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Česká lékař-
ská komora je na 
rozdíl od nejrůz-
nějších spolků 
jedinečnou veřej-
noprávní korpora-
cí, na kterou stát 
přenáší zákonem 

ty funkce a úkoly, které mohou příslušníci 
lékařského stavu vykonávat kvalifikovaněji 
a lépe než státní úředníci. Aby komora mohla 
své úkoly v zájmu veřejnosti plnit, musí být 
ze zákona jejími členy všichni lékaři, kteří vy-
konávají své povolání na území našeho státu. 

Komora zajišťuje profesní dohled nad 
lékaři, je garantem kvality lékařské péče 
a strážcem etiky výkonu lékařského povolá-
ní. Úkolem komory je však ne-
jenom dbát na to, aby všichni 
lékaři vykonávali své povolání 
odborně a v souladu s etickými 
principy a aby se vzdělávali, ale 
zároveň také hájit profesní zá-
jmy lékařů tak, abychom měli 
ke své práci vytvořeny co nejlepší podmínky.

Jako příslušníci takzvaně svobodného 
povolání se my lékaři alespoň v demokratické 
společnosti těšíme té výsadě, že si můžeme 
spravovat své profesní záležitosti sami. Ostatně 
kdo jiný než lékaři by měl určovat pravidla pro 
výkon povolání nebo náplň našeho vzdělávání? 
Kdo jiný než kolegové dokáže kvalifikovaně 
posoudit skutečná nebo domnělá provinění 
lékařů? Kdo jiný než lékaři může hájit huma-
nistické principy našeho povolání, v zájmu pa-
cientů a často i navzdory některým politikům? 

Lékařská komora, jejíž činnost byla obno-
vena po tzv. sametové revoluci, může navazo-
vat na bohatou tradici profesních lékařských 
samospráv. Vždyť první Komora lékařů Krá-
lovství českého byla založena již v roce 1893. 
Demokratickými principy se řídící profesní 
samospráva však byla vždy trnem v oku tota-
litním režimům. Proto byla činnost komory 
ochromena v čase nacistické okupace, proto ji 
po krátkém poválečném svobodném nadech-
nutí zlikvidovali komunisté výnosem ministra 
zdravotnictví v roce 1950. Terčem útoku politi-
ků, kteří se sice prohlašují za demokraty, ale ve 
skutečnosti by nejraději umlčeli každého, kdo 
si dovolí zastávat odlišné názory, se lékařská 
komora bohužel stává i v současnosti. 

Česká lékařská komora je naší profesní 
samosprávou. My všichni máme právo účast-
nit se okresních shromáždění lékařů, všich-
ni máme právo volit funkcionáře komory, 
kterým důvěřujeme. Každý z nás se může 
ucházet o podporu svých kolegů v demokra-
tických volbách a politici nám nemají právo 
přikazovat, koho volit smíme a koho nikoliv.

Komora dnes sdružuje lékaře všech spe-
cializací, nejrůznějších národností, různého 
politického přesvědčení i náboženského vy-
znání. Všichni jsme si rovni. Všichni jsme 
kolegové a kolegyně, a podle toho bychom 
se k sobě navzájem měli chovat.

Naše komora je a samozřejmě musí zůstat 
nestranickou organizací, která spolupracuje 
a jedná se všemi představiteli státu, a to bez 

ohledu na jejich politickou pří-
slušnost. Pouze nezávislá ko-
mora totiž může disponovat 
patřičnou odbornou autoritou. 
Vzhledem k tomu, že zajišťová-
ní dostupnosti kvalitní zdra-
votní péče pro každého, kdo ji 

potřebuje, je nejenom jedním ze základních 
úkolů státu, ale zároveň obrovským politi-
kem, nemůže lékařská komora být apolitická. 
Po její „apolitičnosti“ volají pouze neschop-
ní politici, kterým vadí, že lékařská komora 
hájící práva lékařů a zájmy českého zdra-
votnictví kvalifikovaně a odborně oponuje 
jejich návrhy.

Česká lékařská komora je nejenom insti-
tucí vykonávající pravomoci delegované na ni 
státem, naše komora je především svobod-
ným prostorem pro všechny lékaře. Placení 
zaměstnanci i volení funkcionáři komory 
v jednotlivých okresech i na úrovni centrál-
ní se snaží poskytovat všem jejím členům 
kvalifikovaný servis. Kvalita práce komory 
je však samozřejmě závislá na ochotě lékařů 
pracovat v rámci její struktury v zájmu svých 
kolegů a ku prospěchu celého lékařského sta-
vu. Komora, to není nikdo jiný než my všichni.

Kolegyně a kolegové, pojďme se tedy spo-
lečně snažit o to, aby se lékařům v naší zemi 
žilo a pracovalo lépe a abychom se nemuse-
li stydět za výsledky své práce, ale naopak 
abychom mohli být hrdí na úroveň české 
medicíny. Podpořte i vy svojí prací Českou 
lékařskou komoru.

Milan Kubek
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Vzpomínka na expedici Lambaréné
Před jednapadesáti lety se vypravila skupina mladíků na dlouhou pouť do afrického Gabonu, 
aby ve stopách slavného lékaře Alberta Schweitzera pomohla nemocnici v Lambaréné. Podobně 
jako teď pomáhají jejich následovníci z organizací Lékaři bez hranic a Člověk v tísni. Jedním 
z organizátorů a účastníků byl tehdy medik, nyní docent medicíny Petr Bartůněk. Pan docent 
se později stal uznávaným internistou a svůj život spojil se IV. interní klinikou VFN, kterou 
jako přednosta několik let vedl. Zároveň zasedal v redakčních radách několika časopisů a vedl 
Časopis lékařů českých. Velmi aktivní byl a je i na půdě České lékařské komory. Dříve jako člen 
Vědecké rady a Etické komise, nyní spolu s profesorem Radkem Ptáčkem jako spoluorganizátor 
velmi sledovaných a respektovaných konferencí Etika a komunikace, k nimž vydávají skvělé 
publikace. 

Rozhovor s autorem nápadu a cestovatelem doc. Petrem Bartůňkem

Pana docenta znám teď už skoro třicet let 
a máme spolu oblíbený rituál. Vždy, když ho 
potkám, zeptám se: „Jak se máte, milý pane 
docente?“ On se na mě pokaždé moudře podí-
vá a odpoví: „Lehčí otázku nemáte, Michale?“ 
Jsem rád, že jsme si mohli popovídat o expe-
dici Lambaréné… 

Pane docente, 1. ledna 1968 odjížděla ze 
Staroměstského náměstí v  Praze stu-
dentská expedice Lambaréné do Afriky. 
Můžete sdělit našim čtenářům, jak vůbec 
celý nápad a plán vznikl?

Bylo to někdy ve druhém nebo třetím 
ročníku studia medicíny, kdy jsem v rozhla-

se vyslechl nesmírně zajímavý pořad o prof. 
Albertu Schweitzerovi, o nemocnici, kterou 
založil v  roce 1913 na rovníku v  Gabonu. 
Starý pán, kterému říkali domorodci „Vel-
ký bílý kouzelník“, tehdy ještě žil (zemřel 
v roce 1965). Rozhlasový pořad mj. popsal 
i obtížnou ekonomickou situaci nemocnice 
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v souvislosti s politickou situací země. Aniž 
jsem si to v počátku uvědomil, podprahově 
jsme to vnímal jako výzvu, určitý apel. Proto 
jsem se o něco později svěřil svým spolužá-
kům s nápadem pokusit se pomoci nemocnici 
v průběhu prázdninové akce. Koncept cesty, 
resp. praxe, jsem předal na studijní oddělení 
děkanátu. Ačkoliv léta šedesátá, dnes čas od 
času označovaná jako „zlatá šedesátá“, byla 
charakterizována určitým uvolněním, ve-
dení fakulty „africkou praxi“ odmítlo. V té 
době jsem už měl o nemocnici řadu informací 
a plán medické praxe se změnil na akci, která 
by dnes byla označena jako humanitární.

 
Sám jste naznačil limity té doby, jak bylo 
tedy možné, že jste cestu tak zcela mimo-
řádnou a výlučnou dokázali prosadit?

Bylo logické, že uskutečnit tak nároč-
ný projekt může jen skupina, která bude 
mít profesní předpoklady nejen cestu zod-
povědně připravit, ale také obstát v jejím 
průběhu, o němž jsem neměl žádné iluze, 
nicméně skutečnost je později mnohokrát 
překonala… Rozhodl jsem se tedy ze svých 
spolužáků a přátel vytvořit jakýsi příprav-
ný výbor expedice. Vedle medika Jiřího 
Plačka, kterého jsme v ročníku znali jako 
skvělého řidiče a kutila par excellence, to 
byl spolužák z dětství Luboš Kropáček, už 
v základní škole považovaný za všestranně 
a věku neúměrně mimořádně nadaného. Jako 
polyglot byl neocenitelný, navíc byl dokona-
le informován o afrických reáliích. Dalším 
byl Josef Vavroušek, který byl těsně před 
odjezdem promován na ČVUT, jemu byla při-
dělena funkce navigátora a mechanika. Jako 
publicista byl angažován Petr Bárta, které-
ho jsem znal z doby, kdy jsme oba přispívali 
do univerzitního čtrnáctideníku Univerzita 
Karlova. Mužem zodpovědným za materiální 
vybavení a stravování byl RNDr. Klement 
Kunz, vědecký aspirant Farmakologického 
ústavu LFH UK, nyní 3. LF UK, můj přítel 
z dávných dob. Za psychologa byl vybrán Mi-
loslav Topinka, student oboru psychologie 
FF UK, kterého jsem poznal během jeho 
studia na naší fakultě, již opustil, aby více 
naplnil svoje představy o profesní kariéře. 
Jako kameraman nám byl doporučen kamera-
man studia Barrandov Mgr. Jiří Stöhr, který 
za pomoci ostatních členů výpravy natočil 
18dílný seriál pro televizi. S konceptem cesty, 
který tato skupina připravila, jsem oslovil 
tehdejšího rektora Univerzity Karlovy, prof. 
MUDr. Oldřicha Starého, DrSc., mj. přednostu 
neurologické kliniky naší fakulty čili našeho 
učitele. A tím se konečně dostávám k odpo-

vědi na vaši otázku. Profesor Starý byl naším 
projektem nadšen a přislíbil osobní garanci. 
Ale nejen to, navíc opakovaně podpořil osob-
ním dopisem řadu našich žádostí, čímž nám 
otevřel dveře u mnoha vedoucích pracovníků 
celé plejády podniků zahraničního obchodu, 
ministerstev, různých institucí, o četných 
úřadech nemluvě. 

Jaký byl vlastní cíl výpravy?
Pomocí mediální kampaně, za niž jsme 

vděčili nejen Československé televizi, ale 
i řadě deníků a časopisů, jsme připoutali po-
zornost k nemocnici v Lambaréné na řece 
Oggoué v Gabonu. Díky tomu jsme mohli 
nashromáždit četné dary, které byly pro ne-
mocnici v nouzi velkou pomocí. Nejvíce při-
spěl koncern Chirana Stará Turá, v té době 
náš největší závod na výrobu zdravotnické 
techniky, ale i nejrůznějších pomůcek jako 
injekčních stříkaček atp. Hodnota daru, který 
byl odeslán do Gabonu lodí, představovala 
částku několika set tisíc korun. My sami jsme 
převáželi jen dar získaný z tkáňové banky 
Fakultní nemocnice v Hradci Králové, totiž 
kostní štěpy vhodné k rekonstrukčním plas-
tickým operacím nemocných s leprou. V jejím 
čele stál doc. MUDr. R. Klen, CSc., který dar 
sám inicioval. Současně jsme získali od vedení 
Chirany tehdy unikátní miniaturizovaný pře-
nosný elektrokardiograf Unicard a kyslíkovou 
aparaturu stejné firmy.

Vůbec jste se zatím nezmínil o nákladním 
voze Tatra, kterým jste cestu dlouhou 
přes 35 tisíc kilometrů vykonali.

To je příběh sám o sobě. Na začátku jsme 
požádali vedení n. p. Tatra v Kopřivnici o za-
půjčení vhodného vozidla, které by zvládlo 
náročný terén ve většině afrických zemí. 
Navrhli nám, abychom si opatřili dva starší 
vozy typu T 805 s tím, že jeden vůz poslouží 
jako zdroj náhradních dílů. Po dlouhé anabázi 
jsme je získali z vojenské katedry UK. Jaké 
bylo naše zklamání, když nám v Kopřivnici 
sdělili, že jde o typ, který se už nevyrábí, a že 
tedy z marketingového hlediska není zajíma-
vý. Po řadě týdnů marných jednání jsme zís-
kali od Ministerstva těžkého strojírenství šek 
v hodnotě 250 tisíc Kč, což byla cena nákladní 
Tatry 138. Následoval nákres nástavby, kterou 
poté vytvořili mimořádně obětaví montéři  
n. p. Karosa. Auto pokřtil na Staroměstském 
náměstí v den odjezdu sám rektor UK prof. 
Starý, a to názvem „Drobeček“. Bez zásadních 
technických problémů jsme s ním projeli 
Rakousko, Jugoslávii, z Rijeky do Alexandrie 
na lodi Zagreb a poté přes Káhiru, Luxor, 
Asuán, Súdán, Etiopii, Keňu, Zambii, Kongo-
-Kinshasa, Kongo-Brazzaville, odtud lodí do 
Lagosu přes Nigérii, Niger, Alžír, odtud opět 
lodí do Marseille. 

Je určitým paradoxem, že do země, do 
které jste přijeli jako její příznivci, na-
víc s velkolepým darem, vás na hranici 
odmítli vpustit.

To je jeden z nejhorších zážitků z jede-
náctiměsíční cesty. Na hranicích Gabonu, 
pouhých 587 kilometrů od nemocnice v Lam-
baréné, jsme zažili doslova šok, když nám 
vojáci po kontrole pasů odmítli zvednout 
závoru. Zpočátku jsme vše považovali za ne-
dorozumění. Když jsme však byli opakovaně 
rezolutně odmítnuti, nezbývalo než se vrá-
tit do hlavního města Brazzaville a požádat 
o pomoc a podporu náš zastupitelský úřad. 
A tak 10. června 1968, den považovaný za cí-
lové datum expedice, začala horečná jednání. 
Náš chargé d´affaires v Brazzaville požádal 
o přijetí konzula Francie. Ten samozřejmě 
nic nevěděl, ale slíbil, že bude informovat 
francouzské velvyslanectví v Liberville, me-
tropoli Gabonu, které shodou okolností za-
stupuje v Konžské republice i Gabon. Volali 
jsme do nemocnice v Lambaréné, rektorovi 
UK, prof. Starému. Rychle získávali podporu 
řady institucí i osobností. Mimo jiné v náš 
prospěch intervenovalo vedení Karlovy uni-
verzity, které se obrátilo o pomoc na před-
stavitele Sorbonny, člen Společnosti Alberta 
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Schweitzera, Čechoslovák prof. Kalfus napsal 
gabonské vládě, pomoc nabídla i Českoslo-
venská komise pro spolupráci s UNESCO 
či Mezinárodní svaz studenstva. Účastníci 
kongresu Světové rady církví, který se právě 
konal ve Švédsku, odeslali protest gabonské 
vládě. Už si ani nevybavuji další intervence, 
ale bylo jich opravdu mnoho. Bohužel po 24 
hodinách francouzský konzul v Liberville 
obdržel zprávu, z  níž vyplývalo, že zákaz 
vstupu československé expedice vychází od 
nejvyšších státních autorit Gabonu a že další 
intervence jsou bezpředmětné. Samozřejmě 
bez udání důvodu. Mnohem později jsme se 
z diplomatických kruhů dozvěděli, že jeden 
z organizátorů protivládního puče v Gabonu 
utekl po nezdařeném převratu na jednu z na-
šich afrických ambasád. Stejný zdroj připustil, 
že podíl na animozitě vůči naší republice měla 
i skutečnost opakovaných tajných dodávek 
zbraní.

Jak jste se zmínil, dar zdravotnické tech-
niky a další vybavení byly transportovány 
do Lambaréné lodí, ale jak to bylo s dary, 
které jste vezli v autě?

