaměst-
nanecké výhody v  rámci velké a  stabilní společnosti. 
Kontakt: Mgr. Jiří Fojtík, MBA, 601 353 382, jiri.fojtik@
pol.agel.cz
Poliklinika Agel v Plzni přijme ihned i na zkrácený úva-
zek atestovaného očního lékaře do zavedené a dobře 
vybavené ambulance se zázemím operačních sálů. Dobré 
platové podmínky, stravenky, možnost parkování a dal-
ší zaměstnanecké výhody v rámci velké a stabilní spo-
lečnosti. Kontakt: Mgr. Jiří Fojtík, MBA, 601 353 382,  
jiri.fojtik@doz.agel.cz
Praktickou lékařku/lékaře pro dospělé přijmeme na 
pracoviště Praha 6, Hradčanská na plný nebo částečný 
úvazek. Moderní pracoviště, přátelský kolektiv, zaměst-
nanecké výhody. Nejsme zdravotnický řetězec. Informace 
na tel. 602 681 656
Přijmu dermatologa do soukromé ordinace v Klatovech. 
Kontakt: 737 441 365
Privátní genetické pracoviště v centru Prahy přijme do 
trvalého pracovního poměru: lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru lékařská genetika nebo lékaře ve 
specializační přípravě s ukončeným základním kmenem. 
Nástup: ideálně v měsíci 7/2015. Očekáváme: zájem o obor 
lékařské genetiky, anglický jazyk na dobré úrovni, uživa-
telská znalost práce na PC, znalost práce s lékařskými SW 
aplikacemi (typu Open Lims apod.) výhodou. Nabízíme: 
nadstandardní platové ohodnocení, možnost dalšího pro-
fesního růstu, zaměstnanecké benefity, stravenky, sleva na 
firemní produkty atd. Zájemci nechť zašlou svůj životopis 
včetně fotografie prostřednictvím e-mailu: cizova@ghc.cz
Hledáme psychiatra do týmu pro soukromou ambulanci 
v Praze 9-Letňany na 2 dny v týdnu. Atestace výhodou nebo 
být k ní alespoň blízko. Životopis prosíme na heliocdz@
seznam.cz, www.e-poliklinika.cz/helio
Městská nemocnice následné péče (Praha 9) přijme do 
kardiologické ambulance lékaře/ku. Specializovaná způso-