Poté, co se vyčerpaly všechny možnosti 
o vstup na území Gabonu, zbývalo jediné, 
vrátit se domů. Což ovšem nebylo vůbec 
snadné, protože loď, která může transpor-
tovat nákladní vůz, nesmí vzít na palubu 
pasažéry. Výprava se proto musela roztrh-
nout, poprvé za celou cestu. Zatímco dva 
členové výpravy se nalodili spolu s Tatrou na 
polskou nákladní loď Toruň, zbývající část 
výpravy využila francouzské lodi General 
Mangin, která se vracela do Marseille a ces-
tou měla řadu zastávek. Právě na této lodi se 
vracel z dovolené v Evropě dr. Kopp, chirurg 
z nemocnice v Lambaréné. Loď opouštěl 
v přístavu Port Gentil a mezi jeho zavazadly 
přibyla další tři – naše dary. A o den později 
došlo k tomu, v co jsme nedoufali ani ve snu. 
Lodní radiotelegrafista nám doručil tele-
grafickou zprávu z nemocnice v Lambaréné 
s tím, abychom na rejdě v Libreville, hlavním 
městě Gabonu, neopouštěli loď. Krátce poté 
přirazil k naší zámořské lodi remorkér, který 
dopravil pro nás mimořádně vzácné hosty, 
MUDr. Waltera Munze, šéflékaře a nástupce 
prof. Schweitzera, a dceru pana profesora, 
paní Rhenu Eckert-Schweitzerovou. Po fi-
asku na hranicích Gabonu tak setkání s ve-
dením nemocnice, byť v improvizovaných 
podmínkách, bylo určitou satisfakcí. Do jed-
né z knih, které nám návštěva předala, mi 
vepsal dr. Munz tato slova: „Milému kolegovi 
Petru Bartůňkovi srdečné díky za všechno, co 

spolu se skupinou československých studentů 
vykonal pro nemocnici Alberta Schweitzera 
v Lambaréné. Také jménem našich četných 
afrických nemocných, kterým vaše pomoc 
prospěla.“

Tenkrát vypadala Afrika jistě jinak než 
dnes, ale v každém případě to byla cesta 
mimořádně náročná a místy i nebezpeč-
ná. Mohl byste zmínit některou z his-
torek, na kterou nikdy nezapomenete? 

Bylo jich několik. Tu emočně silnou jsem 
už zmínil, nepochybně setkání se zástupci ne-
mocnice na lodi nedaleko od břehů Gabonu. 
Za vzpomínku by jistě stálo několik drama-
tických příhod v provincii Katanga, kde jsme 
byli opakovaně zatčeni, neboť vojáci konž-
ské armády nás považovali za bílé žoldnéře. 
V jednom z případů jsme měli opravdu namá-
le… Nicméně moje nejsilnější vzpomínka se 
váže na období  před odjezdem z Prahy. Bylo 
to v říjnu 1967, kdy jsem byl vyzván, abych 
se co nejdříve dostavil k rektorovi UK, prof. 
Starému. Informoval mě o tom, že ÚV KSČ 
(tehdy mocenské centrum země) připouští 
možnost odjezdu expedice s podmínkou, že 
se tak stane bez účasti Josefa Vavrouška a mě. 
Tehdy jsem během několika minut prožil 
pocit zmarnění a před očima mi běžel film 
stovek, tisíce hodin věnovaných přípravám, 
nezměrného úsilí, které si současná mladá 
generace – zaplať bůh – neumí vůbec před-
stavit. Důvodem byla skutečnost, že oba jsme 

na svých fakultách vydávali cyklostylované 
časopisy (na ČVUT to byl Buchar, na lékař-
ské fakultě Reflex), které v mezích možnosti 
publikovaly kritické texty. V našem případě 
to šlo tak daleko, že jsme jako jediný student-
ský časopis v té době museli rukopis před 
vytištěním předložit k schválení na HSTD 
(Hlavní správa tiskového dohledu), což byl 
úřad hlavního cenzora. K mému překvapení 
mi položil rektor jedinou otázku: „Můžete se 
zavázat, že se všech osm účastníků expedice 
vrátí?“ Když byl ujištěn, vyzval mě, abych 
setrval po dobu, kdy bude mít v  této věci 
jednání na ÚV KSČ. Díky jeho postoji jsme  
1. ledna 1968 mohli na Staroměstském náměs-
tí nastartovat „Drobečka“ a přes Dlouhou tří-
du se vydat na africkou pouť. Nesmím ovšem 
opomenout další šok, když jsme se 21. srpna 
ráno v přístavu v Marseille od dělníků v doku 
dozvěděli, že jsme okupováni…

Jak hodnotíte expedici dnes, po tak dlou-
hé době?

Ať to nahlížím z té či oné stránky, svým 
způsobem to byla neopakovatelná zkušenost. 
Především nás navždy poznamenalo poznání 
neskutečné bídy třetího světa. Světa trvalého 
nedostatku základních potravin, vody a defi-
citu elementární lékařské péče. Proto fandím  
aktivitám typu Lékaři bez hranic nebo Člověk 
v tísni a řadě jim podobných humanitárních 
projektů a podporuji je.

Michal Sojka
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Ti, kteří byli členy  
expedice Lambaréné
Petr Bárta (1942–2008)

V roce 1966 absolvoval Fakultu žurnalis-
tiky na Fakultě sociálních věd a publicistiky 
Univerzity Karlovy v Praze, kde získal později 
titul PhDr. Po ukončení studia začínal jako 
redaktor časopisu Zápisník, kam se po roce 
1989 vrátil jako šéfredaktor. O něco pozdě-
ji vyhrál konkurz na ředitele vydavatelství 
Magnet-Press.

V  roce 1968 se zúčastnil jako novinář 
zpravodaj transafrické cesty expedice Lamba-
réné, své zážitky pak vydal pod názvem Dobrý 
den, Afriko! V roce 1969 získal první cenu 
za novinářskou fotografii (snímek Biafra).  
V letech 1974–1979 cestoval po světě jako dra-
maturg Černého divadla Jiřího Srnce. Dojmy 
z cest i příhody ze zákulisí tohoto v celém svě-
tě proslulého divadla shrnul v knize Sametové 
rovnoběžky. V roce 1984 se zúčastnil čtyř-
měsíční expedice Korál – první potápěčské 
výpravy do oblasti Rudého moře. Zkušenosti 
z této výlučné cesty zpracoval v knížce Hloub-
kové opojení. Jeho knihy popisují zážitky z 87 
zemí, které navštívil.

V  letech 1984–1987 působil ve Svazu 
československých spisovatelů. V  letech 
1987–1990 se uskutečnila tříletá reklamní 
expedice pěti kontinenty Tatra kolem světa, 
jedna z největších a nejprestižnějších čes-
koslovenských expedic. Poznatky a osudy 
členů posádky na předlouhé cestě přes 68 
zemí popsal v knize Tatra kolem světa.

Byl rovněž autorem řady televizních in-
scenací (Nota bene Jan, Tzv. přežití, Cam-
ping story), spoluautorem televizních seriálů 
(Expedice Lambaréné – 18 dílů, Expedice 
Korál – 10 dílů).

Petr Bartůněk (1939)
Vystudoval Fakultu všeobecného lé-

kařství Univerzity Karlovy (promoce 
1969), z vnitřního lékařství atestoval v le-
tech 1972 a  1976, kandidátem věd se stal 
v  roce 1989, habilitován byl v  roce 1991.  
Již v roce 1963 založil a redigoval časopis 
mediků Reflex, který byl jakousi „vzpourou 
proti paralyzující generalizované lhostejnosti 
studentů“. Ještě v průběhu studia medicí-
ny zorganizoval a vedl expedici Lambaréné 
(1968), jejímž cílem bylo připomenout odkaz 

„největšího humanisty 20. století“ a současně 
zajistit materiální pomoc legendární nemoc-
nici na řece Ogoouvé v Gabonu. 

Svůj profesionální život spojil natrvalo 
se IV. interní klinikou 1. LF UK a Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze, kam nastoupil 
již v roce 1969 a kde působil až do roku 2016; 
postupně zde pracoval jako sekundární lékař, 
odborný asistent, vedoucí lékař JIP, vedou-
cí lékař oddělení akutní medicíny, zástupce 
přednosty i jako přednosta (1995–2000). Po 
několik let tu vedl jednotku intenzivní péče, 
kterou založil v roce 1983. V letech 1990–1993 
a 2003–2005 působil jako proděkan 1. lé-
kařské fakulty UK, od roku 2005 byl členem 
kolegia děkana. Byl členem několika odbor-
ných společností a redakčních rad odborných 
periodik, přičemž šest let působil jako vedoucí 
redaktor Časopisu lékařů českých. Řadu let 
byl členem Vědecké rady a Etické komise 
České lékařské komory.

Jeho odborný zájem se soustřeďoval 
především na intenzivní péči ve vnitřním 
lékařství, lymeskou boreliózu (se zvlášt-
ním zřetelem na postižení srdce), a  pře-
devším na poruchy srdečního rytmu. Jim 
také věnoval většinu z více než 100 publika-
cí a čtyř monografií; byl též spoluautorem 
originálního československého zařízení 
pro přenos EKG signálu pomocí telefonu.  
Docent Bartůněk je čestným členem České 
kardiologické společnosti a čestným členem 
Spolku lékařů českých. V roce 2009 obdržel 
Cenu prezidenta České lékařské komory za 
přínos v oblasti celoživotního vzdělávání. Je 
nositelem Zlaté medaile Univerzity Karlovy, 
kterou převzal z rukou rektora v roce 2014. 
Spolu s profesorem PhDr. R. Ptáčkem získal 
v roce 2017 Cenu prof. Bedřicha Hrozného, 
kterou uděluje rektor Univerzity Karlovy za 
mimořádný tvůrčí počin. Univerzita tak oce-
nila oba editory za přípravu a vydání souboru 
šesti monografií zaměřených na jednotlivé 
aspekty lékařské etiky. V roce 2017 byl spolu 
s dalšími editory odměněn výborem České in-
ternistické společnosti J. E. Purkyně druhou 
cenou v soutěži o nejlepší publikaci roku 2016 
za učebnici Vybrané kapitoly z intenzivní 
péče (Grada). 

Literární ambice realizoval jednak v již 

zmíněném časopise mediků, jednak přede-
vším v akademickém čtrnáctideníku Univer-
zita Karlova, do kterého jako člen redakční 
rady v letech 1966–1970 přispíval reportáže-
mi, esejemi a kolážemi. Po návratu z cesty po 
Africe vydal úspěšnou publikaci Za džunglí 
je Lambaréné. Spolu s kolegou doc. MUDr. 
V. Puchmayerem, CSc., vydali v roce 1983 
soubor 70 úsměvných i  vážných historek 
věnovaných významnému českému inter-
nistovi a prvnímu přednostovi jejich mateř-
ské kliniky prof. MUDr. Bohumilu Prusíkovi, 
DrSc. Tomu je rovněž věnována Bartůňkova 
monografie s názvem Klasik českého lékařství 
prof. MUDr. Bohumil Prusík, DrSc., která byla 
vydána vydavatelstvím OPTIO CT v květnu 
2018.

Systematicky se věnoval sběru medicín-
ských historek, jež byly vydány opakovaně. 
Poprvé byly prezentovány v roce 1991 pod 
názvem Smích z poslucháren, druhé vydání 
vyšlo v roce 1996 jako Smích bez receptu, 
další v roce 1999 v nakladatelství Galén pod 
názvem Svěřte se odborníkovi… to se nasmě-
jete! V roce 2003 je vydal Presstempus jako 
Další prosím…! a v roce 2009 stejné nakla-
datelství s názvem To snad nemyslíte vážně, 
pane doktore…! Poslední, šesté vydání vyšlo 
v roce 2014 pod názvem Doktoři jsou taky lidi 
ve vydavatelství OPTIO CZ. Nelze nezmínit 
autory ilustrací k těmto úsměvným knížkám – 
byli to dnes již bohužel zesnulí přátelé autora, 
Vladimír Jiránek (1991, 1999, 2003, 2009) 
a Dušan Pálka (1996, 2014).

Luboš Kropáček (1939)
Po návratu z Afriky dokončil doktorské 

studium a předložil disertaci o Dárfúrském 
sultanátu. V době normalizace ji však nesměl 
obhajovat. Byl mu naopak ukončen pracov-
ní poměr na FF UK. Sedmnáct let se živil 
překlady a tlumočením, hlavně z arabštiny. 
Rehabilitován byl v roce 1990, kdy se vrátil 
na FF UK. V roce 1990 habilitoval na docenta 
na orientalistické katedře dnešního Ústavu 
Blízkého východu a Afriky. V roce 2001 byl 
jmenován profesorem oboru Dějiny a kultura 
zemí Asie a Afriky. Na FF UK působil v letech 
1990–2009. Od roku 2008 je vedoucím ka-
tedry religionistiky na Husitské teologické 
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fakultě UK. Jeho pedagogická práce se po léta 
zaměřovala jednak na jazyky a kulturní ději-
ny Afriky, jednak na islám (včetně islámské 
filozofie a mystiky, moderních aspektů islámu 
a vztahů k západnímu světu). Jeho studie 
o středověkých dějinách Súdánu publikovaná 
v General History of Africa (pod patronací 
UNESCO) se používá na vysokých školách 
všude v Africe. V češtině jsou využívány ze-
jména jeho monografie o islámu (Duchovní 
cesty islámu již ve 4. vydání). Známé jsou 
také Kropáčkovy popularizační práce v růz-
ných médiích, včetně vystoupení v rozhlase 
a televizi. Celkem jeho bibliografie zahrnuje 
téměř 300 titulů.

Za svou odbornou činnost byl francouz-
ským ministerstvem jmenován rytířem Řádu 
akademických palem Francouzské republiky 
a vyznamenán také alžírským velvyslanec-
tvím v Praze. Působil několik let jako před-
seda organizace Kontinenty a místopředse-
da Společnosti přátel Afriky. Jeho aktivní 
činnost pro dobré křesťansko-muslimské 
vztahy v Evropě získala výraznou podobu také 
působením v ekumenickém křesťanském vý-
boru Islam en Europe (v letech 1999–2003).

Klement Kunz (1941–1999)
Absolvent Přírodovědecké fakulty Uni-

verzity Karlovy v Praze promoval v roce 1967 
a poté nastoupil jako vědecký aspirant prof. 
MUDr. Votavy ve Farmakologickém ústa-
vu Lékařské fakulty hygienické UK (nyní  

3. LF UK). V roce 1978 emigroval zpočátku do 
Rakouska, později do Spolkové republiky Ně-
mecko. Tam působil na částečný pedagogický 
úvazek na Technische Hochschule München 
a později založil Institut für Bioanalytische 
Forschung. Zde se zabýval farmakokinetic-
kymi studiemi, zejména vývojem nových 
analytických metod (RIA, HPLC). Vyvinul 
velmi citlivé a selektivní validované stano-
vení escinu v biologických vzorcích pomocí 
Radio Immuno Assay (RIA). Spolupracoval 
s firmami, např. Willmar Schwabe, Klinge 
Pharma, Schering. 

V Praze založil společnost Clinst s.r.o., 
která byla zaměřena rovněž na farmakoki-
netické lékové studie. Nezanedbatelná byla 
i jeho publikační činnost v řadě periodik ori-
entovaných na problematiku farmakologie, 
např. v Arzneim.-Forsch., Pharmazie aj. Vedle 
zmíněné společnosti Clinst spolupracoval 
v Praze i s řadou dalších odborníků, vyvíjel 
s nimi např. HPLC metodu pro stanovení 
statinů. Významná byla i spolupráce s Pří-
rodovědeckou fakultou UK.

Byl rovněž, spolu s J. Musilem a O. No-
vákovou, spoluautorem učebnice Biochemie 
v obrazech a schématech, která pro svoji ná-
zornost patřila po řadu let mezi nejpopulár-
nější učebnice mediků. 

Miloslav Topinka (1945)
Od nejranějšího dětství žil v Praze, kde 

absolvoval ZŠ a SVVŠ (1959–1963). Poté stu-

doval dva semestry na Fakultě všeobecného 
lékařství Univerzity Karlovy, kde se při redi-
gování fakultního časopisu Reflex seznámil 
s Petrem Bartůňkem. V roce 1964 přestoupil 
na Filozofickou fakultu UK, obor psycholo-
gie. V roce 1968 se zúčastnil devítiměsíční 
studentské expedice Lambaréné. Studia psy-
chologie ukončil obhajobou diplomové práce 
a doktorátem (PhDr. 1970). 