VOLnÁ MíSTA – nABíDkA 
ON Příbram, a. s., přijme lékaře na odd. rehabilitace, 
s výhledem vedoucí pozice. Nabízíme: smluvní mzdu, za-
městnanecké benefity, možnost ubytování. Kontakt: prim. 
MUDr. Barbora Daňhová, barbora.danhova@onp.cz, 
736 519 192, www.nemocnicepribram.cz
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy přijme lékaře ab-
solventy se zájmem o obor psychiatrie, dále lékaře se 
specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie. Nabízíme 
stabilní lékařská místa s výhledem funkčního zařazení. Zvý-
hodněné finanční ohodnocení, možnost odborného růstu, 
podpora při dalším vzdělávání a celoživotním vzdělávání, 
možnosti ubytování, příspěvek na stravování, penzijní 
připojištění. Bližší informace ráda poskytne: náměstkyně 
pro léčebnou péči, prim. MUDr. Kotková, 326 715 951 nebo 
veronika.kotkova@plkosmonosy.cz
Oblastní nemocnice Příbram, a. s., vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení místa primář/primářka oddělení 
následné péče (LDN). Kvalifikační požadavky: speciali-
zovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb., v oboru, jehož 
součástí je jeden z těchto základních kmenů: chirurgický, 
interní a všeobecné praktické lékařství; nejméně 8 let 
praxe; licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře; 
organizační, řídící a komunikační schopnosti; zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost. Nabízíme: smluvní mzdové 
podmínky + bonusy, zaměstnanecké benefity, možnost 
ubytování. K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba 
doložit: strukturovaný životopis s přehledem dosavadní 
odborné praxe; ověřenou kopii diplomu o specializaci, 
kopii licence ČLK, výpis z rejstříku trestů ne starší než  
3 měsíce, telefonické spojení, popř. elektronickou adresu. 
Výše uvedené náležitosti doručte v zalepené obálce s ozna-
čením „VŘ – primář LDN“ na adresu: Oblastní nemocnice 
Příbram, a. s., Personální oddělení, Gen. R. Tesaříka 80,  
261 01 Příbram I. www.nemocnicepribram.cz
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., přijme 
lékaře na rehabilitační oddělení. Požadujeme mini-
málně absolvování základního kmene. Další vzdělání 
v  oboru FBLR výhodou. Zájem o  obor nutný. Zájem 
o  psychosomatický přístup vítán. Nabízíme pestrou 
práci v ambulantním provozu bez nutnosti práce na 
směny, špičkové přístrojové vybavení, zázemí stabilní-
ho kolektivu lékařů a fyzioterapeutů, výhodné mzdové 
podmínky, podporu dalšího odborného vzdělávání s při-
hlédnutím k  individuálním zájmům, 5 dní dovolené 
navíc, 2 dny zdravotního volna (sick days), zvýhodněné 
využití firemních jeslí, příspěvek na penzijní připojištění 
a další benefity. Bližší informace při osobním jednání, 
nebo e-mailem. Kontakt: personální oddělení (pam@
hospital-bn.cz, 317 756 554), primářka RHB oddělení 
(marie.mrvova@hospital-bn.cz)
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., přijme lékaře 
do oční ambulance, lékaře do endokrinologické ambu-
lance a lékaře na hematologické oddělení. Požadujeme 
specializovanou způsobilost z daného oboru. Nabízíme 
zajímavou práci v moderně vybavených pracovištích akre-
ditovaného zdravotnického zařízení, výhodné mzdové 
podmínky (fixní + nenároková pohyblivá složka mzdy), 
příspěvek na penzijní připojištění, závodní stravování, 
možnost zvýhodněného využití firemních jeslí, 5 dní do-
volené navíc, 2 dny zdravotního volna (sick days), podpora 
vzdělávání, další zaměstnanecké benefity (zvýhodněná 
cena pedikúry, masáží, kosmetiky apod.). Bližší informace 
vám poskytne naše personální oddělení: pam@hospital-
-bn.cz, 317 756 554
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., hledá lékaře 
do zaběhlé ordinace závodního a praktického lékaře. 
Nabízíme výhodné mzdové podmínky (fixní + nenároková 
pohyblivá složka mzdy), příspěvek na penzijní připojiš-
tění, závodní stravování, možnost zvýhodněného využití 
firemních jeslí, 5 dní dovolené navíc, 2 dny zdravotního 
volna (sick days), podporu vzdělávání, další zaměstnanecké 
benefity (zvýhodněná cena pedikúry, masáží, kosmetiky 
apod.). Bližší informace vám poskytne naše personální 
oddělení: pam@hospital-bn.cz, 317 756 554
Odběrové centrum krevní plasmy Sanaplasma, s. r. o.,  
Olomouc hledá lékaře. Vhodné i pro důchodce a ženy na 
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bilost v oboru kardiologie podmínkou. Velmi dobrá dopravní 
dostupnost (přímo u stanice metra B), nadstandardní a moti-
vující platové ohodnocení, benefity. Částečný úvazek možný. 
Kontakt: pí Vašinková, 284 000 824, vasinkova@mnnp.cz
Diagnostické a léčebné centrum s multioborovým zamě-
řením působící v režimu standardní i nadstandardní péče 
přijme: lékaře s GE specializovanou způsobilostí na 0,2 
úvazek pro práci v plně vybavené endoskopické GE ambu-
lanci a lékaře s atestací ve všeobecném praktickém lékařství 
ev. před jejím složením na částečný, ev. na plný úvazek, pří-
padně lékaře s interní atestací v rekvalifikačním procesu na 
PL. Kontakt: Top Moravia Health, Viniční 235, 615 00 Brno. 
Kontakt: zamestnani@tmhklinika.cz, 533 306 470
Psychoterapeutický stacionář Dům duševního zdraví v Ost-
ravě přijme psychiatra s psychoterapeutickým vzděláním. 
Informace: Ing. A. Beránek, 603 702 698
 Oční klinika přijme do svého týmu kolegu na pozici oční 
lékař/lékařka, nástup možný ihned. Životopisy zasílejte 
prosím na e-mail: info@premiumclinic.cz, 734 579 078
Poliklinika I. P. Pavlova, s. r. o., přijme otorinolaryngologa 
a praktického lékaře. Velikost úvazku dohodou. Nástup 
možný ihned. Motivující platové ohodnocení a příjemný 
kolektiv. V případě zájmu zasílejte své CV na e-mail: smi-
dova@poliklinikaippavlova.cz
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní ne-
mocnice Praha přijme do pracovního poměru lékaře pro 
Gynekologické oddělení. Požadavky: specializovaná 
způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. nebo příprava na ates-
taci, schopnost týmové práce, znalost práce s PC, zdrav. 
způsobilost a  bezúhonnost. Nabízíme práci v  prestižní 
akredit. nemocnici, práci s moderními přístr. a kval. tech-
nolog. vybavením, kvalitní odb. zaškolení, další vzdělávání 
a  možnost seberealizace, odpovídající fin. ohodnocení,  
5 týdnů dovolené, přísp. na rekreace, léč. pobyty, kult. a sport. 
akce, masáže, vitaminy, očkování, zdrav. obuv, kval. a levné 
podnikové stravování, levné ubytování pro mimopražské, 
slevy na zdrav. výkony, slevy v lékárně a v prod. zdrav. po-
třeb a jiné benefity (viz kariera.uvn.cz). Kontakt pro za-
sílání žádostí a životopisů: primář MUDr. Vladimír Folauf,  
973 203 348, vladimir.folauf@uvn.cz
NZZ Poliklinika Anděl, s. r. o., v Praze 5 přijme do svého 
kolektivu praktického lékaře pro dospělé s atestací. 
Nástup možný ihned. Kontakt: jitka.mrazova@andel-
poliklinika.cz, 737 160 496
Přijmeme lékaře na urologické oddělení Oblastní ne-
mocnice Náchod, a. s. Nástup možný ihned, HPP. Další 
informace: prim. MUDr. Petr Prošvic, prosvic.petr@
nemocnicenachod.cz, 491 601 160, 777 622 041
Hledáme dermatologa pro Kožní kliniku Achillea v Praze 
8, která se specializuje na chronická kožní onemocnění. 
Široké spektrum diagnóz, včetně možnosti rozvoje v es-
tetické a korektivní dermatologii. Moderní pracoviště, 
příjemné pracovní prostředí, motivační odměňování, lidsky 
fungující tým, dobrá dopravní dostupnost. Akreditace MZ 
pro specializační vzdělávání. Více na www.achillea.cz 
nebo na tel. 603 222 123 
Hledáme do ambulantního centra zdravotní sestru s re-
gistrací na hlavní pracovní poměr – dvousměnný provoz. 
Nástup možný od června 2015. V případě zájmu kontaktujte 
staniční sestru: Jana Košťálová, 723 540 408
THURSO, HIGHLANDS, SCOTLAND ADDITIONAL PART-
NER	REQUIRED.	•6–9	sessions	(or	any	variation)	•Non	
Equity	or	Equity	Partner	position	•List	size	approximately	
6,100	•Dispensing	branch	surgery	 (6miles	 from	town)	
•GP	led	community	hospital	next	door	•No	out	of	hours	
commitment	(opportunities	exist	locally)	•Generous	an-
nual	leave	entitlement	•Excellent	local	facilities,	housing,	
schools	•Applications	welcome	from	newly	qualified	and	
experienced	GPs	•Links:	www.thursohalkirkmp.co.uk. 
Write/e-mail (enclosing CV) to Christine Tait, Management 
Partner, Thurso & Halkirk Medical Practice, 69 Princes 
Street, Thurso, Caithness KW14 7DH (c.tait@nhs.net) – 
01847 895495. Informal enquiries welcomed.
Hledám VPL v okolí Prostějova se základním kmenem či 
specializací v oboru VPL, interna či intenzivní medicína na 
3 hod./týden. Jde o pravidelný zástup v domově seniorů. 
Odměna 950 Kč/hod. Kontakt: 773 283 909, vpl.viceme-
rice@gmail.com
Společnost Clinicum, a. s., přijme do pracovního poměru 
praktického lékaře pro dospělé. Výhodné platové pod-
mínky, nástup možný ihned. CV zasílejte na eva.polako-
va@mediconas.cz, 724 576 888
Zaměstnám všeobecného praktického lékaře v sou-
kromé ordinaci v Brně, 1 až 2 dny v týdnu, dlouhodobě. 
Kontakt: 777 110 624
Přijmu lékaře do kožní ordinace na částečný i plný úvazek. 
Kontakt: 737 441 365
Městská nemocnice Hustopeče, p. o., přijme lékaře/ky se 
spec. způsobilostí na interní odd., odd. následné péče 
a na oddělení RHB. Nabízíme výhodné platové podmínky, 
stravování, možnost ubytování v areálu nemocnice. Nástup 
možný ihned, popř. dle dohody. Kontaktní osoba Lounková 
Tamara, 519 407 350, pam@nemocnicehustopece.cz
Krajská nemocnice Liberec, a. s., přijme lékaře na 
transfuzní oddělení. Bližší informace naleznete na www.
nemlib.cz, odkaz kariéra
Poliklinika AGEL Ostrava hledá lékaře internistu do své 
zavedené ambulance a rentgenologa. Místa jsou vhod-
ná pro lékaře se specializovanou způsobilostí i v přípravě. 
Nabízíme: úvazek dohodou, nadstandardní smluvní mzdu, 
další benefity. Nástup dohodou. Poliklinika AGEL, Tyršova 
34, 728 06 Ostrava, marketa.walachova@pol.agel.cz, 
595 002 611, 602 111 433
Přijmeme do zaměstnaneckého poměru praktického lé-