Koncem roku 1968 se stal redaktorem 
měsíčníku Sešity pro literaturu a diskusi, až 
do jejich úředního zákazu. Byl členem Seifer-
tova Svazu československých spisovatelů, až 
do jeho zlikvidování v roce 1970. Absolvoval 
dlouhodobější studijní pobyty v Paříži (1967, 
1969). Do roku 1973 pracoval jako psycholog 
v PÚ ČSAV, poté byl zaměstnán jako úředník. 
V letech 1980–1987 pracoval v Casablance 
u marocké firmy zabývající se prodejem strojů 
a dopravních pásů k těžbě fosfátů na Sahaře. 
Po návratu do Prahy pracoval jako úředník, 
v letech 1992–1998 pro rakouskou obchodní 
firmu.

První básnickou sbírku Utopír vydává 
v roce 1969, další básnická sbírka Krysí hníz-
do (1970) byla již sešrotována. Vyšla pak až 
v roce 1991, v překladu do polštiny roku 1993. 
V roce 1970 na návrh Jiřího Koláře získává 
cenu Herderovy nadace pro mladé tvůrce. Do 
roku 1970 a potom až od roku 1990 publikuje 
poezii a eseje v literárních a výtvarných časo-
pisech (Literární noviny, Plamen, Výtvarná 
práce, Orientace, Sešity pro literaturu a dis-

Josef Vavroušek Klement Kunc Petr Bartůněk Luboš Kropáček

Jiří Stöhr Petr Bárta Miloslav Topinka Jiří Plaček
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kusi, Host, Tvar, Souvislosti, A2 aj.). Jeho 
verše a eseje byly přeloženy do francouzštiny, 
angličtiny, němčiny, španělštiny, polštiny, 
srbochorvatštiny a slovinštiny, ruštiny, tu-
rečtiny, japonštiny a jazyka hindí. V letech 
1969–1970 napsal scénář pro celovečerní film 
o Karlu Hynku Máchovi, natáčení však již bylo 
nově dosazenou normalizační dramaturgií 
Barrandova zakázáno.

V roce 1995 vydal monografii Vedle mne 
jste všichni jenom básníci (zlomky a skici 
k J. A. Rimbaudovi), v roce 2001 napsal text 
k publikaci Snad nic, snad něco – práce na 
papíře Jiřího Koláře z let 1962–1963. Při-
pravil k vydání antologii francouzské avant-
gardní skupiny Vysoká hra (1993), Záznamy 
Jiřího Koláře (2002), texty Věry Linhartové 
a výtvarníka Karla Malicha. Od roku 1975 je 
členem Čsl. astronomické společnosti. Pro 
nejmenší děti připravil populárně-vědeckou 
astronomickou publikaci ve formě picture-
-book Martin a hvězda. 

Za sbírku poezie Trhlina obdržel v roce 
2003 prestižní Seifertovu cenu.

Za knihu esejů, článků a skic z let 1966–
2006 nazvanou Hadí kámen dostal roku 2009 
Cenu F. X. Šaldy.

Jiří Plaček (1940)
Základní a středoškolské vzdělání získal 

v Kutné Hoře. Maturoval v roce 1957, v témže 
roce byl přijat na FVL UK v Praze, kde bylo 
v polovině měsíce září přijímací řízení zruše-
no z důvodu politického postoje jeho rodiny. 
V letech 1957–1959 pracoval v kutnohorské 
továrně Státní výroba autodílů jako frézař 
a získal výuční list frézaře. V letech 1959–1961 
studoval na Střední zdravotnické škole v Pra-
ze obor rtg laborant, a studium ukončil další 
maturitní zkouškou. Opakované přihlášky ke 
studiu na lékařské fakultě byly neúspěšné. Po 
maturitě na zdravotnické škole musel nastou-
pit na umístěnku na rtg oddělení nemocnice 
v Mostě. Po ročním zaměstnání tamtéž se mu 
v roce 1962 podařilo vrátit ke studiu na lé-
kařskou fakultu. Po pátém ročníku na jeden 
rok přerušil studium a stal se jedním z osmi 
členů studentské expedice do Lambaréné. Po 
návratu z Afriky dokončil studium lékařství 
a v roce 1969 byl promován. Bezprostředně 
po promoci nastoupil na gynekologicko-po-
rodnické oddělení nemocnice v Kutné Hoře, 
kde dosud, jen na částečný úvazek, pracuje. 
V roce 1975 úspěšně složil atestační zkoušku 
I. stupně. Bohužel další několikaleté nesho-
dy s primářem oddělení zabránily možnosti 
ucházet se o atestaci 2. stupně. V roce 1990 byl 
politickým vedením města navržen do funkce 

ředitele OÚNZ Kutná Hora a konkurzní řízení 
vyhrál. Po první reformě zdravotnictví, kdy 
byly zrušeny OÚNZ, vyhrál další výběrové 
řízení a stal se ředitelem Nemocnice Kutná 
Hora. V této funkci uváděl v roce 1992 do pro-
vozu novou polikliniku vybudovanou v areálu 
nemocnice. Plánoval generální rekonstrukci 
lůžkové části, ke které bohužel nedošlo, neboť 
byl koncem roku z funkce odvolán pro falešnou 
pozitivní lustraci. Asi po roce Městský soud 
v Praze rozsudkem vyslovil neoprávněnost 
tohoto určení, nicméně do vedoucích funkcí 
se již dr. Plaček nevrátil. Dosud pracuje jako 
ambulantní gynekolog s částečným úvazkem 
na gynekologicko-porodnickém oddělení kut-
nohorské nemocnice. Ve stávajícím roce v létě 
vzpomíná 40leté působení ve své odbornosti 
a odhadem připustil možnost přibližně 3000 
zdárně odvedených porodů.

V mimopracovní činnosti zastává řadu let 
funkci předsedy kutnohorského Autoklubu, 
předsedu spolku Červeného kříže. Nicméně 
nejvíce ho zaměstnává post předsedy Klubu 
rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora 
v Praze, který má kořeny ve 30. letech minulé-
ho století. Tento klub organizuje každoročně 
třídenní kulturní festival Ortenova Kutná 
Hora, v tomto roce již 16. ročník, spojený 
s celostátní soutěží mladých básníků, stej-
ně jako řadu besedních večerů pod názvem 
Disputace.

Od dětství byl členem kutnohorské Lout-
kové scény a působil v ní až do ukončení její 
činnosti v  60. letech. Rád hrává na klavír 
a v krátkém období se pokoušel i o hraní na 
chrámové varhany. Ostatně hudba spolu 
s motoristickou technikou patří mezi jeho 
největší záliby.
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Jiří Stöhr (1939–2019)
Maturoval v roce 1956 v Uherském Brodě. 

V letech 1956–1957 studoval 1. ročník ČVUT 
obor Televizní a filmová technika. Byl absolven-
tem FAMU, katedra filmové a televizní kamery 
(1963–1965). V letech 1963–1991 byl zaměstnán 
ve Filmovém studiu Barrandov, nejprve jako  
II. kameraman (filmy Vrah skrývá tvář, Roman-
ce pro křídlovku, Svatej z Krejcárku a další). 
V roce 1968 byl členem expedice Lambaréné 
ve funkci fotografa, kameramana a režiséra. Po 
návratu z cesty Afrikou vznikl 18dílný televizní 
seriál. Do roku 1991 natočil jako kameraman 
řadu celovečerních hraných filmů, nejvíce 
s režisérem Dušanem Kleinem (např. Jeden 
z nich je vrah, Lekce, Tajemství zlatého Buddhy, 
Zatykač na královnu, Případ mrtvého muže, 
Případ mrtvých spolužáků, Město nic neví), 
ale i s dalšími režiséry (Lvi salónů, Tři od moře, 
Tchán, Muzika pro dva, Ten svetr si nesvlíkej, 
Od vraždy jenom krok ke lži, Oči pro pláč aj.).

Natáčel rovněž televizní filmy (např. An-
golský deník lékařky, Hříšný Václav, Vozová 
hradba, Pavol zasahuje 1–8) a jako hlavní ka-
meraman realizoval televizní inscenace v praž-
ském i bratislavském studiu ČST (Bakaláři 
84, 85, 86, Čarodějky z Greenham Common, 
Přezůvky štěstí, Husle, Plánka a další). V lednu 
1986 si zranil páteř v závodě Paříž–Dakar, který 
absolvoval jako kameraman v nákladním zá-
vodním voze LIAZ (posádka Tyl-Joklík-Stöhr). 
Po návratu mu byl udělen titul Zasloužilý pra-
covník automobilového průmyslu.

Byl iniciátorem a dlouho jediným organi-
zátorem realizace snu o cestě okolo světa s ná-
kladní Tatrou 815 (1983–1987). Za tuto činnost 
byl oceněn diplomem Zasloužilý pracovník čs. 
kinematografie. V březnu 1987 startuje spolu 
s pětičlennou posádkou jako vedoucí výpravy, 
kameraman a režisér na cestu kolem světa. 
Expedice Tatra kolem světa urazila 165 tisíc km  
napříč 90 zeměmi 5 kontinentů. Bylo nato-
čeno více než 100 hodin kvalitního filmové-
ho materiálu. Cesta trvala nepřetržitě 3 roky 
a 3 měsíce. Po návratu v květnu 1990 byly do-
končeny dva celovečerní dokumenty pláno-
vané ve filmovém studiu Barrandov; 52dílný 
plánovaný a smluvně potvrzený seriál nebyl na 
přání nového vedení ČST dokončen.

V roce 1991 dostal výpověď z Barrandova 
spolu s ostatními tvůrčími pracovníky. V letech 
1991–1999 byl kameramanem na volné noze. 
V roce 1999 vstoupil do starobního důchodu. 

Josef Vavroušek (1944–1995)
V období září 1962 až prosinec 1967 stu-

doval na Strojní fakultě ČVUT v Praze (speci-
alizace ekonomická, zaměření matematické). 

Podílel se na studentské opoziční činnosti, 
zejména jako šéfredaktor časopisu Buchar. 

Od 1. ledna do 13. září 1968 se zúčastnil 
expedice směřující do nemocnice A. Schwei-
tzera v Lambaréné (Gabon). Cílem expedice, 
která navštívila 14 afrických zemí, byla jednak 
materiální pomoc nemocnici, jednak podpora 
Schweitzerových ideálů humanismu a úcty 
k životu. Po okupaci Československa byl zvolen 
místopředsedou organizace SOS sdružující 
mladé československé občany na území Paří-
že. Po návratu z Afriky strávil rok v základní 
prezenční službě ve vojenském výzkumném 
ústavu, kde pracoval jako matematik a naučil 
se programovat (říjen 1968–1969).

V období říjen 1969 až květen 1970 praco-
val jako odborný pracovník ve Výzkumném 
ústavu ekonomiky průmyslu a stavebnictví při 
VŠE, potom v letech 1970–1974 jako poradce 
v Institutu poradenství. V roce 1975 se stal kan-
didátem věd po obhajobě knihy Systém řízení 
průmyslového podniku. Od roku 1975 pracoval 
v Ústavu pro ekonomiku a řízení VTR (později 
Výzkumný ústav VTR) v oblasti kybernetiky 
a teorie systémů, později se specializací na péči 
o životní prostředí. Zároveň přednášel na řadě 
konferencí a kurzů. V roce 1988 jeden semestr 
externě vyučoval na Strojní fakultě ČVUT 
v postgraduálním studiu (kurz péče o životní 
prostředí). Aktivně se zúčastnil činnosti nevlád-
ního ekologického hnutí, zejména Ekologické 
sekce čs. biologické společnosti při ČSAV. Po-
dílel se na zakládání a činnosti Kruhu nezávislé 
inteligence (1988) a Občanského fóra (1989).

V březnu 1990 byl jmenován náměstkem 
Státní komise pro vědeckotechnický rozvoj od-
povědným za péči o životní prostředí, v červnu 
téhož roku ministrem vlády ČSFR, předse-
dou Federálního výboru pro životní prostředí, 
a to do konce volebního období v červnu 1992. 
V červnu 1991 zorganizoval první celoevrop-
skou konferenci ministrů životního prostředí 
(Dobříš). Byl vedoucím československé dele-
gace na Konferenci OSN o životním prostředí 
a rozvoji v Rio de Janeiru (červen 1992).

Od října 1992 pracoval v Institutu apliko-
vané ekologie při VŠZ Praha jako výzkumný 
a vývojový pracovník v oblasti trvale udržitel-
ného hospodaření ve venkovské krajině a před-
nášel na VŠZ. V září 1992 inicioval založení 
dobrovolné neziskové Společnosti pro trvale 
udržitelný život, kde byl zvolen předsedou. 
V letním semestru 1992–1993 externě před-
nášel ekologii člověka na Fakultě sociálních 
věd Univerzity Karlovy. Od září 1993 byl pra-
covníkem oddělení veřejné a sociální politiky 
Institutu sociálních studií FSV. Ve školním 
roce 1993–1994 vedl kurz Ekologie člověka 

a podílel se na přednáškách v kurzu Veřejná 
politika. Ve školním roce 1994–1995 přednášel 
kurzy Základy ekologie člověka (pro bakaláře) 
a Trvale udržitelný způsob života (pro magis-
try) a podílel se na kurzu Veřejná politika. Byl 
členem vědecké rady FSV UK a proděkanem 
pro rozvoj a styk s veřejností této fakulty.

Přednášel také na řadě jiných vysokých 
škol v českých zemích i na Slovensku a dále 
ve Velké Británii (Cambridge). Na jaře 1994 
navštívil USA, kde absolvoval 22 přednášek na 
univerzitách, ve vědeckých ústavech i státních 
institucích.

Publikoval pět knih, 40 studií a asi 150 
odborných článků, zejména z oblasti kyber-
netiky, teorie systémů, teorie rozhodování 
a péče o životní prostředí.

Zahynul spolu s  dvacetiletou dcerou  
Petrou 18. 3. 1995 pod lavinou v Tatrách ve 
věku 50 let.
Hlavní ocenění in memoriam:
• Medaile prezidenta republiky Za zásluhy 
o Českou republiku I. stupně 
• Nadace Charty 77 – Cena Františka Kriegla 
za občanskou statečnost projevovanou bez 
ohledu na osobní prospěch a možná rizika
• Ministr životního prostředí – Cena minis-
tra za celoživotní práci pro životní prostředí

LAMBARÉNÉ

přijme  
na dětské a neonatologické oddělení

n  Lékaře na pozici zástupce 
primáře

n Atestovaného lékaře

Požadujeme: 
n specializace v oboru dětské lékařství

S výhodou: 
n specializace v oboru neonatologie

Nabízíme: 
n  Práci na akreditovaném pracovišti včetně PCIMP 
n  Zajímavé finanční ohodnocení
n  Náborový příspěvek
n  Volno po službě
n  Bezúplatné vzdělávání bez smluvních závazků
n  Ubytování (1KK, 2KK) pro jednotlivce i rodiny
n  Zaměstnanecký program mobilního operátora
n  Centrum sportu a relaxace v areálu
n  Perspektivní a přátelský kolektiv
n  Benefity nemocnice
n  Dojezdová dostupnost – České Budějovice, 

Praha, Plzeň, Příbram

Kontakt:
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589
Personální oddělení, tel: 382 772 017
e-mail: personalni@nemopisek.cz  
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Albert Schweitzer pomáhal 
nejpotřebnějším
Albert Schweitzer se narodil 14. ledna 1875 v Kayserbergu v Horním Alsasku jako syn evangelického pastora. 
Rád později vzpomínal na šťastné dětství prožité se třemi sestrami a bratrem v Günsbachu, kam se rodina krátce 
po jeho narození přestěhovala. Jak sám přiznává, vesnickou školu, kde se naučil číst a psát, navštěvoval „ne 
zcela bez námahy“. Údajně byl tichým, zasněným žákem, nesmělým a uzavřeným. Ani první roky na gymnáziu 
nevypadaly pro mladého Alberta růžově. Sám přiznával, že jeho vysvědčení byla žalostná. Podobně jako 
Einstein také Schweitzer měl problémy s tehdejším systémem výuky, který nedovoloval rozvinout osobnost. 