kaře či lékařku. Ordinace se nachází v centru Brna. Možný 
pozdější odkup praxe. Více informací na tel. 777 033 446, 
tomasmachac@gmail.com
Do našeho pracovního týmu přijmeme lékaře/lékařku na 
pozici praktického lékaře (atestace z všeobecného prak-
tického lékařství nebo z interny podmínkou) na plný úva-
zek, zatím jako zástup za rodičovskou dovolenou (plán 2–3 
roky), ale s výhledem dlouhodobé spolupráce (rozrůstající 
se praxe). Ordinace je součástí sdružené praxe (3 lékaři) 
s recepcí, velkou čekárnou, praxe plně vybavena (CRP, INR, 
HbA1c, AMBP, ABI, EKG), SW – PC Doktor. Pracovní doba 
30–40 hodin týdně dle vytíženosti praxe, nyní 3 dny v týd-
nu 7.30–13.30, 2 dny v týdnu – úterý a středa 12.30–18.30. 
Ordinace se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech 
malé polikliniky v Praze 4-Kunraticích (v budově lékárna, 
pediatr, gynekolog, stomatolog). Požadujeme časovou 
flexibilitu, ochotu dalšího vzdělávání, vstřícný, otevřený 
a trpělivý přístup k pacientům. Znalost AJ výhodou. Na-
bízíme zajímavé finanční ohodnocení v základní mzdě + 
bonusy, zaměstnanecké benefity. Kontakt: MUDr. David 
Macharáček, ordinace@vaslekar.eu, 606 041 841
Interní ordinace v Praze 10 přijme internistu/ku na zkrá-
cený úvazek, podmínka specializace v oboru, nabízíme 
nadstandardní platové ohodnocení, 6 týdnů dovolená, 
možná i DPP. Kontakt: v odpoledních hodinách 774 603 060
Městská nemocnice Slavičín, p. o., přijme lékaře do endo-
krinologické ambulance v úvazku 0,4. Možno kombino-
vat s úvazkem na lůžkovém odd. následné péče. Kontakt: 
577 311 614, 602 891 036, mns.palkovsky@centrum.cz
Rehabilitační a vzdělávací centrum Smíšek hledá atesto-
vaného lékaře do soukromé rehabilitační ambulance 
v Praze 8. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexi-
bilní pracovní dobu, možnost dalšího vzdělávání. Kontakt: 
776 209 424, zuzkasmiskova@centrum.cz
NZZ Poliklinika Anděl s. r. o., přijme do svého kolektivu 
lékaře diabetologa a lékaře internistu. Jsme moderní 
zdravotnické zařízení v centru Prahy 5-Smíchova. Kontakt: 
eva.wisniewska@mcandel.cz, 257 311 392
Hledám lékařku/e na výpomoc do ordinace všeob. prakt. 
lékaře v Ostravě při poskytování pracovnělékařských slu-
žeb (provádění prevent. prohlídek). Cca 4 hodiny 1–2x 
týdně. Znalost práce na PC podmínkou, atestace z VPL 
výhodou. Kontakt: 596 623 462 
Společnost OFTEX s pobočkami ve Východočeském kraji 
a na Vysočině hledá do svého týmu na hlavní pracovní po-
měr: lékaře s atestací v očním lékařství do pobočky Očního 
centra ve městě Humpolec. Pro pozici lékaře – oftalmologa 
požadujeme příjemné vystupování, pěkné jednání s klienty, 
proaktivní přístup, flexibilitu, schopnost profesního růstu. 
Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, příjemné pra-
covní prostředí, možnost stát se součástí dynamicky se roz-
víjející společnosti, organizace své práce, profesní růst. Váš 
životopis s krátkou anotací zasílejte na e-mail: staffova@
oftex.cz, pro více informací volejte na tel. číslo 608 800 886
Hledáme interního a rehabilitačního lékaře/ku na 
úvazek dle dohody (0,1–0,8) v nestátním zdravotnickém 
zařízení v Praze 5. Vhodné i pro lékařky na MD či aktivní 
lékaře v důchodovém věku. Kontakt: 606 905 160
Privátní ambulance Prof. MUDr. J. Betka – ORL, s. r. o., 
hledá ORL lékaře a sestru (i ne ORL) na plný nebo částečný 
úvazek v krásných moderních ordinacích v Praze 2 a 3. Přá-
telský kolektiv, nadstandardní platové podmínky, možnost 
účastnit se vzdělávacích akcí po ČR. Nástup ihned. Kontakt: 
724 037 373, betkova.helena@volny.cz
Lékař ihned přijme alergologa a pneumologa (i v důcho-
du) a dále pneumologa k provádění funkčního vyšetření plic 
do ambulancí v Praze (areál ÚVN). Nástup dle dohody, plný 
i částečný úvazek. Byty k dispozici. Kontakt: 602 275 113, 
rakosnik@uvn.cz
Krajská nemocnice Liberec, a. s., přijme lékaře se specia- 
lizovanou způsobilostí v  oboru neurologie, případně 
s ukončeným neurologickým kmenem. Bližší informace 
naleznete na adrese: www.nemlib.cz, odkaz kariera
Do ordinace praktického lékaře v Praze 10-Malešicích 
hledáme lékaře na 3–5 dní v týdnu. Atestace VPL není pod-
mínkou, absolvování zákl. kmene ano. Nástup od 1.8.2015. 
Kontakt: jana.mysliveckova@volny.cz, 731 583 157
Hledám VPL v okolí Prostějova se základním kmenem či 
specializací v oboru VPL, interna či intenzivní medicína na 
2–3 hod./týdně. Jde o pravidelný zástup domově seniorů. 
Nabízíme nadprůměrné finanční ohodnocení. Kontakt: 
777 212 177, vpl.vicemerice@gmail.com
Psychiatrická léčebna Lnáře hledá lékaře, příp. absolventa 
LF se zájmem o obor psychiatrie. Nabízíme byt 3+1 nebo 
2+1 přímo v areálu léčebny, dobré pracovní podmínky, 
nadstandardní platové ohodnocení, možnost odborného 
růstu, při stabilizační dohodě významný podíl na nákladech 
na vzdělání (úhrada seminářů, kurzů atd.). Kontakt: MUDr. 
Vladimír Muchl, 724 002 111, vmuchl@email.cz, prim. 
MUDr. Jana Zahradníková, 605 164 841, sekretariat@
pllnare.cz
Zdravotní sestru s registrací na částečný úvazek s per-
spektivou plného úvazku v r. 2015 hledá zdrav. zař. Gynclin, 
s. r. o., Praha 9. Požadujeme zodpovědnost, iniciativu, profe-
sionální přístup ke klientele. Ženská sestra výhodou. Jazy-
kové znalosti výhodou. Nabízíme zázemí stabilně rostoucí 
společnosti, motivující finanční ohodnocení, vzdělávání, 
týmovou práci v moderní gynekologické ambulanci. Vaše 
CV s průvodním dopisem zasílejte na gynlink@gynlink.
cz, 604 440 000 
Hledám kolegu, ideálně internistu/ku se znalostmi so-
nografie, který má zájem o praxi v Německu, nedaleko 
od hranic, a je ochoten se vzdělávat. Blíže 731 700 707 
a marek@naprapathy.cz