Po gymnáziu se přihlásil na Štrasburskou 
univerzitu, kde se zapsal na filozofii a teologii 
a kromě toho se intenzivně věnoval hře na 
varhany i teorii hudby. Vedle nadšení z hud-
by Bachovy roste i jeho obdiv k Wagnerovi. 
Jak sám přiznává, hudba tohoto génia mu byla 
hlubokým zážitkem po celý život.

Vedle studia teologického připravoval 
v Paříži v roce 1898 i disertační práci z filozofie 
na téma „Kantova náboženská filozofie od kri-
tiky čistého rozumu až po náboženství uvnitř 
hranic pouhého rozumu“. Práce byla vydána 

ještě v témže roce knižně. Schweitzer zde uka-
zuje, že Kant, místo aby setrval u náboženské 
filozofie stanovené kritickým idealismem, 
nechává se unášet stále se prohlubujícími 
rozpory mravního zákona, a tím přestává být 
důsledným. Schweitzer tak kriticky upozornil 
na nedůslednost a nedokončenost etického 
myšlení uznávaného klasika.

O rok později je Schweitzer již v Berlíně, 
kde se věnuje studiu teologie a filozofie, ale 
navíc má možnost se seznámit s pokusy za-
měřenými na psychologii vnímání tónů, což 

ho vzhledem k jeho předchozí muzikologic-
ké průpravě nesmírně zaujalo i ovlivnilo. Po 
promoci doktorem filozofie získává v roce 
1899 místo kazatele a vikáře u sv. Mikuláše 
ve Štrasburku. Činnosti s tím spojené jsou 
naplněny odpoledními kázáními, nedělními 
bohoslužbami pro děti a výukou nábožen-
ství. I v tomto období zajíždí občas do Paříže, 
aby si průběžně doplňoval studium filozofie. 
V té době se mimo jiné seznámil s Romainem 
Rollandem, s nímž navázal celoživotní přá-
telství. 
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LAMBARÉNÉ

V roce 1902 se habilituje jako soukromý 
docent na teologické fakultě a předkládá spis 
o tajemství mesiášství a utrpení s podtitulkem 
Náčrt života Ježíšova. Šlo v podstatě o názor 
protestantských teologů druhé poloviny  
19.  století, že Ježíš, o jehož historické existenci 
samozřejmě Schweitzer jako teolog nepochy-
boval, nesouhlasil s židovským realistickým 
očekáváním Mesiáše, a když se po určitém 
počátečním úspěchu jeho apoštolské činnosti 
dostavovaly neúspěchy, potíže a svízele, volil 
raději smrt. Právě s tímto výkladem Schweitzer 
nesouhlasil. V žádném ze studovaných materiá-
lů včetně nejstarších evangelií Marka a Matouše 
totiž nenalezl doklad toho, že by byl Ježíš chtěl 
nahradit mezi lidem rozšířený názor o očekává-
ní nadpozemského království názorem jiným, 
tj. uskutečnění jakéhosi nového, pozemského 
morálního řádu. Schweitzer se snažil dokázat, 
na rozdíl od svých učitelů, že Ježíš nezduchovnil 
židovskou víru v příchod Mesiáše, ale prostě do 
toho starého učení vložil svoje hlásání mrav-
nosti a lásky. Takto vyhraněný a nekonvenční 
postoj ovšem vedl k rozchodu s tehdejšími re-
prezentanty oficiálních teologických kruhů. 
Situace byla přechodně dokonce vypjatá tak, že 
někteří z teologů, zaštítěni ortodoxními názory, 
vystoupili proti jeho habilitaci. Navzdory tomu 
se Schweitzer prosadil a v letním semestru 1902 
zahájil své pravidelné teologické přednášky.

Schweitzer chtěl prokázat, že při chápání 
historické osobnosti Ježíšovy nejde o dogma. 
Ježíš, říkal Schweitzer, nežádal od lidí, aby vě-
řili, že je Mesiášem, ale žádal, aby se v činech 
a utrpení osvědčili jako lidé, kteří skrze něj 
přicházejí do stavu jiného bytí, odlišného od 
světa, a aby tím byli účastni jeho míru. 

Ještě po létech, ve stáří, když se vrátil k těm-
to problémům, se Schweitzer vyslovil takto: 
„Je lhostejné, zda Kristus žil, zda byl Boží syn 
nebo jen šarlatán. Důležité je jediné, to, aby 
byl zachován duch, který vzešel z této postavy 
a ještě dnes působí na lidstvo.“

V neobyčejné šíři zájmů Alberta Schwei-
tzera zaujímá jedno z předních míst jeho vášeň 
pro Bachovu hudbu, jejímž se stal proslulým 
interpretem. Zaujetí Bachem a jeho muzikolo-
gická průprava, které byl díky rodinné tradici 
vystaven od časného dětství, vyústila v roce 1905 
ve vydání knihy věnované Johannu Sebastianu 
Bachovi. V té mu nešlo jen o historická fakta, 
ale především o výklad géniovy hudby, kterou 
analyzuje jako dílo básnické a vyzdvihuje její 
malebnost nad poetičností. Kniha měla mi-
mořádný ohlas nejen u znalců Bachova díla, 
ale i v široké hudbymilovné veřejnosti. Po fran-
couzském vydání vyšla také v jazyce anglickém 
a německém.

Lze říci, že k zásadnímu zlomu v jeho životě 
došlo v roce 1904, kdy se mu dostal do rukou 
časopis evangelických misií vycházející v Paříži. 
V článku nazvaném „Potřebnosti pro misijní 
působení v Kongu“ se dočetl o katastrofálním 
zdravotním stavu obyvatel Gabonu a naprostém 
nedostatku lékařů a personálu, kteří by byli 
schopni utrpení tamějších domorodců zmír-
nit. Právě tato zpráva vedla třicetiletého, v té 
době již profesně i společensky etablovaného 
teologa k osudovému rozhodnutí: půjde po-
máhat nejpotřebnějším! Bylo nasnadě, že jeho 
plán vyvolal v okruhu přátel, spolupracovníků 
i kolegů škálu záporných reakcí od rozpaků po 
energické odmítání.

Své rozhodnutí, které zčeřilo poklidné vody 
štrasburské intelektuální společnosti, obhajo-
val těmito slovy: „Jen ten, kdo dovede z každé 
činnosti vytěžit hodnotu a oddává se jí s plným 
vědomím odpovědnosti, má vnitřní právo, aby 
si za cíl určil mimořádné jednání. Jen ten, kdo 
má své předsevzetí za něco samozřejmého, a ne 
mimořádného, a kdo nechce hrdinství, ale jen 
střízlivým nadšením pojatou povinnost, má 
schopnost být duchovním dobrodruhem, jak 
je potřebuje svět. Není hrdinů činů, ale jsou 
hrdinové odříkání a utrpení. Je jich mnoho. 
Ale jen málokteří jsou známi a i ty nezná dav, 
ale jen několik málo jedinců.“

Jistě bylo neobvyklé, když respektovaný 
a oblíbený pedagog teologické fakulty zasedl do 
poslucháren anatomického ústavu, aby získal 
základy potřebné pro náročné studium medicí-
ny, jehož absolutorium bylo bezpodmínečnou 
podmínkou plánované africké mise. Jeho zauje-
tí i odhodlání muselo být mimořádné, aby vedle 
náročných zkoušek na lékařské fakultě dokázal 
dokončit rozpracované práce teologické pova-
hy, a navíc přistoupil i k vydávání Bachových 
varhanních skladeb s praktickými návody, jak 
hrát. Zodpovědnost jeho přípravy před cestou 
do Afriky je patrná i ze skutečnosti, že po ukon-
čení studia na lékařské fakultě odjíždí v roce 
1912 do Paříže, aby v postgraduálním studiu 
tropické medicíny doplnil potřebné vzdělání 
i v této odbornosti. Před promocí na lékařské 
fakultě se stačí oženit s Helenou Bresslau, která 
se v této době připravovala pro pobyt v Africe 
v kurzu pro ošetřovatelky. Nastává fáze horečné 
přípravy zahrnující bezpočet aktivit od četných 
varhanních koncertů s cílem získat prostředky 
k zakoupení a balení potřebného vybavení pro 
africkou ordinaci až po získání definitivního 
souhlasu s konáním lékařské praxe v rámci ga-
bonské misie spadající do kompetence Pařížské 
misijní společnosti. Právě tato zdánlivě jedno-
duchá záležitost se ukázala být problémem. 
Důvodem byly jeho dříve publikované a ne-

Cesta expedice Lambaréné skončila na hranicích Gabonu, 587 km od cíle
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konvenční názory, které se ukázaly být obtížně 
zvládnutelným limitem. Nicméně po překonání 
těchto a četných jiných překážek se o Velikono-
cích roku 1913 manželé Schweitzerovi nalodili 
v Bordeaux na nákladní parník Europe, který 
směřoval k africkým břehům, aby po třech tý- 
dnech plavby dosáhli přístavu Libreville. Odtud 
pak odcestovali říčním parníkem po řece Ogoué 
do vlastního cíle, misijní stanice Lambaréné.

Schweitzerova lékařská činnost v Lamba-
réné byla především věcí denní praxe. Jejím 
předpokladem ovšem nebyla jen vlastní od-
borná činnost, ale nesmírné množství akti-
vit, které směřovaly k vytvoření přijatelných 
podmínek, alespoň zčásti splňujících krité-
ria evropské medicíny. Připočteme-li k výčtu 
nemocí, s nimiž se prof. Schweitzer denně 
setkával ve svojí, tehdy ještě doslova polní 
ordinaci, totiž k malárii, lepře, trypanosomi-
áze, elefantiáze, osteomyelitidám, dysenterii 
a četným případům scabies, realitu omezených 
terapeutických možností, absenci elementár-
ních hygienických návyků domorodé popu-
lace a řadu dalších limitů včetně nedostatku 
kvalitní vody či vysokých teplot a vlhkosti, šlo 
o nesmírně náročnou a vyčerpávající práci. 
Naplnit ji však mohl jen ten, kdo ji chápal jako 
svoje poslání. Schweitzer toho dosáhl, a proto 
se ještě za svého života se stal legendou.

Zpráva, kterou obdrželi manželé Schwei-
tzerovi v létě roku 1914 o válce v Evropě, je 
zaskočila. A to nejen proto, že byli připraveni 
na návštěvu domova. Jako Alsasan byl spolu 
s dalšími prohlášen za zajatce a hlídán, navíc 
mu bylo zakázáno pracovat v nemocnici. Tato 
opatření vyvolávala pochopitelně i rozpaky 
u domorodců, kteří mohli sotva pochopit, že 
jejich „velkého bílého kouzelníka“ takto pro-
skribují jiní běloši. Válku, která zde v Lamba-
réné narušila všechno, co vytvořila jeho etická 
i náboženská autorita, považoval Schweitzer 
za hanbu kultury. Vynuceně izolován se tak 
mohl paradoxně věnovat teologickým problé-
mům, které ostatně řešil po celou dobu svého 
života, ale především v kontextu aktuální 
situace, zejména etickým aspektům soudobé 
společnosti. Někdy v té době vypracoval os-
novu svých později vydaných a proslulých děl 
Úpadek a znovuvybudování kultury a Kultura 
a etika. Kategoricky odmítá relativizaci etiky 
i zdůvodňování zabíjení světovými názory, 
resp. ideologiemi. V této souvislosti napsal: 
„Etika úcty k životu neuznává žádnou rela-
tivní etiku. Za dobré v ní platí jen udržení 
a podpora života. Nepočítá se smírem etiky 
s nutností, na nějž je třeba brát z užitných 
důvodů zřetel.“ Nikoli tedy užitečnost etiky, 
jak někteří autoři dnes pragmaticky zdůraz-

ňují, ale onen – jak se vyjádřil Schweitzer 
– „tajemný svazek“, který spojuje lidi, kteří 
poznali strach a tělesnou trýzeň! Etika pro něj 
není jen nějakým filozofickým fenoménem – 
čímž se také liší od mnohých, kteří o etice jen 
a jen hovoří –, ale činem. Celý život se řídil 
základní tezí, podle které „etika začíná tam, 
kde končí slova“. Udržení, podpora a vzestup 
života je pro Alberta Schweitzera také cestou 
k řešení rostoucího rozporu mezi technizací 
života a zaostáváním lidské soudržnosti na 
bázi humanistické etiky. Když mu bylo po 
válkou vynucené přibližně tříměsíční izolaci 
umožněno opět pracovat, napsal někdy na 
sklonku roku 1914 tato slova: ,,Každý den, 
když jdu ráno do nemocnice, pokládám za 
zvláštní milost, že mohu prokazovat lidem 
dobro a udržovat lidský život v této době, kdy 
tolik lidí musí z povinnosti přinášet jiným 
lidem bolest a smrt.“ 

Do tohoto jistě limitovaného, nicméně 
činorodého období přichází v roce 1917 ne-
čekaně rozkaz, aby manželé Schweitzerovi 
spolu s jinými internovanými opustili Afri-
ku, a následně jsou odvezeni nejbližší lodí 
do zajateckého tábora v Bordeaux, odkud se 
však domů, do Alsaska, dostali teprve v létě 
1918. Od té doby až do odjezdu do Lambaréné 
v roce 1924 uskutečnil Schweitzer četné před-
nášky a řadu koncertů po celé Evropě a vydal 
několik filozofických, teologických i beletri-
stických prací. Prahu navštívil poprvé v roce 
1923, kde uskutečnil první koncert v kostele 
sv. Michaela v Jirchářích. Převážně hrál Ba-
chovy skladby. Dějištěm dalšího koncertu byl 
českobratrský kostel sv. Klimenta. Během 
tohoto pobytu přednesl rovněž několik před-
nášek. Koncem roku 1928 přijel Schweitzer do 
Prahy podruhé, aby převzal čestný doktorát 
pražské německé univerzity. Za této návštěvy 

se rovněž sešel na Hradě s prezidentem T. G. 
Masarykem a opět uskutečnil několik koncer-
tů, přičemž do hlavního z nich ve Smetanově 
síni Obecního domu zařadil i Biblické písně 
Antonína Dvořáka.

V období tříletého pobytu v Lambaréné 
v letech 1924–1927 se podařilo prof. Schwei-
tzerovi vybudovat novou nemocnici, která 
splňovala alespoň zčásti požadavky klade-
né na zdravotnické zařízení nemocničního 
typu. V následujících letech střídal Schwei-
tzer pobyty v nemocnici s působením v řadě 
evropských zemí s jediným cílem – opatřit 
prostředky pro plynulý provoz již tehdy le-
gendární, ale finanční nejistotou zmítané 
nemocnice. Přispívaly k tomu profesorovy 
přednášky střídavě s varhanními koncerty 
a v neposlední řadě kouzlo jeho charismatické 
osobnosti, které otevíralo peněženky moc-
ných či bohatých mecenášů. Jeden z nejdel-
ších jeho pobytů v Lambaréné se uskutečnil 
v letech 1937–1948 . K tomuto, časně pová-
lečnému období se váže mimo jiné historka, 
která je pro myšlení a postoje Alberta Schwei-
tzera příznačná. Když byl totiž generálem  
de Gaullem jmenován vojenským velitelem 
pro zajištění míru v Gabonu, vydal jediný 
rozkaz: „Složte zbraně!“

Je nesporné, že utrpení ve druhé svě-
tové válce s hrůzami holocaustu a ztrátou  
50 milionů lidských životů připoutala více 
než kdykoliv předtím pozornost k etice, mrav-
nosti a morálce, resp. k jejich konfliktům. 
Právě konfliktnost mnoha etik – od etiky 
altruismu, utilitarismu, etiky principů a im-
perativů, povinností, odpovědnosti, situací 
až po etiku skeptickou přes etiku personál-
ní, skupinovou, společenskou, tradiční a ne-
tradiční je sjednocována na úrovni, kterou 
již vymezil a definoval Albert Schweitzer: 

Stará nemocnice Alberta Schweitzera v gabonském Lambaréné v dubnu 2014.
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je to etika úcty k životu, jejímiž prostředky 
uskutečnění jsou solidarita, odpovědnost 
a „dobrotivé chování“. Schweitzer – na roz-
díl od mnohých – rozpoznal metodu, cesty 
a cíle řešení tohoto konfliktu, nikoli násilím, 
jak to prezentovali představitelé evropských 
a amerických kultur, ale vpravdě lidským či-
nem – pomocí lékařskou. Schweitzer – a to 
je třeba zdůraznit – stál nad konflikty činem, 
prací, kterou konal! Stát nad konflikty a tím 
je řešit – to dokázalo v takovém rozměru jako 
on jen velmi málo mužů a žen. Proto je možno 
jej srovnávat s mnoha dalšími velikány naší 
kultury. Skvěle to vyjádřil Albert Einstein: 
„Nekázal a nevaroval a nesnil o tom, jak by 
se jeho příklad stal vzorem a útěchou. Jednal 
z vnitřní nutnosti.“

Schweitzer nás oslovuje všechny, křesťany 
i  sekulární humanisty, ukazuje nám cestu, 
často přímo v oboru, ve kterém pracujeme, 
a všem lidem dobré vůle pomáhá docela určitě 
k orientaci v konfuzích a starostech, jimiž nás 
tak štědře zahrnuje naše doba. Povzbudivě 
působí již sama šíře Schweitzerových odbor-
ností a působení. Obzvláště vyzvednout si při-
tom zaslouží pevný a trvalý hodnotový základ, 
k němuž se hlásil a podle něhož řídil svůj život 
a práci jako lékař, filozof, teolog a misionář. 
Trvalost jím naplňovaných hodnot vynikne 
zejména v konfrontaci s vrtkavými názory, cho-
váním a vkusem dnešní postmoderny, s řevem 
technoparty, showbyznysu politiků, skandály 
kolportovanými masovými médii, astrologický-
mi nesmysly, které opět zaplavují naši kulturu, 
a koneckonců i s křečemi zdrogovaných lidí.

Věrohodnost Schweitzerova odkazu se 
zakládá na jednotě života a díla a na společ-
ném jmenovateli jeho veškerého úsilí, jímž 
se stal hluboce etický vztah k životu, tedy 
hodnota převážně nehmatatelná a nezpeně-
žitelná a v dnešní době lhostejně vytěsňovaná 
z každodennosti i z její kulturní reflexe.

Dovolte, abych v tomto kontextu uvedl 
Schweitzerova slova z  jeho díla nazvaného 
Z mého života, které je považováno za nej-
obsáhlejší autobiografické svědectví. Cituji: 
„ Dva zážitky vrhly na můj život stín. Jeden 
tkví v poznání, že svět je nevysvětlitelně ta-
jemný a plný utrpení, druhý v tom, že jsem se 
narodil do doby duchovního úpadku lidstva. 
S oběma jsem se vyrovnal myšlením, které mě 
přivedlo k eticky kladnému vztahu ke světu 
a životu na základě úcty k životu. V tom našel 
můj život své zakotvení a směr. Stojím a pra-
cuji ve světě jako člověk, který chce myšlením 
činit lidi duchovnějšími a lepšími. Jsem ovšem 
v dokonalém rozporu s duchem doby, který 
má pro myšlení jen pohrdání. Že je skutečně 

tak založen, je do jisté míry zřejmé z toho, že 
myšlení dosud nedosáhlo cíle, k němuž musí 
vždy směřovat. Kolikrát už bylo přesvědčeno, 
že nezvratně odůvodnilo určitý světový názor 
tak, aby uspokojoval poznání i etiku. Avšak do-
datečně se pokaždé ukázalo, že se mu to nepo-
dařilo. K dnešní neúctě k myšlení se však druží 
i nedůvěra k němu. Státní, sociální a náboženské 
organizace naší doby chtějí i jednotlivce přimět, 
aby své názory neopíral o vlastní myšlení, nýbrž 
si osvojoval takové, které pro něj mají již připra-
veny. Člověk, který samostatně myslí, a je tedy 
duchovně svobodný, je jim jaksi nepohodlný 
a nemilý. Nedává dostatečnou záruku, že se 
s příslušnou organizací přijatelným způsobem 
ztotožní. Po celý život je tedy dnešní člověk 
vydán působení vlivů, které mu chtějí vzít dů-
věru ve vlastní myšlení. Ve všem, co slyší a čte, 
je duch myšlenkové nesamostatnosti, kterému 
se má oddat. Je v lidech, se kterými se stýká, je 
v organizacích a spolcích, které si na něj činí 
nárok, je v poměrech, ve kterých žije. Ze všech 
stran a nejrozmanitějším způsobem se na něj 
působí, aby pravdy a přesvědčení, které potře-
buje k životu, přijímal od organizací, jež na něj 
mají právo. Duch času mu nedovolí přijít sám 
k sobě. Jako obchodní společnost, je-li kapitá-
lově silná, aby se prosadila, ho na každém kroku 
nutí světelnými reklamami, které se rozžíhají na 
velkoměstských ulicích, aby se rozhodl pro její 
leštidla nebo polévkové kostky, právě tak jsou 
mu neustále diktovány různé názory. V minu-
losti tu byly světové názory rezignace, světové 
názory akceptování světa i života i světové názo-
ry založené na etice. Ale žádný z nich nedokázal 
všechny tři prvky sloučit. To bude možné teprve 
tehdy, až všechny tři budou pochopeny na zá-
kladě úcty k životu a až se pozná, že jsou v ní 
společně obsaženy. Rezignace a kladný vztah 
ke světu a životu neexistují samostatně vedle 
etiky, nýbrž tvoří její spodní oktávy. Etika úcty 
k životu vyšla z věcného myšlení, a proto přivádí 
člověka k tomu, aby se věcně a stále vyrovnával 
se skutečností.“ 

Přijmeme-li optiku profesora Schweitze-
ra, svět se od jeho dob výrazněji nezměnil. Dál 
panuje zlo, bída, nevzdělanost, nástroje ničivé 
války se zdokonalily, etnické čistky pokraču-
jí. Někteří se dokonce snaží popřít existenci 
koncentračních táborů a masové vyvražďování 
Židů, Romů, Poláků a dalších lidí z nacisty oku-
povaných území. Terorismus se stal ničivou 
hrozbou 21. století a nabyl takových sil, že ohro-
žuje všechny a všude. Zcela jistě jsou namístě 
slova vyřčená Konrádem Lorenzem: „V pozadí 
dneška stále klademe úzkostnou otázku, jak 
dlouho bude ještě tento svět existovat? Albert 
Schweitzer odpovídá svým dílem i na tuto otáz-

ku: Bude existovat tak dlouho, dokud a pokud se 
budeme stavět proti zlu a násilí, dokud a pokud 
budeme – jak píše v díle Kultura a etika – ctít 
lidský život.“ 

Svět se změnil díky vzniku novodobé ky-
bernetiky, technických prostředků komuni-
kace, se vznikem sítí, které dnes jako hustá 
pavučina obepínají svět. Vznikla situace libe-
ralizace některých trhů, dílčí globalizovaný 
svět. Tento svět zatím nevnikl hluboko ani do 
Afriky, ani do Latinské Ameriky či do Asie – 
kromě Japonska. Většiny světové populace 
se globalizace netýká. Hladoví více než dříve, 
i v souvislosti s růstem populace, její přírodní 
zdroje jsou plundrovány, aniž by – kromě ně-
kterých zemí – z toho obyvatelé měli užitek. 
Lokální války, masová genocida, korupce – 
to tu vždy bylo, ale míry, poměrné velikosti 
těchto nádorů na těle společností, nebývale 
vzrostly a tvoří novou kvalitu. 

V tomto světě plném bezpráví, násilí a po-
tlačování základních lidských práv je více než 
kdy jindy potřebné obnovit a připomínat my-
šlenky Alberta Schweitzera, neboť je zřejmé, 
že průnikem všech pojetí etiky je hodnota žití 
a přežití. Stejně naléhavá je potřeba opono-
vat zlu a zamyšlení se nad identitou člověka 
a etnik.

Schweitzer si nejen kladl uvedené teoretic-
ké otázky, ale navíc v praxi realizoval myšlenku 
pomoci druhým, uskutečňoval mravnost v pra-
xi. Kdysi relativně dávno již naznačil řešení 
otázek, ke kterým se mnozí filozofové znovu 
a znovu vracejí a hledají východiska z marasmu 
a mravní degradace našich současníků. 

Schweitzerovi se podařilo jedinečně 
a harmonicky skloubit hlubinný základ filo-
zofie života se spiritualistickým a teistickým 
názorem. Jeho výzva k úctě před životem, 
jeho hájení lidskosti, zasazování se za osobní 
jednání, obhajoba výlučnosti člověka, jeho 
humanismus, kterým vystoupil roku 1932 
proti fašismu a po druhé světové válce proti 
atomovému zbrojení, z něj učinily ikonu lid-
ského bratrství, a nutně se tak stal duchovní 
oporou člověka 20. i 21. století. Po právu získal 
za své celoživotní dílo v roce 1952 Nobelovu 
cenu za mír. Výstižná je i charakteristika z úst 
Alberta Einsteina: „Konečně muž v tomto 
tragickém století!“

V kormutlivém světě permanentního stra-
chu z nepředvídatelnosti teroristických útoků, 
epidemicky se šířícího egoismu umocněného 
pseudokulturou konzumní společnosti nezbý-
vá než vyznávat heslo „galwa lambareni“, což 
v jazyce bantuského etnika žijícího na území 
Gabonu znamená „mějme odvahu“!

Petr Bartůněk

LAMBARÉNÉ 
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Jednání prezidentů profesních komor 
s předsedou vlády
Zákon o lobbingu, novela zákona o komorách a neutěšená situace ve zdravotnictví jsou aktuálně hlavními 
tématy jednání představitelů profesních komor s premiérem. Potřebu pravidelných setkání iniciovala již  
v loňském roce Česká lékařská komora jako nejlepší cestu k vyřešení stávajících problémů. Dosud se uskutečnila 
dvě a jedno speciální ke zdravotnictví, ale uspokojivé výsledky zatím nepřinesla.

Profesní komory zřizované zákonem 
vyzvaly v prosinci loňského roku předsedu 
vlády ČR, aby plnil svůj slib pravidelných 
jednání s prezidenty komor v  intervalu 
jedenkrát za čtvrt roku. Žádost o jednání 
zaslal jménem prezidentů 12 profesních 
komor premiérovi Ing. Babišovi prezident 
ČLK dr. Kubek. Česká lékařská komora rov-
něž v únoru pořádala koordinační schůzku 
profesních komor před vlastním jednáním, 
které se za přítomnosti několika ministrů 
uskutečnilo 4. 3. 2019. 

1. Společným tématem bylo postavení pro-
fesních komor v rámci připravovaného zákona 
o lobbingu. Zástupci profesních komor vyjád-
řili přesvědčení, že profesní komory by měly 
být výslovně vyňaty z působnosti zákona. Do 
působnosti jednotlivých komor nepochybně 
patří mimo jiné spolupráce se státními orgány 
v rámci legislativního procesu, přičemž na tuto 
činnost by nemělo být nahlíženo jako na lobbing. 
Postavení samosprávných profesních komor je 
třeba zásadně odlišit od postavení klasických 

lobbistických subjektů, obchodních komor 
a svazů, které v rámci své činnosti zastupují, 
zpravidla na komerční bázi, zájmy svých kli-
entů. Naproti tomu profesní komory, jakožto 
samosprávné stavovské organizace, vykonávají 
veřejnou moc na jim svěřeném úseku a logicky 
se podílejí na legislativním procesu, který se 
dotýká jejich činnosti.

2. Zástupci profesních komor hodnotili spo-
lupráci s jednotlivými ministerstvy, pod jejichž 
kompetenci spadá agenda příslušné komory.

ČLK hodnotila kriticky spolupráci s Mi-
nisterstvem zdravotnictví, které komoru ne-
podporuje při jejím výkonu kontrolní činnosti 
a snaží se ji obcházet. Spolupráci s Ministerstvem 
spravedlnosti hodnotí naopak jako korektní 
a podporuje například nový zákon o soudních 
znalcích. S Ministerstvem práce a sociálních 
věcí o kontrolách dodržování zákoníku práce 
v nemocnicích zatím stále jedná.

Na závěr premiér zopakoval, že je připraven 
se s komorami pravidelně setkávat, ale očekává, 
že iniciativa, včetně návrhu témat, vzejde od 

komor. Příští setkání bylo dohodnuto na druhou 
polovinu června. 

Druhé letošní jednání prezidentů profes-
ních komor s předsedou vlády Ing. Babišem 
se uskutečnilo 19. 6. 2019.

Dr. Kubek navrhl pro jednání tato témata:
1. Neutěšená situace v resortu zdravotnictví 

– jednání za účasti ministra Vojtěcha.
2. Vztah státu k profesním samosprávám 

– respektování jejich autonomie a spolupráce 
při zajišťování kvalitních a bezpečných služeb 
pro občany.

3. Zákon o lobbingu.
Předseda vlády ujistil prezidenty komor, že 

jejich úlohu nezpochybňuje, a proto s nimi jedná. 
Na speciální jednání o situaci ve zdravot-

nictví za přítomnosti ministra Vojtěcha pozval 
předseda vlády prezidenty zdravotnických ko-
mor na 28. 6. 2019.

Skutečnost, že Ministerstvem spravedlnosti 
navrhovaný zákon zahrnuje profesní komory 
zřízené zákonem mezi lobbisty, považuje před-
seda vlády za nesmysl.                                        Redakce    
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Zápis ze setkání zástupců profesních komor s premiérem
Za vládu:

Předseda vlády ČR – Ing. Andrej Babiš  
Úřad vlády– náměstek pro řízení Sekce Legis-
lativní rady vlády JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZdr) – 
náměstek JUDr. Radek Policar 

Za profesní komory:
Česká komora architektů – Ing. arch. Jan 

Kasl
Komora daňových poradců ČR – Ing. Petra 

Pospíšilová
Česká stomatologická komora – doc. MUDr. 

Roman Šmucler, CSc.
Česká lékárnická komora – PharmDr. Lu-

bomír Chudoba 
Notářská komora ČR – Mgr. Radim  

Neubauer
Komora auditorů ČR – Ing. Pavel Kulhavý
Komora patentových zástupců ČR – 

Ing. František Kania, Ing. JUDr. Michal 
Guttmann

Komora veterinárních lékařů – MVDr. 
Radka Vaňousová, MVDr. Karel Daniel

Česká lékařská komora – MUDr. Milan 
Kubek 

Česká komora autorizovanýchinženýrů 
a techniků činných ve výstavbě – Ing. Pavel 
Křeček, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

Česká advokátní komora – Mgr. Robert 
Němec, LL.M.

Vztah státu k profesním 
samosprávám

Prezident České lékařské komory MUDr. 
Milan Kubek na úvod jménem přítomných 
zástupců profesních komor poděkoval  
Ing. Babišovi za možnost pravidelných jed-
nání s  předsedou vlády. Zároveň upozor-
nil, že jednotliví ministři se takto vstřícně 
k profesním komorám nechovají. Jako pří-
klad uvedl ministra zdravotnictví Vojtěcha, 
který s lékařskou komorou nespolupracuje, 
obchází ji, a navíc zpochybňuje legitimitu 
jejích volených orgánů. Jménem přítomných 
prezidentů profesních komor poté požádal 
premiéra, aby deklaroval, zda on jako před-
seda vlády respektuje autonomii profesních 
komor, a aby dohlédl na to, že i jednotliví čle-
nové vlády budou s komorami spolupracovat 
při zajišťování kvalitních a bezpečných služeb 
pro občany.

Předseda vlády Ing. Babiš omluvil nepří-
tomné ministry, kteří se ve stejné době musí 

účastnit zasedání Poslanecké sněmovny. Zdů-
raznil, že není pochyb o tom, že vláda komory 
respektuje a jejich postavení nezpochybňuje.

Situace ve zdravotnictví
Předseda vlády dále vyjádřil podiv nad 

tím, že ČLK kritizuje Ministerstvo zdravot-
nictví, neboť má od ministra Vojtěcha zprávy 
o tom, že se na všem zástupci lékařských komor 
dohodli. Zdůraznil, že se zdravotnictví daří, 
když mají pojišťovny přebytky na účtech. Podle 
názoru předsedy vlády by ministr zdravotnictví 
neměl požadovat peníze na navyšování plat-
by za tzv. státní pojištěnce, ale na investice do 
nemocnic. Dále uvedl, že se mzdy v nemocni-
cích navyšují. O kolik se tak děje, to záleží na 
schopnosti ředitelů jednotlivých nemocnic. 
Nemocnice s dobrým vedením fungují dobře.