Zavedená oční ordinace v Praze 3 hledá lékaře/ku na jeden 
den v týdnu. Kontakt: 603 432 630 nebo ocni-jarov@
noveranet.cz
Perspektivní ordinace PL pro dospělé přijme atesto-
vaného lékaře VPL (možno i v přípravě) do pracovního 
poměru, 30 minut z centra Prahy. Kontakt: bezvaordi-
nace@gmail.com
Zdravotnické zařízení Medicon, a. s., poliklinika Budě-
jovická, přijme lékaře pro obory chirurgie/proktologie 
a neurologie/dětská neurologie. Kontakt: eva.pola-
kova@mediconas.cz, 724 576 888
Zdravotnické zařízení Medicon, a. s., poliklinika Budějovic-
ká, přijme lékaře pro obory ORL/foniatrie. Kontakt: eva.
polakova@mediconas.cz, 724 576 888
Fakultní nemocnice Olomouc přijme lékaře/lékařku Ústa-
vu klinické a molekulární patologie. Požadavky: VŠ 
vzdělání lékařského směru; specializovaná způsobilost 
v oboru patologie dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném 
znění; zájem a předpoklady pro práci v oboru; zdravot-
ní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., 
v platném znění; předpoklady odborného růstu a schopnost 
kooperace; znalost anglického jazyka; znalost práce s PC. 
Hlavní pracovní činnosti: kompletní histologická a cyto-
logická diagnostika a zapojení do postgraduální výuky. 
Nabízíme: možnost dalšího odborného růstu, možnost 
ubytování pro vzdálené uchazeče, zaměstnanecké benefity, 
konkurenceschopné finanční ohodnocení. Výše úvazku 
1,00. Nástup do pracovního poměru možný dle dohody. 
K písemné žádosti je třeba doložit: profesní životopis, foto-
kopie dokladů o dosažené kvalifikaci (diplom, specializace, 
licence apod.), fotokopii výpisu z rejstříku trestů. Písemné 
přihlášky je třeba doručit na Personální úsek Fakultní 
nemocnice Olomouc – Martina Navrátilová, I. P. Pavlo- 
va 6, 779 00 Olomouc nebo e-mail: martina.navratilo-
va@fnol.cz, nejpozději do 15. července 2015

VOLnÁ MíSTA – POPTÁVkA 
Praktická lékařka z Prahy hledá zaměstnání na 2–4 dny 
týdně, s následným postupným převzetím (odkupem) praxe 
v průběhu 1–5 let (s možnou další spoluprací). Nejlépe 
Praha 2, 4, 10, 3, nástup 9/2015. Kontakt: jpl12@email.
cz, 704 431 989

ORDInACE, PRAXE 
Koupím ambulanci diabetologie, příp. diabetologie/in-
terna v oblastech Praha, Říčany. Možno postupné převzetí 
formou zástupu. Mám praxi a licence v oborech. Kontakt: 
dia.interna@seznam.cz, 608 426 086
Od 4/2016 přenechám výhodně zavedenou kožní ambu-
lanci v Rychnově n. K. Kontakt: 605 171 251
Prodám levně dobře zavedenou kožní ambulanci s.r.o. 
Velký zájem o zdravotní i korektivně-dermatologické služ-
by. Důvodem je odchod do důchodu. Kontakt: kovarova.
kozni@dvur.cz
Pro praxi PLDD v Ústí nad Labem hledám asistenta s ná-
sledným převzetím praxe. Kontakt: 721 131 329
Mediclinic, a. s., nabízí odkup vaší ambulance. Kontakt: 
Lucie Soghomonjan, 549 121 548, info@mediclinic.cz
Přenechám praxi všeobecného praktického lékaře pro 
dospělé v menším městě na Kroměřížsku. Kontakt: po 
13. hod. 725 438 411
Prodám soukromou lékařskou praxi PL pro dospělé,  
Praha 10. Kontakt: 775 251 918
Hledám ortopeda pro dlouhodobou spolupráci s možným 
převodem zaběhlé ordinace v Prostějově, smlouvy se všemi 
pojišťovnami. Kontakt: 777 584 229
Přenechám praxi pediatra (2 střediska v Liberci a Hodko-
vicích nad Mohelkou). Kontakt: 739 269 812
Koupím gynekologickou praxi v Praze či blízkém okolí. 
Kontakt: jstmedicalpro@gmail.com
Koupím nebo postupně převezmu zavedenou ambulanci 
dospělé psychiatrie v Praze. Nenabízím podmínky řetěz-
ce, ale kontinuitu a další rozvoj. Kontakt: prahastred@
gmail.com, 777 285 589
Převezmu/odkoupím psychiatrickou ambulanci v Brně. 
Možno i postupné převzetí, případně dohoda o převzetí do 
budoucna. Uvítám pokračování spolupráce s dosavadním 
kolegou. Kontakt: 603 907 025
Nabízím svou praxi PL pro dospělé v  Podkrkonoší 
(Vrchlabí 15 km, Janské Lázně 20 km). Stabilně fungující  
s. r. o., 2000 r. č., smlouvy: 111, 201, 205, 207, 209, 211. 
Ambu INR + CRP, řada prev.-lék. smluv. Více prosím na:  
info@lekarhostinne.cz
Přenechám dobře zavedenou praxi PLDD v Brně. Kontakt: 
pediatr1@seznam.cz
Obec Tuchoměřice, okres Praha-západ nabízí k pronájmu 
plně vybavenou ordinaci praktického lékaře. Termín 
možného nástupu 06/2015. Nová ordinace uvedena 
do provozu v  roce 2011. Bližší podmínky na telefonu  
603 712 916, e-mail: jradostny@gmail.com, J. Radost-
ný, starosta
Prodám zavedenou praxi alergologie s převahou dětských 
pacientů v Táboře. Od ledna 2016. Kontakt: 721 952 975
Odkoupím zavedenou ordinaci praktického lékaře pro 
dospělé (alespoň 1600 pac.) v Praze, příp. v blízkém okolí 
(nejlépe Černý Most a okolí). Jsem všeobecný praktický 
lékař. Kontakt: 777 995 517
Koupím gynekologickou praxi na jižní Moravě, nejlépe 
Brno a okolí, Blansko a okolí. Kontakt: gynekolog2015@
post.cz
Odkoupím ordinaci praktického lékaře pro dospělé 