Prezident ČLK uvedl na pravou míru, že 
s vedením Ministerstva zdravotnictví prezi-
denti komor opravdu 17. 6. 2019 jednali, avšak 
nedohodli se na ničem kromě toho, že se kon-
cem září znovu sejdou. Zatímco ministr Vojtěch 
by rád novelou zákona o komorách získal nad 
profesními samosprávami kontrolu, prezidenti 
zdravotnických komor jsou toho názoru, že 
pro zlepšení spolupráce komor se státem není 
nutno měnit zákon, stačí lépe využívat stávající 
legislativní prostředí. Komory žádnou novelu 
zákona o komorách v současnosti nenavrhují. 

Prezident ČLK předal předsedovi vlády 
výplatní pásky lékařů z Thomayerovy nemoc-
nice, která je přímo řízená ministerstvem, aby 
uvedl na pravou míru fámy o údajně vysokých 

platech nemocničních lékařů.
Vzhledem ke složité situaci ve zdravotnictví 

předseda vlády Ing. Babiš pozval prezidenty 
ČLK, ČLnK a ČSK na samostatné jednání o si-
tuaci ve zdravotnictví, které bylo i s přítomností 
ministra Vojtěcha naplánováno na 28. 6. 2019 
v 15.00 hodin.

Postavení komor  
v připomínkovém řízení

Česká komora autorizovanýchinženýrů  
– Ing. Pavel Křeček

Předseda ČKAIT navrhuje, aby komory 
byly standardním připomínkovým místem, 
které může vyvolávat tzv. rozpory.

Premiér uvádí, že s tím nemá problém, 
nicméně preferuje, aby zákony byly přijímány 
rychle.

Náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady 
vlády nepodporuje tuto myšlenku a uvádí, že 
komory jsou připomínkovým místem, jen ne-
mají možnost vyvolat tzv. rozpor.

Česká advokátní komora – Mgr. Robert 
Němec, místopředseda

Podporuje návrh na zahrnutí profesních 
komor jako stálých připomínkových míst.

Upozorňuje na problematiku zákona o re-
alitním zprostředkování, zejména problema-
tiku klientských úschov u realitních zpro-
středkovatelů, která by měla být vyloučena, 
pokud nebude nalezen způsob jejich náležité 
kontroly, zejména odlišení klientských peněz 
od peněz RK, tak jak je tomu u advokátních 
kanceláří a notářů.
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Česká komora architektů – Ing. arch. Jan 
Kasl

Předseda vyjádřil pochvalu MMR za spolu-
práci na rekodifikaci stavebního práva v tomto 
roce a potvrdil, že ČKA spolupracuje s mini-
sterstvem na přípravě nového SZ. Uvedl, že  
je však nutné vyjednávat se všemi stranami 
v  PSP ČR o  podpoře, protože celá reforma  
SA musí fungovat po desetiletí. 

Situace ve zdravotnictví
Česká stomatologická komora – doc. MUDr. 

Roman Šmucler, CSc.
•  Prezident komentuje kauzu Letohrad, 

kdy komora prošetřila stav zubních lékařů 
v Letohradu a v okolí a zjistila, že dokonce 
překračuje obvyklý počet. Není pravda, že 
v Letohradu a v okolí není zubní lékař.

•  Navrhuje, aby stát pověřil komoru, jak je obvyk-
lé v Německu a v Rakousku, vedením kontro-
ly dodržování zákonů, zejména personálního 
a věcného vybavení, na což stát ani kraje nemají 
kapacity. Komory jsou schopny podrobně kon-
trolovat v každém bývalém okrese.

•  Kraje a ministerstvo nemají například jedi-
ného zaměstnaného zubního lékaře. Řada 
kontrolních pracovníků má omezený roz-
počet a vzdělání z jiného oboru.

Premiér argumentuje, že správa krajů 
není v kompetenci vlády. Uvádí, že je to otázka 
krajské samosprávy, kdy kraje požadují jen 
peníze.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZdr) 
– náměstek pro legislativu JUDr. R. Policar
•  Potvrzuje, že na jednání Ministerstva zdra-

votnictví se dohodli, že se bude postupovat 
podle dohody s komorami.

Česká lékárnická komora – PharmDr. 
Lubomír Chudoba 
•  Prezident ČLnK připomíná nutnost dyna-

mičtějšího posunu u reformy lékárenské 
péče aktuálně diskutované v pracovní ko-
misi MZ. 

•  Dává podnět, aby vláda intenzivně působila 
na zdravotní pojišťovny pro spravedlivější 
finanční ohodnocení lékáren a aby se MZdr 
aktivně zabývalo slíbeným snížením admi-
nistrativy, která je pro lékárny nepřiměřená 
a navíc nehrazená. 

•  Požádal o konkrétní kroky vládního usne-
sení na systémovou podporu rodinného 
podnikání.

Zákon o lobbingu 
Česká lékařská komora – MUDr. Milan 

Kubek

•  Dr. Kubek zdůrazňuje společné stanovisko 
prezidentů komor, že profesní samosprávy 
zřizované zákony není možno považovat 
za lobbistické organizace ve smyslu záko-
na o lobbingu.

Česká advokátní komora – Mgr. Robert 
Němec, místopředseda
•  Upozorňuje, že návrh zákona o lobbingu byl 

LRV vrácen na ministerstvo se zásadními 
připomínkami.

Úřad vlády – náměstek pro řízení Sekce 
Legislativní rady vlády JUDr. Jan Kněžínek, 
Ph.D.
•  Uvedl, že návrh zákona o lobbingu byl Mini-

sterstvem spravedlnosti předložen a schvá-
len stanoviskem předsedy LRV.

•  Informuje o tom, že profesní komory jsou 
nadále uvedeny mezi lobbisty.

•  Uvádí, že šedou zónu stejně nelze regulo-
vat a je třeba vykazovat aktivity na obou 
stranách, jak u lobbistů, tak u lobbova-
ných. 

Předseda vlády Ing. Babiš souhlasí 
s názorem, že zahrnovat profesní komory 
mezi lobbisty je nesmysl. Informuje o tom,  
že vláda tento problém zatím neřešila,  
ale bere názor profesních komor na vědomí.

Dne 19.  6.  2019 v prostorách Úřadu vlády

Hledá na dětské oddělení nového kolegu:
lékař se specializovanou způsobilostí 
v oboru pediatrie
■ celý i zkrácený úvazek
■ nástup možný ihned nebo po dohodě

 „Nabízíme vám“
■ nabízíme smluvní plat
■  ubytování a další zajímavé zaměstnanecké 

benefity
■  stabilní a atraktivní práci
■  podpora vzdělávání
■  nadstandardní zdravotní péče pro vaše 

rodinné příslušníky
 ■  5 týdnů dovolené, zvýhodněn stravování, 

vlastní rekreační zařízení, lepší podmínky pro 
ženy s malými dětmi, vlastní dětská skupina

Bližší informace na alena.haiblikova@onmb.cz, 
tel. 727 969 043
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Novela zákona o komorách
Ministr Vojtěch nepovažuje současná vedení profesních komor za dostatečně reprezentativní a pochybuje 
o tom, zda komory skutečně hájí opravdové zájmy svých členů. Změnu by měla přinést novela zákona, 
která by zajistila výměnu funkcionářů komor.

Při jednání s prezidenty zdravotnických 
komor v září 2018 vyslovil ministr Vojtěch 
své přání novelizovat zákon o komorách, 
který je podle jeho názoru zastaralý.

V listopadu 2018 uzavřeli prezidenti 
zdravotnických komor dohodu, že komory 
budou jednat s Ministerstvem zdravotnic-
tví ve věci kompetencí a fungování profes-
ních samospráv pouze a jedině společně 
a připraví jeden společný návrh na posílení 
kompetencí profesních komor. Mezi zásad-
ní požadavky komor patří právo kontro-
lovat personální vybavení poskytovatelů 
zdravotnických služeb a  právo ukládat 
nápravná opatření i těm poskytovatelům, 
kteří jsou právnickými osobami. Vzhledem 
k selhávání ministerstva, které nedokáže 
zajistit dodržování zákona v souvislosti 
s  příchodem zahraničních lékařů, jsou  
komory ochotny převzít do své gesce rov-
něž agendu uznávání kvalifikace lékařů 
cizinců. 

Kvůli  pochybnostem o  skutečných 
záměrech ministerstva zaslali prezidenti 
ČLK, ČSK a ČLnK 28. 2. 2019 ministrovi 
dopis, v němž připomněli, že stát, potažmo 
Ministerstvo zdravotnictví, nevyužívá plně 
odborný potenciál komor ku prospěchu 
pacientů a zdravotníků. Prezidenti komor 
se shodují také v tom, že primární příčinou 
není nekvalitní zákon, ale spíše malá ochota 
Ministerstva zdravotnictví s profesními 
komorami spolupracovat. 

Vzhledem k  nejistotě o  skutečných 
úmyslech ministerstva požádali prezidenti 
komor ministra o společné jednání o kom-
petencích zákonem zřizovaných profesních 
samospráv. Na základě výsledků tohoto jed-
nání by pak mohla v rámci demokraticky 
zvolených orgánů našich komor proběh-
nout diskuse o dalším postupu. Komory by 
rády předložily ministerstvu konsenzuální 
návrh novely zákona, která by umožnila 
našim profesním samosprávám lépe a efek-
tivněji plnit povinnosti vůči občanům ČR.

Dne 17. 6. 2019 se uskutečnilo jednání 
ministra zdravotnictví a  jeho náměstků 
s prezidenty profesních komor za účasti 
jejich právníků. 

Prezidenti komor ve spolupráci s práv-
ními kancelářemi komor připravili návrh 
novely zákona, jenž by dával profesním 
samosprávám kompetence potřebné pro 
kvalitnější výkon poslání, které komory 
mají vůči občanům, tedy garance a kontrola 
odbornosti a etiky poskytování služeb. Ná-
vrh zároveň řeší organizační problémy, jež 
jednotlivé komory mají. Vzhledem k pře-
trvávající nejasnosti skutečných záměrů 
ministra Vojtěcha byly některé principy 
návrhu diskutovány, ale návrh nakonec 
nebyl oficiálně ministerstvu předán. 

Ministr Vojtěch úvodem jednání vyslo-
vil bez bližšího upřesnění přání, aby komory 
dělaly skutečně to, co podle jeho názoru 
dělat mají, a nedělaly to, co jim nepřísluší. 
Zároveň vyjádřil pochybnost nad tím, zda 
současná vedení komor jsou reprezenta-
tivní a opravdu hájí zájmy komor a jejich 
členů. Vyjádřil přesvědčení, že zákon by 
měl zajistit pravidelnou výměnu funkci-
onářů komor.

Následovala diskuse o nutnosti zacho-
vání povinného členství, na čemž všechny 
komory trvají, a o právu komor kontrolovat 

personální a technické vybavení poskytova-
telů zdravotních služeb, které komory poža-
dují, ale ministerstvo se obává důsledků, kte-
ré by mělo toto posílení kompetencí komor, 
jež by následně mohly trvat na dodržování 
právních předpisů a tím působit problémy 
některým poskytovatelům zdravotnických 
služeb.

Názor prezidentů komor jsem na zá-
věr dlouhého jednání shrnul následujícím 
způsobem:

Komory vítají ujišťování minister-
stva, že s nimi hodlá lépe spolupraco-
vat. V první řadě by tedy ministerstvo 
nemělo komory obcházet a nemělo by 
za zády profesních samospráv jednat 
s organizacemi, které jsou méně repre-
zentativní, ale o to vstřícnější vůči mini-
sterstvu. Pro zlepšení spolupráce komor 
se státem není nutno měnit zákon, stačí 
lépe využívat stávající legislativní pro-
středí. Komory žádnou novelu zákona 
o komorách v současnosti nenavrhují.

Příští jednání by se mělo uskutečnit  
30. září 2019.

Milan Kubek
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Zvýšení výdajů na zdravotnictví
Zdravotnictví je katastrofálně podfinan-

cované, naše výdaje patří k nejnižším v Evropě, 
podíl výdajů na zdravotnictví na HDP klesá, 
takže Českou republiku již předstihlo například 
i Slovensko. Vládou schválená minimální úprava 
výše platby za tzv. státní pojištěnce nestačí ani na 
slibovaný růst platů zdravotníků, natož pak na 
zvýšení příjmů poskytovatelů zdravotních služeb 
a na profinancování potřebného rozvoje medicíny. 
Zavedení zdravotní daně na tabák a na alkohol pan 
ministr sice veřejně podpořil, ale žádný konkrétní 
návrh nepředložil. Zákon zajišťující pravidelnou 
valorizaci platby za tzv. státní pojištěnce vláda 
neprojednávala.

■ Schválení zákona o pravidelné valorizaci 
platby za státní pojištěnce s postupným nárůs-
tem vyměřovacího základu z 25 % průměr-
né mzdy na 50 % průměrné mzdy, každý rok  
o 5 procentních bodů.

■ Zavedení zdravotní daně na tabák a na al-
kohol, případně alokace části výnosu ze spotřební 
daně uvalené na tyto komodity do zdravotnictví. 
Ať na zdravotní péči více platí ti, kdo si své zdraví 
dobrovolně ničí.

■ Komerční připojištění, které by byly 
oprávněny uzavírat pouze zdravotní pojišťovny. 

Spravedlnost v úhradách 
zdravotních služeb

V této oblasti se nezměnilo vůbec nic. Zdra-
votní pojišťovny platí a patrně i nadále budou 
platit za stejné výkony jednotlivým zdravotnickým 
zařízením různě. Lepší ohodnocení lidské práce 
v Seznamu zdravotních výkonů Ministerstvo zdra-
votnictví nepřipravuje. Se zrušením nespravedli-
vých regulací v tzv. úhradové vyhlášce a s jejich 
nahrazením funkčním revizním systémem zdra-
votních pojišťoven ministerstvo nepočítá. Právo 
svobodně si volit lékaře a zdravotnické zařízení 
bude pacientům upíráno i nadále.

■ Přeměna Seznamu zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami v reálný ceník pokrýva-
jící náklady poskytovatelů zdravotních služeb 
a umožňující tvorbu přiměřeného zisku. Všechny 
zdravotní pojišťovny musí všem poskytovatelům 
zdravotních služeb (bez ohledu na formu vlast-
nictví) platit za identické výkony stejně. 

■ Pravidelná valorizace ceny práce nositelů 
výkonů (lékařů), a to o 10 % každý rok. Plné zo-
hlednění této valorizace v úhradách zdravotních 
pojišťoven (kapitace, hodnota bodu…). 

■ Zrušení nespravedlivých regulací vyplýva-

jících z tzv. úhradových vyhlášek a jejich nahra-
zení funkčním revizním systémem zdravotních 
pojišťoven. Regulace spotřeby zdravotních slu-
žeb na straně klientů pojišťoven, nikoliv pro-
střednictvím poskytovatelů zdravotních služeb.

■ Právo pacienta svobodně si volit lékaře 
i poskytovatele zdravotních služeb. Pokud si pa-
cient zvolí poskytovatele, se kterým jeho pojiš-
ťovna nemá smlouvu, neztrácí nárok na úhradu 
předepsaných léků, zdravotnických prostředků 
a ordinovaných vyšetření.

■ Umožnit pacientům připlácet si na zdra-
votnické prostředky, materiály a metody nehra-
zené z veřejného zdravotního pojištění, a to bez 
ztráty práva úhrady ceny materiálu či výkonu 
standardního. 

Zvýšení příjmů zdravotníků
Závazek vlády zvýšit tarifní platy zaměst-

nanců části nemocnic považujeme za krok sice 
nezbytný, ale nedostatečný. Pokud nebude schvále-
na novela zákoníku práce, která sjednotí pravidla 
odměňování zaměstnanců v nemocnicích podle 
tarifních tabulek, pak bude personální devastace 
zejména regionálních nemocnic pokračovat. 

■ Zvyšování tarifních platů lékařů a dalších 
zdravotníků v následujících letech každoročně 
o 10 %.

■ Novela zákoníku práce sjednocující pra-
vidla odměňování zaměstnanců podle tarifních 
platových tabulek ve všech zdravotnických za-
řízeních, jejichž zřizovatelem či majoritním 
vlastníkem jsou veřejnoprávní subjekty (stát, 
kraje, obce…). 

■ Dodržování limitů přesčasové práce sta-
novených zákoníkem práce.

Reforma vzdělávání lékařů 
a zdravotních sester

Plány, aby lékaři po složení atestace v rámci 
rezidenčního programu měli povinnost pracovat 
nejméně pět let ve svém oboru v České republice, 
by zcela spolehlivě vyhnaly do ciziny další stovky 
mladých lékařů hned po škole. 

■ ČLK nepodpoří žádný návrh, který by 

umožňoval nařídit lékařům bez specializované 
způsobilosti samostatnou práci v nemocnicích 
bez řádného odborného dohledu. ČLK nemůže 
souhlasit s návrhy na další fragmentaci specia-
lizačních oborů, která by prohloubila současný 
katastrofální nedostatek lékařů. ČLK nesouhlasí 
s možností výkonu lékařského povolání na území 
ČR cizinci bez řádně ověřené odborné způsobi-
losti a bez potřebné znalosti češtiny.

■ ČLK odmítá zejména:
Povinnost absolventů rezidenčního progra-

mu pracovat 5 let po atestaci ve svém oboru v ČR.
Povinné stáže v nemocnicích pro ambulantní 

lékaře.
Opětovný nárůst počtu specializačních 

oborů.
Prodlužování specializační přípravy.
Funkční kurzy pro lékaře, které představují 

riziko dalšího drobení medicíny.
■ ČLK požaduje zejména:
Zvýšení příspěvku státu na specializační 

vzdělávání lékařů a  vytvoření ekonomicky, 
místně i časově dostupného a předvídatelného 
vzdělávacího systému s jasně definovanými po-
vinnostmi a právy všech jeho účastníků.

Nezávislá kontrola
ČLK nadále navrhuje, že převezme kontrolu 

personálního vybavení zdravotnických zařízení 
včetně nemocnic. O tomto svém návrhu jsme jed-
nali s hejtmany i se zástupci starostů. Minister-
stvo zdravotnictví však potřebnou novelu zákona 
o zdravotních službách nepřipravuje. 

■ Novela zákona o zdravotních službách, 
která umožní ČLK kontrolovat personální vy-
bavení poskytovatelů zdravotních služeb.

■ Právo ČLK ukládat nápravná opatření 
poskytovatelům lékařských zdravotních služeb. 
Právo ČLK v důvodných případech pozastavit 
výkon povolání člena ČLK (např. pro výkon po-
volání pod vlivem návykových látek).

■ Právo ČLK provádět hodnocení kvality 
a bezpečí poskytování zdravotních služeb.

■ Právo ČLK garantovat odbornost a způ-
sobilost soudních znalců v oboru zdravotnictví 
v lékařských znaleckých odvětvích.

Tento dokument jsem spolu s dalšími 
návrhy v prosinci 2017 připojil ke gratu-
laci magistru Vojtěchovi ke jmenování 
ministrem zdravotnictví. Škoda že názor 
profesní lékařské samosprávy pan mi- 
nistr ignoruje.                                                 Milan Kubek

Krizový plán pro zdravotnictví
Usnesení mimořádného sjezdu ČLK – září 

2016
Hlasování: pro 250/ proti 10/zdržel se 10
Česká lékařská komora považuje i nadále 

za nezbytné, aby vláda ještě v tomto 
volebním období začala řešit minimálně 

následujících pět problémů:
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Ministerstvo zdravotnictví  
nepracuje
Ministerstvo zdravotnictví spíše než jako nejvyšší orgán státní správy zodpovídající za zajištění 
dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro občany funguje jako PR agentura. Plány a záměry 
jsou prezentovány jako realita, což možná stačí spřáteleným či věci neznalým novinářům, ale odborná 
veřejnost je zděšena tím, jak se zdravotnictví rozpadá. 

Příkladem zavádějícího mediálního vý-
stupu je informace o tom, že „lékařské fakulty 
dostanou navíc 7 miliard korun“. Vzhledem 
k tomu, že se tak má stát během následují-
cích 11 let, je skutečná finanční podpora zcela 
nedostatečná.

Jiným příkladem takové „mediální“ po-
litiky je reforma primární péče. Nereprezen-
tativní pracovní skupina vytvořila dokument 
Reforma primární péče, který ostatní po-
skytovatelé zdravotních služeb, jimž ministr 
nedovolil se na přípravě spolupodílet, odmí-
tají, a nemá tedy šanci na realizaci, přesto je 
materiál novinářům prezentován jako hotová 
reforma.

Ignorování problémů a zabývání 
se nepodstatnými detaily

Namísto řešení skutečných problémů, ja-
kým je bezpochyby porušování platných práv-
ních předpisů ve zdravotnictví, se personálně 
zdevastované ministerstvo, kterému schází 
odborníci – lékaři, prezentuje nepodstatnými 
detaily. Mám na mysli například sdílený lékový 

záznam pacienta nebo úhradu léčebného ko-
nopí z veřejného zdravotního pojištění. Tyto 
marginálie, jakkoliv mediálně nafouklé, oprav-
du naše zdravotnictví nezachrání.

Podpora primární péče – pouze slova
Podpora primární péče je podle slov 

ministra Vojtěcha jeho prioritou. Neustále 
klesající počet praktických lékařů a praktic-
kých lékařů pro děti ohrožuje zejména na 
venkově dostupnost primární péče. Dotační 
programy ministerstva i zdravotních pojiš-
ťoven pro praktické lékaře jsou však nedo-
statečné a celková výše finanční podpory je 
zanedbatelná. Rozpad sítě LPS ministerstvo 
rovněž nezajímá.

V roce 2018 bylo uzavřeno 386 ordina-
cí PL a naproti tomu vzniklo 316 ordinací.  

Ze 70 ordinací zaniklých bez náhrady bylo  
42 v obcích do 2000 obyvatel.

V roce 2018 bylo uzavřeno 153 ordinací 
PLDD a naproti tomu vzniklo 91 ordinací.  
Ze 62 ordinací zaniklých bez náhrady bylo 
29 v obcích do 2000 obyvatel.

Podceňování ambulantní 
specializované péče

Podpora pro praktické lékaře je sice 
nevýznamná, ale problém zhoršující se do-
stupnosti ambulantní specializované péče 
ministerstvo neřeší vůbec. Podle údajů zdra-
votních pojišťoven zůstává 5–10 % práce am-
bulantních specialistů nezaplaceno, na účtech 
zdravotních pojišťoven se přitom hromadí 
miliardy. Důsledkem jsou prodlužující se 
čekací lhůty na odborná vyšetření.

Vývoj počtu ordinací praktických lékařů
2015 2016 2017 2018

PL –32  –6 –94 –70

PLDD –48 –54 –88  –62

(zdroj: ÚZIS)

ČINNOST ČLK
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Ministerstvo je pod vlivem lobby farma-
ceutických firem. Zatímco nárůst výdajů za 
tzv. centrové (drahé) léky v nemocnicích je 
extrémní, úhrady ambulantní péče rostou 
mnohem pomaleji.

Nereálné sliby a falešné iluze
Ministr zdravotnictví do omrzení opaku-

je staré sliby, jako že projekt „DRG restart“ 
bude „zázračným“ řešením financování lůž-
kové péče. Každému je však jasné, že po-
kud současně se změnou úhrad nepošlou 
pojišťovny do nemocnic více peněz, nic se 
k lepšímu nezmění.  

Podobně falešnou iluzí jsou přehnané 
naděje vkládané do elektronizace zdravot-
nictví, která sama o sobě rovněž není cestou 
k vyřešení našich problémů. Pokud je, tak 
jako elektronické recepty, prosazována silou, 
může být naopak zcela kontraproduktivní.

Ministr zdravotnictví se rovněž ani slovem 
nezastal soukromých lékařů, na které uvalí 
Ministerstvo financí povinnost elektronické 
evidence tržeb bez ohledu na skutečnost, že 
u lékařů, kteří pracují na smlouvy se zdravot-
ními pojišťovnami, a jejichž hotovostní příjmy 
jsou tedy marginální, nemá EET pro stát žádný 
fiskální význam. Jen buzerace a další náklady.

Promarněná šance
Je pravda, že naši pacienti dostávají stále 

lepší zdravotní péči, než by odpovídalo tomu, 
co za ni pojišťovny a stát platí, a je také pravda, 
že řada z nich si toho vůbec neváží. Toto však 
není zásluha žádného z ministrů zdravot-
nictví. Systém funguje jednak díky obrovské 
vlastní setrvačnosti, ale především díky obě-
tavosti tisíců lékařů a dalších zdravotníků, 
kteří se i v nepříznivých podmínkách stále 
snaží kvalitně pracovat. Mezi zdravotníky 
však roste oprávněná frustrace. Ukazuje se, 
že navzdory proklamacím se ve zdravotnictví 
nic podstatného nemění. Působení ministra 

Vojtěcha v čele resortu nelze hodnotit jinak 
než jako zklamané naděje a promarněnou 
šanci využít dobu ekonomické prosperity 
k prosazení systémových změn, či alespoň 
elementární spravedlnosti v úhradách zdra-
votní péče a platbách na zdravotní pojištění. 

– Za stejné výkony dostávají zdravotnická 
zařízení stále rozdílné úhrady.

– Seznam zdravotních výkonů se nekulti-
vuje a pojišťovny jej při úhradách nerespektují.

– Zákon o pravidelné valorizaci platby za 
státní pojištěnce neexistuje.

– Zdravotní daň na tabák a alkohol se 
nechystá.

– Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP 
klesá pod 7 % (asi 6,8 %) na rozdíl od vyspě-
lých států EU, kde přesahuje 9 %.

– K regulaci spotřeby zdravotních služeb 
pojišťovny a stát stále zneužívají soukromé 
lékaře.

Porušování právních 
předpisů jako systém

Plošné porušování zákoníku práce v ne-
mocnicích trvá a ministerstvo mate veřejnost 
zavádějícími informacemi o příjmech zdravot-

níků. Zdánlivě vysoké platy přitom pobírají 
lékaři pouze díky nezákonné přesčasové práci. 
Prohlášení ministra Vojtěcha, že „platy lékařů 
a sester se vyrovnaly průměru EU“, je sprostá 
lež. Nebýt nezákonné přesčasové práce, vypa-
daly by statistiky úplně jinak. Při zhruba 3% 
inflaci a všeobecném nárůstu platů a mezd je 
naopak zvýšení tarifních platů kvalifikovaných 
lékařů o pouhá 2 % výsměchem.

Nelegální práce cizinců bez aprobačních 
zkoušek v nemocnicích pokračuje a minister-
stvo stále torpidně odmítá komoře sdělovat in-
formace potřebné k výkonu kontrolní činnosti.

S komorou ministerstvo 
nespolupracuje

Ministerstvo zdravotnictví nespolupracu-
je s ČLK a za zády profesní samosprávy jedná 
s organizacemi, které jsou méně reprezenta-
tivní a nemají odvahu či zájem na problémy 
upozorňovat. Veškeré návrhy a připomínky 
komory jsou ignorovány či odmítány.

Před problémy strká ministr Vojtěch hlavu 
do písku a konstruktivní kritiku považuje za 
akt nepřátelství. Zatímco on po dokončení své 
mise vymění zdravotnictví za jiné působiště, my 
zdravotníci se budeme muset o pacienty starat 
dál. Proto nemůžeme mlčet.

Milan Kubek

P. S.: Tyto informace jsem se pokoušel pře-
dat a vysvětlit 28. 6. 2019 za přítomnosti mini-
stra Vojtěcha předsedovi vlády ČR. Vzhledem 
k tomu, že ministr Vojtěch žádné pochybnosti 
o své práci nepřipouští a premiér Babiš neoplý-
vá trpělivostí, s níž by jiným lidem naslouchal, 
byla to práce v pravdě sisyfovská a obávám se, 
že marná. Přesto považuji jako prezident České 
lékařské komory za svoji povinnost říkat do 
očí politikům i nepříjemné pravdy a nestrkat 
spolu s nimi hlavu do písku.

ČINNOST ČLK

Dotační program Mz pro praktické lékaře
2017 2018 2019

Počet dotovaných PL               6                 11              14

Počet dotovaných PLDD               2                    1               2

Celková výše dotací 2 363 915 Kč 4 101 678 Kč 6 144 298 Kč

(zdroj: Mz)

Vývoj nákladů
2013 (mil. Kč) 2018 (mil. Kč) +%

Centrové léky   9 412 16 367 +74 %

AS 14 849 18 888 +27 %

PL a PLDD 13 379 15 983 +19 %

(Zdroj: Analytická komise)
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Tiskové prohlášení prezidentů 
České lékařské komory,  
České stomatologické komory  
a České lékárnické komory  
k jednání s předsedou vlády  
a ministrem zdravotnictví 

Dne 28. 6. 2019 proběhla 
schůzka předsedy vlády a mini-
stra zdravotnictví s prezidenty 
České lékařské komory, České 
stomatologické komory a České 
lékárnické komory. Na společ-
ném jednání bylo mimo jiné kon-
statováno, že růst HDP a neoče-
kávaně vysoký výběr zdravotního 
pojištění umožňuje investovat 
významné finanční prostředky, 
které leží nevyužité na účtech 
zdravotních pojišťoven, do zdra-
votnictví. To by pomohlo udržet 
až zlepšit úroveň zdravotnických 
služeb poskytovaných českým 
pacientům. Je ale potřeba, aby 
finanční prostředky poskytnuté 
nad rámec dohodovacího říze-
ní byly rozděleny rovnoměrně. 
Nesmí dojít ke znevýhodnění 
soukromých lékařů, stomatologů 
a lékárníků vůči státním a kraj-
ským zdravotnickým zařízením, 
která na rozdíl od soukromých 
podnikatelů dostávají na inves-
tice i provoz nejrůznější dotace. 

Představitelé zdravotnic-
kých profesních komor zříze-
ných ze zákona proto společně 
navrhují, aby prostřednictvím 
úhradové vyhlášky Minister-
stva zdravotnictví pro rok 2020 
bylo nad rámec závěrů dohodo-
vacího řízení spravedlivě mezi 
poskytovatele zdravotnických 
služeb rozděleno dalších 25 mi-
liard korun. Peníze, které občané 
platí na zdravotní pojištění, musí 
posloužit ke zvýšení kvality a bez-
pečnosti zdravotnických služeb. 

MUDr. Milan Kubek, v. r. 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., v. r. 

PharmDr. Lubomír Chudoba, v. r. In
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Dopis ministra zdravotnictví 
prezidentovi ČLK

Vážený pane prezidente, dovolte mi, 
abych reagoval na Vaše vyjádření publiko-
vané v červnovém časopise České lékařské 
komory – Tempus medicorum, v úvodním 
článku nazvaném Zlá krev. 

Ačkoliv by nás měl spojovat společný 
zájem, a to je dobro českého zdravotnictví,  
mám pocit, jako kdybychom byli kaž-
dý z jiné planety. Zatímco já žiji v České 
republice, kde má zdravotnictví sice ce-
lou řadu problémů, ale daří se je postup-
ně řešit, a  stále se tak můžeme chlubit 
špičkovou zdravotní péčí a  špičkovými 
zdravotníky, Vy žijete ve světě pouhé ne-
gace. Jakýkoliv sebelepší návrh doslova 
zabijete již v jeho počátku, a to i přesto, že 
jste byl přítomen u jeho vzniku. Když já 
si stoupnu vpravo, Vy automaticky vlevo.  
Když se jedna věc zlepší, Vy okamžitě 
vytváříte problém jiný. Místo, abyste se  
na změnách podílel, tak je boříte. Kaž-
dý den si kladu otázku proč. A stále jsem  
na to nepřišel. Nicméně jsem si řekl, že Vám 
zkusím ukázat, jakých velkých změn jste 
součástí, ale bohužel to nevidíte. 