v Liberci. Jsem VPL s atestací a praxí v oboru. Nabízím 
kvalitní péči o předané pacienty. Kontakt: 725 643 982
Prodám zavedenou endokrinologickou ordinaci v Kladně. 
Spádově široká klientela nejen z Kladenska, ale i Rakov-
nicka a  Prahy. Kontakt: nyvltova.endokrinologie@
email.cz
Koupíme RDG praxi (nejlépe s UZ) v Praze a okolí. Zájem 
trvá i dlouhodobě pro event. prodej v budoucnosti. Kontakt: 
rdgpraha@seznam.cz
Hledám rezidenční místo v oboru všeobecné praktické 
lékařství v Plzeňském kraji. Kontakt: almotanova@
seznam.cz
Prodám zavedenou oční ambulanci v centru Olomouce 
včetně veškerého zařízení. Smlouvy se všemi pojišťovnami. 
Kontakt: 602 204 499
Prodám dobře zavedenou urologickou ordinaci v Příbra-
mi. Smlouvy se všemi pojišťovnami. Kontakt: 731 063 178
Od solidního PL převezmu/odkoupím ordinaci PL v Brně 
a blízkém okolí. Mám atestaci z VPL a interny a dostatečnou 
praxi. Nabízím i očekávám bilaterální jednání na úrovni. 
Ideálně co nejdříve. Kontakt: 605 283 043
Nabízím spolupráci či převod zavedené chirurgické gas-
tropraxe v okrese Trutnov. Kontakt: mikel99@seznam, 
775 911 136
Z důvodu odchodu do důchodu nabízím k prodeji zave-
denou ordinaci všeobecného lékařství a homeopatie 
v centru Ostravy. Kontakt: 739 430 609
Prodáme zavedenou rehabilitaci (spol. s r. o.) v Praze. 
Smlouvy se všemi zdrav. pojišťovnami. 1 lékařský úvazek a 8 
fyzioterapeutických úvazků. Kontakt: 222 586 349
Převezmu/odkoupím rehabilitaci i postupně či výhledově. 
Kontakt: vitalklinik@seznam.cz
Prodám ordinaci praktického lékaře pro dospělé v cen-
tru Prahy. Kontakt: 608 279 888
Odkoupím anebo postupně převezmu psychiatrickou 
ordinaci v Praze anebo do 100 km od Prahy. Možné je se 
domluvit na pokračující spolupráci s původním lékařem. 
Výhodné podmínky a spolehlivé jednání. Kontakt: clin-
line@clinline.cz, 737 151 062
Převezmu/odkoupím praxi PLDD v  Hradci Králové 
(nabízím také zástup) ideálně do konce roku 2015. Jsem 
lékařka s atestací a praxí v oboru PLDD (s předchozí praxí 
v dětské neurologii a pediatrii). Jednání rychlé. Kontakt:  
608 328 803, flowermooorka@seznam.cz
Prodám zavedenou chirurgickou praxi na poliklinice 
v Jeseníku, smlouvy se všemi ZP. Kontakt: 602 591 938
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé v Plzni. 
Kontakt: 721 364 348
Atestovaný lékař v oboru všeobecné praktické lékařství 
hledá praxi k odkoupení v Olomouci a okolí. Je možný 
i zaměstnanecký poměr. Kontakt: 776 376 878 nebo mas-
kulik@email.cz
Nabízím dobře zařízené pracoviště estetické medicíny  
74 m2 na poliklinice Praha 4-Modřany. Vhodné pro všechny 
chirurgické obory. Kontakt: 733 516 067
Hledám dětského lékaře na výpomoc v ordinaci s postup-
ným předáním praxe. Kontakt: 603 454 906
Hledám diabetologa/internistu do zavedené diabetické 
poradny na zástup 1–2 dny v týdnu s brzkým výhledem 
převzetí/odkoupení praxe. 50 km SZ od Prahy. Kontakt: 
diaporadna@gmail.com
Předám ordinaci praktický lékař pro děti a dorost, dobře 
zavedená, v centru města, okres Ústí nad Orlicí. Nízká 
cena. Kontakt: pediatr3691@seznam.cz, 608 443 864
Odkoupím interní ambulanci (případně PL + interna, in-
terna + dia) v okolí Brna, do 40 km. Kontakt: ordin2014@
email.cz
Koupím psychiatrickou ambulanci na Moravě. Kontakt: 
775 086 025
Zavedená a špičkově vybavená oční ordinace v Praze-
-západ, Černošicích, přijme lékaře na částečný či plný 
úvazek. Pozdější převzetí praxe možné. Kontakt: zoja.
moravcova@volny.cz

ZÁSTUP 
Hledám zástup do ordinace praktického lékaře v Mladé 
Boleslavi na 2–3 dny v týdnu. Kontakt: 775 938 042
Hledám praktického lékaře/lékařku do ordinace praktic-
kého lékaře pro dospělé s předchozí praxí. K občasnému 
zástupu nebo pravidelnému 1x týdně. Obvod Praha-Uhří-
něves. Kontakt: vanek.pl@seznam.cz
Hledám zástup do ordinace VPL na jeden den v týdnu od 
srpna 2015, prodej a převod praxe možný v r. 2016, Ka-
menný Újezd, okres Č. Budějovice. Kontakt: 606 510 246
Hledám trvalý zástup do ordinace PL, praktický lékař, 
lékař záchranné služby, internista, na pondělí + úterý 
1x za 14 dní. Nástup možný ihned, ev. dle dohody. Polikli-
nika Lípa, Praha 5, dr. Náprstek, michael.n@seznam.cz
Hledám zástup do interní ambulance v centru Brna, dle 
dohody cca na rok, začátek od srpna–září 2015, laboratoř 
i rtg v budově. Kontakt: zastupinterna@seznam.cz 
nebo 607 112 657 
Hledám dlouhodobý zástup do soukromé ordinace prak-
tického lékaře pro dospělé v Brně na 1 až 2 dny v týdnu. 
Kontakt: 777 110 624
Hledám kolegyni/kolegu k  občasnému zástupu, nebo 
pravidelnému 1x týdně, do ordinace praktického lékaře 
pro dospělé. Okres Praha-východ, Líbeznice. Kontakt: 
737 849 309
Zástup do ordinace PLDD Beroun. Z důvodu dlouhodo-
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VODOROVNĚ: A. Zima; evropský stát; Zolův román. – B. Kyseliny; stvol; sportovní družstvo. – C. Staří; modla; 
řečník. – D. Štětina černé zvěře; svazek chrastí; mladý výhonek; na jakém místě. – E. Sopka na Sicílii; ruský lívanec; 
mzda; nástroj k řezání. – F. Kožešina na krk; sportovní oděv; básník; kňour. – G. Lyžařská větrovka; důstojnický sluha 
ve starém Rakousku; vrážeti rohy. – H. Chytit; kanon; špička; rival. – I. Jihoevropan; 2. díl tajenky; tvrdá. – J. Zkratka 
Svazu československých spisovatelů; kočkovitá šelma; na jiné místo; postoj na špičkách. – K. Sázenky; tkanina z hrubé 
příze s barevnými uzlíčky; několik osob určených k úřednímu jednání. – L. Portugalské ostrovy; vadné zboží; hadry; 
český herec. – M. Český spisovatel; německý filozof; proudy kamenité suti; zármutek. – N. Lotyšské platidlo; náspy; vření; 
pokropit. – O. Bránění; jednotka elektrického napětí; severoamerický stát. – P. Potomek ženského pohlaví; původní 
obyvatel Indie; navinutá příze. – Q. Mravouk; soubory map; vyrábět na stavu.

SVISLE: 1. Bylina s dužnatými listy; velký středověký prak; svobodný šlechtický statek. – 2. 1. díl tajenky. –  
3. Křehká slitina železa; řemen u kalhot (zastarale); revolver; část úst. – 4. Jméno herečky Mandlové; vojenský nácvik; 
pružiny; druh lemura. – 5. Údaje; sourozenec (nářečně); ostravská hudební skupina; obyvatel Havaje. – 6. Řecké písmeno; 
domácky Oldřich; kouře; chmurná báseň. – 7. Zánět ucha; domácky Alžběta; ostny; sonda do země. – 8. Hrubší vlněná 
tkanina; tepat; lehká tkanina z kroucené příze. – 9. Svazek obilí; ženský lékař; lidový název proskurníku. – 10. Velký sloní 
zub; lysina; opevněné sídlo; americký herec. – 11. Oschnout na povrchu; břevno; vozíky; v jaký čas. – 12. Nerýpat; součást 
domu; plavidla z kmenů; dveřní závěs. – 13. Trnitý strom; úmluva; družstva; kovboj. – 14. Vlákno; biografy; draví ptáci; 
rozbolavělá. – 15. 3. díl tajenky. – 14. Plošná výměra pozemku; malý Rom; nasycený uhlovodík.

Pomůcka: lat, mury, voál.

 

Z veškeré diagnostiky v ordinaci má největší cenu rozpoznat, zda pacient ...  (dokončení citátu Miloše Sováka je 
v tajence)

bé nemoci hledám zástup do ordinace PLDD. Ordinace je 
v prostorách polikliniky Medicentra, Politických vězňů 40, 
Beroun. Možný i  prodej. Kontakt: MUDr. Jana Kepková,  
603 771 151, 603 485 193

VPRODEJ A kOUPě 
Koupím přístroj na magnetoterapii. Kontakt: 602 961 358
Prodám instrumentační stolky, infuzní stojan, bubny pro 
horkovzdušnou sterilizaci průměr 30 cm. Cena dohodou. 
Kontakt: 777 554 537
Prodám zařízení ordinace PLDD, většinou nábytek, ale 
i nerez instr. stolek, digitální kojeneckou váhu, resuscit.  
vak s 2 maskami, knihu na vyš. barvocitu, elektrický psa-
cí stroj. Na požádání pošlu fotodokumentaci. Kontakt:  
773 996 656
Prodám lehátko, bílá koženka, převazové, info ev. foto  
e-mailem, cena 3000 Kč. Kontakt: praktik.ordinace@
seznam.cz
Koupím přístroj na stanovení INR CoaguChek® XS, nabídněte. 
Kontakt: praktik.ordinace@seznam.cz
Prodám starší ULZ diagnostický přístroj zn. Fukuda Denshi 
UF 3500 s lineární 7,5MHz sondou. Zachovalý, plně funkční. 
Cena dohodou. Kontakt: 603 265 506, 381 251 165, jdobro-
vod@gmail.com
Prodám smlouvu s. r. o. a dále levně kompletní rectoskop 
Welch Allyn USA, 3x endoskopické kleště a funkční kolo-
skop Olympus CV 1 CFV 101 a 2 asistenční stolky. Kontakt: 
233 359 039
Převezmu/odkoupím diabetologickou (event. i část interní) 
ambulanci v Praze či Praha-východ, i postupně, další spo-
lupráce vítána, není podmínkou. Kontakt: diabetologie@
centrum.cz
Koupím dvousegmentové elektricky výškově nastavitelné 
vyšetřovací lehátko jen v dobrém stavu, nabídněte. Kontakt: 
vitalklinik@seznam.cz
Prodám levně IPL MED FLASH II, neinvazivní lipolýzu + 
lymfodrenáž MED2CONTOUR MEDICAL. Made in Italy, 
lékařské a bezpečnostní certifikáty, vhodné pro dermato-
loga, plastiku, 100% stav, zaškolíme, přivezeme. Kontakt: 
pbares@seznam.cz
Prodám dvě lavice se 3 sedáky, typ Livirno, kombinace kov 
plast, barva sedadel červená. Původní cena 3600 Kč/kus, nyní 
1500 Kč za lavici. Praha 4. Kontakt: 773 246 686
Prodám levně ultrazvuk SONOACE 8000SE ve velmi dobrém 
stavu, pravid. roční servis. Kontakt: 603 419 511, alalip@
email.cz
Do zavedené ambulance alergologie a klinické imunologie 
na severní Moravě hledám atestovaného lékaře na úvazek dle 
domluvy s možností prodeje ambulance do 3 let. Kontakt: 
alergologiesm@centrum.cz
Zaměstnám a  posléze přenechám ordinaci praktického 
lékaře pro dospělé. Mám akreditaci pro VPL. Okres Ústí  
n. Orlicí. Kontakt: 603 788 374
Prodám zachovalý, málo používaný narkotizační přístroj 
N8. Cena dohodou. Kontakt: 606 417 146, fvalek@email.cz
Koupím gynekologickou ambulanci, Středočeský nebo Ji-
hočeský kraj. Nabídky prosím na e-mail nebo SMS. Solventní 
zájemce. Kontakt: tlaguca@seznam.cz, 776 602 688

PROnÁJEM 
Pronajmu schválenou stomatologickou ambulanci na dvě 
křesla v nové klinice v Ostravě. Kontakt: www.medicent.cz
Pronajmu ordinaci v centru Brna ul. Masarykova, plocha 
ordinace 28 m2, dále společná čekárna, soc. zařízení a ev. 
denní místnost s ordinací všeob. praktického lékaře, část. 
zařízená, bezbar. vstup, k dispozici ihned. Další informace 
na tel. 606 501 198
Nabízím výhodný pronájem nově zrekonstruované ordinace 
v centru Prahy na Královských Vinohradech pro angiologa, 
ev. specialistu jiného oboru. Nízká cena, luxusní prosto-
ry + možnost pronájmu duplexního ultrazvuku. Kontakt:  
dr. Šmídová, 606 837 375
Pronajmu hygienou schválené prostory specializované 
ambulance (nejlépe gynekologie, ortopedie...) v nové kli-
nice s vybaveným operačním sálem v Ostravě. Detaily na  
www.medicent.cz

SLUžBY 
Vyřídíme vám oprávnění k poskyt. ZS, povedeme vaše účet-
nictví a mzdy. Kontakt: registracenzz.cz, 608 915 79, ucet-
nictvinzz@seznam.cz
Bezpečnost práce a PO pro lékařské ambulance – příprava 
dokumentace určené zákonem, hodnocení rizik, povinné 
kategorizace práce, školení, audity, revize atd. Celá ČR.  
AD MEDICA, 775 679 982, www.admedica.cz
Účetnictví a personalistika pro zdravotníky – účto podvoj-
né i daňová evidence. Realizace prodejů a oceňování pra-
xí, financování nákupů praxí, převody majetku. Zkušenost 
a profesionalita. Celá ČR. AD MEDICA, 602 735 314, www.
admedica.cz
Transformace vaší praxe na s. r. o.! Od přípravy provozních 
řádů, dokumentů a smluv, veškerý styk s úřady až po převod 
smluvních vztahů se ZP. Již stovky úspěšných realizací! Celá 
ČR. AD MEDICA, 775 679 982, www.admedica.cz
Zkušená účetní nabízí vedení účetnictví a daňové evidence 
Brno a okolí. Praxe v účtování soukromých zdravotnických 
zařízení 10 let. Kontakt: Eva Šímová, 731 163 137
Komplexní právní služby, daně a poradenství ve zdravotnictví 
na klíč. Kontakt: www.iadvokat.eu, JUDr. Zdeněk Hromád-
ka, advokát, 737 456 586, info@iadvokat.eu

KŘížOVKA O ceNy

sErvis

křížovka o ceny
V tajence křížovky v Tempus medico-

rum 5/2015 se skrýval citát z knihy Richarda 
Gordona Doktor na moři: Lékařské fakulty 
poskytují tak málo vědomostí o medicí-
ně jako exkluzivní univerzity o životě 
obyčejných lidí.

Českou detektivku Hany Proškové Zlá 
panenka získává deset vylosovaných lušti-
telů: Robert Baran, Rychvald u Karviné; 
Jana Dohnalová, České Budějovice; Eva 
Jandová, Hradec Králové; Iva Kanovská, 
Uherské Hradiště; Petr Navrátil, Vsetín 1; 

Josef Nedvěd, Karviná-Mizerov; Daniela 
Růžičková, Plzeň; Dagmar Vodová, Brno; 
Tomáš Vojtíšek, Brno; Pavel Tkadlec, 
Staré Město.

Na správné řešení tajenky z  čísla 
6/2015 čekáme na adrese recepce@clkcr.
cz do 8. července 2015.

Hodně štěstí!

Upozornění: Do slosování o ceny mo-
hou být zařazeni pouze lékaři registrovaní 
v České lékařské komoře.
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Reference: 1.  SPC  Januvia.

ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU 
Januvia® 100 mg potahované tablety (sitagliptinum)
INDIKACE: U pacientů s diabetem mellitus 2. typu je Januvia indikována ke zlepšení kontroly glykémie: v monoterapii u pacientů, u kterých úprava stravy a cvičení samotné neposkytují dostatečnou kontrolu 
glykémie a u kterých metformin není vhodný v důsledku kontraindikací nebo nesnášenlivosti; v dvojkombinační perorální terapii v kombinaci s metforminem v případech, kdy úprava stravy a cvičení při 
současném užívání metforminu samotného nezajistí dostatečnou úpravu glykémie; v kombinaci se sulfonylureou v případech, kdy úprava stravy a cvičení při současném užívání maximální tolerované dávky sulfonylurey 
samotné nezajistí dostatečnou úpravu glykémie a kdy je metformin nevhodný kvůli kontraindikacím nebo nesnášenlivosti; v kombinaci s agonistou receptoru aktivovaného peroxizomovým proliferátorem gama 
(PPARγ) (tj. thiazolidindionem), kdy použití agonisty PPARγ je vhodné a kdy úprava stravy a cvičení plus agonista PPARγ samotné neposkytují dostatečnou kontrolu glykémie; v trojkombinační perorální terapii 
v kombinaci se sulfonylureou a metforminem v případech, kdy úprava stravy a cvičení při dvojkombinační terapii těmito léčivými látkami nezajistí dostatečnou úpravu glykémie; a v kombinaci s agonistou PPARγ 
a metforminem, kdy použití agonisty PPARγ je vhodné a kdy úprava stravy a cvičení plus dvojkombinační terapie těmito léčivy neposkytuje dostatečnou kontrolu glykémie. Přípravek Januvia je rovněž indikován jako 
dodatečná terapie k léčbě inzulinem (s metforminem nebo bez něj), pokud úprava stravy a cvičení plus stabilní dávka inzulinu neposkytují odpovídající kontrolu glykémie. DÁVKOVÁNÍ: Dávka přípravku Januvia 
100 mg jednou denně. Je nutno zachovat dávkování metforminu nebo agonisty PPARγ a sitagliptin podávat souběžně. V kombinaci se sulfonylureou nebo inzulinem je možné zvážit nižší dávku sulfonylurey nebo 
inzulinu, aby se snížilo riziko hypoglykémie. U starších jedinců je vyžadována opatrnost. U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu [CrCl] ≥50 ml/min) není nutno dávku přípravku Januvia 
upravovat. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl ≥30 až <50 ml/min) je dávka přípravku Januvia 50 mg jednou denně. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl <30 ml/min) nebo 
s terminálním onemocněním ledvin (ESRD) vyžadujícím hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu je dávka přípravku Januvia 25 mg jednou denně. Přípravek Januvia lze podávat bez ohledu na načasování dialýzy. 
KONTRAINDIKACE: Přípravek Januvia je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na kteroukoli složku tohoto přípravku. INTERAKCE: Účinky jiných léků na sitagliptin: riziko klinicky významných interakcí při 
podávání sitagliptinu je nízké. Metformin: současné opakované podávání metforminu v dávce 1 000 mg spolu se sitagliptinem v dávce 50 mg dvakrát denně nevedlo u pacientů s diabetem 2. typu k významné změně 
farmakokinetiky sitagliptinu. Cyklosporin: současné perorální podání jediné 100mg dávky sitagliptinu a jediné 600mg perorální dávky cyklosporinu zvýšilo hodnotu AUC sitagliptinu, tyto změny ve farmakokinetice 
sitagliptinu nebyly považovány za klinicky významné. Nedošlo k významné změně renální clearance sitagliptinu. Proto se ani u jiných inhibitorů P-glykoproteinu nepředpokládají významné interakce. UPOZORNĚNÍ: 
Januvia se nemá podávat pacientům s diabetem 1. typu nebo používat k léčbě diabetické ketoacidózy. Po uvedení přípravku na trh byla jako nežádoucí účinek spontánně hlášena akutní pankreatitida. Pacienty je 
nutno poučit o charakteristickém symptomu akutní pankreatitidy: přetrvávající, těžké bolesti břicha. Po vysazení sitagliptinu (s podpůrnou léčbou nebo bez ní) byl pozorován ústup pankreatitidy, nicméně byly hlášeny 
velmi vzácné případy nekrotizující nebo hemoragické pankreatitidy a/nebo úmrtí. V případě podezření na pankreatitidu se musí přípravek Januvia a další potenciálně podezřelé léčivé přípravky vysadit; pokud je akutní 
pankreatitida potvrzena, přípravek Januvia nesmí být znovu nasazen. U pacientů s pankreatitidou v anamnéze je nutno postupovat opatrně. Pokud byl sitagliptin přidáván k sulfonyluree nebo inzulinu, incidence 
hypoglykémie byla zvýšena nad úroveň incidence u placeba. Ke snížení rizika hypoglykémie lze tudíž zvážit podávání nižších dávek sulfonylurey nebo inzulinu. Pacienti musí být upozorněni na riziko hypoglykémie, 
pokud se přípravek Januvia používá v kombinaci s deriváty sulfonylmočoviny nebo s inzulinem. Vyšetření funkce ledvin se doporučuje před zahájením a pravidelně v průběhu léčby přípravkem Januvia. U pacientů se 
středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin a u pacientů s terminálním onemocněním ledvin, kteří vyžadují hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu, se doporučuje nižší dávkování. Při zvažování použití sitagliptinu 
v kombinaci s jiným antidiabetikem je nutno kontrolovat podmínky použití takového antidiabetika u pacientů s poruchou funkce ledvin. Přípravek Januvia se nedoporučuje podávat dětem mladším 18 let vzhledem 
k nedostatku údajů týkajících se její bezpečnosti a účinnosti. Přípravek Januvia nesmí užívat těhotné a kojící ženy. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Byly hlášeny závažné nežádoucí účinky, včetně pankreatitidy a hypersenzitivních 
reakcí. V kombinaci se sulfonylmočovinou a inzulinem byla hlášena hypoglykémie (4,7 až 13,8 % u sulfonylmočoviny, 9,6 % u inzulinu). Frekvence výskytu nežádoucích účinků zjištěných v placebem kontrolovaných 
klinických studiích a po uvedení přípravku na trh: sitagliptin v monoterapii: infekce horních dýchacích cest, nazofaryngitida, hypoglykémie, bolest hlavy, osteoartritida, bolest v končetinách (časté), točení hlavy, 
zácpa (méně časté); sitagliptin s metforminem: hypoglykémie, nauzea, fl atulence, zvracení (časté), ospalost, průjem, zácpa, bolest v horní části břicha, pokles glukózy v krvi (méně časté); sitagliptin se sulfonylureou: 
hypoglykémie (časté); sitagliptin se sulfonylureou a metforminem: hypoglykémie (velmi časté), zácpa (časté); sitagliptin s agonistou PPARγ (pioglitazon): hypoglykémie, fl atulence, periferní edém, pokles glukózy 
v krvi (časté); sitagliptin s agonistou PPARγ (pioglitazon) a metforminem: hypoglykémie, periferní edém (časté); sitagliptin s inzulinem (+/-) metformin): chřipka, hypoglykémie, bolest hlavy (časté), sucho v ústech, 
zácpa (méně časté). Zkušenosti po uvedení přípravku na trh: Byly hlášeny následující nežádoucí účinky (četnost není známa): reakce přecitlivělosti včetně anafylaxe, intersticiální plicní nemoc, zvracení, pankreatitida, 
angioedém, vyrážka, kopřivka, kožní vaskulitida a exfoliativní kožní stavy včetně Stevens-Johnsonova syndromu, artralgie, myalgie, bolesti v končetinách a zádech, zhoršení renálních funkcí, včetně akutního selhání 
ledvin. Další údaje o nežádoucích účincích naleznete v úplném Souhrnu údajů o přípravku. LÉKOVÁ FORMA: Potahovaná tableta. UCHOVÁVÁNÍ: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. DRŽITEL 
ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Merck Sharp & Dohme Ltd., Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire N11 9BU, Velká Británie. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 100 mg – 28 tbl. EU/1/07/383/014; 98 tbl. EU/1/07/383/017. 
DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU SPC: 26. 3. 2015.

Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku.
Tento přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Silné výsledky, prokázaná 
zkušenost u vhodných 
pacientů s diabetem 2. typu1
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