Před mým příchodem razilo Minister-
stvo zdravotnictví politiku zavřených dve-
ří. Já jsem za ní zabouchl dveře a otevřel 
je široké zdravotnické i laické veřejnosti. 
A také pacientům, kteří jsou dnes našimi 
cennými partnery při přípravě všech le-
gislativních i nelegislativních změn. Díky 
tomu, že jsme pacientům umožnili podílet 
se na klíčových změnách a poskytujeme jim 
podporu prostřednictvím oddělení podpory 
práv pacientů, napomáháme tak vzniku pro-
fesionálních pacientských organizací, které 
umí velice konstruktivně prosazovat zájmy 
českých pacientů.

Ministerstvo jsme také zásadním způ-
sobem zprůhlednili. Zpřístupnili jsme ve-
řejnosti seznam poradců a všech porad-
ních orgánů ministerstva, včetně jejich 
členů a zápisů z jednání, která byla do té 
doby skryta. Připravujeme otevřená data 
o hospodaření ministerstva. Již dnes si tak 
například můžete vyhledat všechny naše 
faktury. Řekli jsme také jasné stop neprů-
hlednému rozhodování o drahé přístrojo-
vé technice. Nejenže rozhodnutí včetně 

odůvodnění o nákupu přístroje jsou nyní 
veřejná, vůbec poprvé z přehledných map 
víme, kde se nachází. Občané tak mohou 
sledovat celý příběh přístroje – od žádosti, 
přes rozhodnutí komise, po jeho umístění 
do nemocnice. Ministerstvo jsme doslova 
svlékli do naha. 

Své o tom ví i státní nemocnice. Spustili 
jsme sérii kontrol a nejedna z nich skonči-
la trestním oznámením či dokonce zása-
hem policie. Udělali jsme proto řadu kroků  
ke ztransparentnění jejich hospodaření. Dali 
jsme jednoznačná pravidla problematicky 
vnímaným zpětným bonusům, které ročně 
dosahují několika miliard korun. Od nového 
roku sledujeme jednotkové ceny, za něž ne-
mocnice nakupují léky. Odmítli jsme tolero-
vat netransparentní zadávání veřejných zaká-
zek a vůbec poprvé jsme jim stanovili postupy  
a podmínky. A jejich dodržování důsledně 
kontrolujeme. U patnácti nemocnic jsme 
rozjeli pilotní projekt sdružených nákupů 
léků a materiálu a vidíme zde již první úspory 
v řádu desítek milionů korun. V souvislosti 
s tím jsem ředitelům nemocnic zadal projít 
bezpečnostní prověrkou, což je další proti-
korupční opatření. 

Začali jsme také aktivně řešit dlouho 
odkládané problémy. Hlavním z  nich je 
jednoznačně nedostatek lékařů a sester. 
Ačkoliv se situace objektivně zlepšuje, Vaší 
optikou jsou jakékoliv naše kroky v tomto 
směru málo. Já si však dovolím odvážně 
říct, že jsme vůbec první, kteří se tomu-
to problému postavili čelem a  začali se 
mu skutečně seriózně věnovat. Bohužel 
doplácíme na laxnost našich předchůdců 
a řešení nalézáme za pět minut dvanáct. 
Na Ministerstvu zdravotnictví jsem kvůli 
tomu vytvořil pracovní skupinu pro perso-
nální stabilizaci, která se tomuto problému 
průběžně věnuje. Klademe důraz na kon-
tinuální růst platů. Nicméně preferujeme 
cílené přidávání, nikoliv plošné, protože to 
by pouze problém prohloubilo a ještě více 
rozevřelo nůžky mezi zdravotníky s vyššími 
a nižšími příjmy. Nejnovější data Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky ČR, 
sesbíraná od samotných nemocnic, nám 
ukázala, že se nám v posledních letech poda-
řilo splatit zdravotníkům dluh z minulosti 
a v přepočtu na průměrnou mzdu se plat 
lékaře a sestry v ČR v mezinárodním srov-
nání vyrovnal průměru EU. Jsem za to moc 
rád. A i když Vy sám, zatvrzelý negativista, 
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NH Hospital a.s. 
Nemocnice Hořovice
přijme:

• Lékaře/lékařku
 neurologické oddělení

• Lékaře/lékařku se specializací  
 alergologie

Více o nabízených pozicích 
a zaměstnaneckých benefitech 
naleznete na webu
www.nemocnice-horovice.cz 
/odbornici/kariera
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to nerad slyšíte, fakta založená na tvrdých 
statistických datech hovoří jasně. 

Jsme si však vědomi toho, že jen peníze 
situaci nevyřeší. Pracujeme proto na tom, aby-
chom zvýšili atraktivitu povolání sestry a po-
sílili její postavení v systému zdravotní péče. 
Začít je však nutné již u mladých lidí, kteří se 
rozhodují o střední škole. Prostřednictvím 
motivační kampaně je chceme upozornit na 
pozitiva tohoto povolání a přimět je ke studiu 
zdravotnických škol a k práci ve zdravotnictví. 
Prosadili jsme také jedenáctiletý akční plán 
na zvýšení kapacit lékařských fakult o 15 % 
a na vyšší platy učitelů. V letech 2019 až 2029 
tak lékařské fakulty dostanou téměř 7 miliard 
korun. Jedná se o skutečně zásadní systémový 
krok v řešení budoucích personálních kapacit 
v českém zdravotnictví s ohledem na nevyhnu-
telný demografický vývoj. 

Započali jsme naprosto zásadní reformu 
primární péče, která významně posílí roli 
praktických lékařů, dá jim větší kompetence 
a rozšíří možnosti preskripce. Chceme, aby 
byli pro pacienta vstupní bránou do systému 
zdravotní péče. Dojde tím k významnému 
zlepšení organizace péče a povede to také 
k větší atraktivitě tohoto oboru pro mladé 
lékaře. Zájem absolventů lékařských fakult 
o obory, které čelí nebo v blízké budoucnosti 
budou čelit kritickému nedostatku lékařů, 
chceme podpořit novou koncepcí rezidenč-
ních míst neboli dotací pro mladé lékaře. Ře-
šíme také odliv mladých lékařů do větších 
měst. Jejich návrat po studiích zpátky do 
regionů přináší naše nová vyhláška o post-
graduálním vzdělávání, která umožňuje, aby 
lékaři mohli být co nejvíce vzděláváni v regi-
onálních nemocnicích. 

S  cílem finančně podpořit praktické 
a zubní lékaře v místech, kde není dostateč-
ná dostupnost zdravotní péče pro pacienty, 
vypisujeme dva dotační programy, kterými 
jim pomáháme s platy sester a praktikům 
i s pořízením vybavení ordinace. Celkově již 
ministerstvo podpořilo 51 lékařských ordinací 
v celkové výši přes 33 milionů korun.

Chceme zdravotníkům práci maximálně 
zjednodušovat, klademe proto velký důraz  
na snižování administrativy. Přijali jsme no-
velu zákona o zdravotnické dokumentaci,  
která výrazně zjednodušuje vedení zdravot-
nické dokumentace, zejména v  ošetřova-
telství. Nově více odpovídá skutečným po-
třebám v praxi. Vedení dokumentace bylo 
přizpůsobeno typu zdravotnického zařízení 
a zdravotní péče a byl zkrácen její „životní 
cyklus“. Nemocnice například zredukovaly 
formuláře, zjednodušily systém dokumento-

vání procesů, v případech, kdy to bylo možné, 
vytvořily vzory pro povinné součásti zdravot-
nické dokumentace či přistoupily k vedení 
ošetřovatelské dokumentace v elektronické 
podobě a k maximální míře automatizace. 
A od nového roku pracujeme na dalším ad-
ministrativním auditu. V současné době jsme 
dokončili analýzu aktuální situace v oblasti 
administrativní zátěže lékařů a zdravotních 
sester a na základě toho do konce roku připra-
víme seznam konkrétních opatření.

Jak určitě sám moc dobře víte, připra-
vujeme také elektronizaci zdravotnictví, 
která umožní ještě více snížit byrokratizaci 
a přinese benefity jak pro pacienty, tak léka-
ře. Naše zdravotnictví je do značné míry již 
elektronizováno, chybí však pravidla. A my je 
chceme nastavit. Věřím, že se od roku 2020 
v elektronizaci zdravotnictví zařadíme mezi 
vyspělé státy západní Evropy. 

Po řadě nepovedených pokusů se prv-
ní úspěšnou vlaštovkou elektronizace stal 
eRecept. Za pouhý rok jsme k němu dokázali 
připravit a poslat do legislativního procesu 
jeho klíčovou funkcionalitu – sdílený lékový 
záznam pacienta. Ten významně zvýší bez-
pečnost pacienta, protože lékař uvidí všechny 
léky, které pacient užívá, a nebude tak dochá-
zet k tomu, že by mu předepsal léky, které se 
bijí proti sobě, či duplicity, jež by mohly ve 
výsledku poškodit pacientovo zdraví. Bohužel 
případy nežádoucích lékových interakcí ne-
jsou dnes ničím výjimečným. V letech 2007 až 
2017 došlo k více než 3,5násobnému nárůstu 
počtu hospitalizací v důsledku nesprávného 
užívání léků. V důsledku nežádoucích účinků 
léků dochází i k úmrtí, data hovoří až o 200 
úmrtích ročně. Velmi mě proto v tomto směru 

zaráží Váš odmítavý postoj k něčemu, co může 
zásadním způsobem ulehčit práci lékařům 
a současně ochránit pacienta. 

V minulém roce se nám povedlo v re-
kordním čase přijmout novelu, díky které 
budou mít pacienti přístup k celé řadě nově 
hrazených zdravotnických pomůcek, jako 
jsou berle, sluchadla či vozíky. Zdravotní 
pojišťovny přispějí od příštího roku pacien-
tům na pomůcky o půl miliardy korun navíc. 
Prosazujeme, aby léčebné konopí bylo pro 
pacienty, kteří trpí bolestmi a běžné léky 
jim už nezabírají, ekonomicky dostupnější. 
Navrhli jsme proto 90% úhradu z veřejného 
zdravotního pojištění. Výše doplatku tak bude 
pouze pár stovek měsíčně. Legislativa nyní 
čeká na projednání Senátem. 

Aktivně také řešíme nedostupnost léků. 
Nepamatuji si, že by se tomu moji předchůdci 
vůbec věnovali. Léky musí být dostupné všem 
pacientům, ať už bydlí v Praze, nebo například 
v Krkonoších. A proto jsme připravili takzva-
ný emergentní objednávkový systém, který 
zajistí, že pacient svůj lék, jenž není dostupný 
standardní distribuční cestou, ale někde v dis-
tribučním řetězci v ČR je, dostane do 2 dnů 
v jakékoliv lékárně v ČR. Stejná novela zákona 
přináší také větší regulaci reexportů léčiv. 
Není možné, aby se léky vyvážely do zahraničí 
na úkor českých pacientů. V neposlední řadě 
rozšiřujeme možnosti, jak v případě výpadku 
léku zajistit pacientům náhradu, a to za stejný 
doplatek, jako jsou dnes zvyklí. 

Další velkou kapitolou jsou drahé a ino-
vativní léky. Všichni známe medializované 
případy pacientů, kterým pojišťovna zamítla 
hradit léčbu. Chceme, aby těchto případů 
bylo minimum, proto pracujeme na zásadní 
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revizi paragrafu 16. Cílem je dostat nové léky 
k pacientům co nejdříve. Do vnitřního připo-
mínkového řízení jsme odeslali novelu zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, která rozšíří 
dostupnost nejmodernějších léčiv hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění, zejmé-
na léky na vzácná onemocnění. Novela také 
zavádí transparentní, konzistentní a před-
vídatelný proces rozhodování zdravotních 
pojišťoven o nároku pacienta včetně odvo-
lacího řízení. S tím souvisí i úspěšný vznik 
tří pilotních vysoce specializovaných center 
pro vzácná onemocnění, kde se ověří ekono-
mická náročnost a efektivita péče o pacienty 
se vzácnou diagnózou. A pokud se tato forma 
péče osvědčí, bude možné na základě toho od 
příštího roku nastavit její standardní úhradu 
od zdravotní pojišťovny. 

Musím říct, že ministerstvo pod mým 
vedením obecně podporuje vznik vysoce spe-
cializovaných center. Vnímáme jako velice 
důležité koncentrovat experty, zkušenos-
ti, mezinárodní kontakty a technologie na 
jednom místě, neboť to je právě v případě 
léčby vážně nemocných pacientů nesmírně 
důležité. 

Výrazně také posouváme dopředu refor-
mu péče o duševní zdraví. Úspěšně se nám 
daří přesouvat péči o duševně nemocné do ko-
munitní péče neboli center duševního zdraví, 
kde se o pacienty starají terénní pracovníci 
přímo v jejich domácím prostředí a pomáhají 
jim vrátit se zpět do běžného života. Takových 
center jsme již otevřeli prvních šest, do konce 
roku jich bude celkem třicet. Kromě toho 
zvyšujeme ve spolupráci s experty Světové 
zdravotnické organizace kvalitu péče, pro-
to jsme v každé z nich ustanovili manažera 
kvality. V neposlední řadě pracujeme na de-
stigmatizaci a snažíme se české společnosti 
ukázat, že lidé s duševním onemocněním jsou 
normální a mohou žít zcela normální život 
jako my všichni. 

Na základě mého apelu a důrazu na kva-
litu péče pacienti letos významně těží z do-
hod poskytovatelů a zdravotních pojišťoven 
o úhradách pro příští rok. Pozitivních změn  
se dočkají zejména ve stomatologii, gyne-
kologii a u praktického lékaře a praktického 
lékaře pro děti a dorost. Významně se zvýší 
dostupnost stomatologické péče a v ordina-
cích praktických lékařů se pacienti dočkají 
celé řady nových výkonů, jako je například 
péče o vyléčené onkologické pacienty, pre-
diabetiky, obézní děti či konzultace s rodiči 
ohledně očkování. 

Co se týče dohodovacího řízení – v mi-
nulém roce došlo k průlomu. Vůbec poprvé 

došlo k naplnění litery zákona a bylo uza-
vřeno všech čtrnáct dohod mezi segmenty 
zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami 
o úhradách pro příští rok. V letošním roce 
jsme na tento úspěch téměř navázali. Dohody 
nebylo dosaženo pouze v segmentu domácí 
zdravotní péče a následné a akutní lůžkové 
péče, přičemž v tomto segmentu jde spíše 
o nedohodu formální, neboť drtivá většina 
zástupců nemocnic hlasovala pro uzavření 
dohody.

Přišli jsme také se zcela novou legislati-
vou. Vláda již schválila náš nový návrh zákona, 
který poprvé v historii ČR přináší možnost 
odškodnit ty osoby, jimž vznikla újma na 
zdraví v důsledku povinného očkování. Jsme 
totiž přesvědčeni o tom, že pokud stát s cílem 
předejít šíření infekčních nemocí a budovat 
kolektivní imunitu české populace stanovuje 
zákonnou povinnost očkovat se, měl by také 
na sebe vzít odpovědnost za případnou újmu 
na zdraví a poškozené odškodnit. Tento zá-
kon byl mými předchůdci dlouho slibován, 
ale nikdy nebyl dotažen do konce. Nám se to 
podařilo. Věřím, že pomůže „otupit hrany“ 
a přinést záruky těm, kteří se obávají očková-
ní, a také přispět k větší míře proočkovanosti, 
která v tuto chvíli klesá.

Vůbec poprvé také prostřednictvím do-
tačních programů rozvíjíme paliativní péči 
v nemocnicích i v domácím prostředí pacien-
ta. Paliativní péče je velmi důležitou součástí 
zdravotního systému, která zvyšuje kvalitu 
dožití nevyléčitelně nemocných pacientů. 
Jsem přesvědčen, že se nám ji těmito pro-
gramy podaří jak v nemocnicích, tak v terénu 
standardizovat. 

Kromě celé řady pozitivních změn pro 
pacienty jsme také promptně zareagovali  
na rozhodnutí Ústavního soudu. Ten minulý 
rok zrušil podstatnou část stávající právní 
úpravy týkající se způsobu obsazování or-
gánů zaměstnaneckých zdravotních pojiš-
ťoven z důvodu nerovností mezi skupinami 
pojištěnců. My tuto nerovnost odstraňujeme 
a otevíráme možnost, aby se na chodu zaměst-
naneckých zdravotních pojišťoven mohlo 
podílet mnohem širší spektrum subjektů. Za-
tímco nyní zdravotní pojišťovny ovládají velcí 
zaměstnavatelé, novela jejich převahu oslabí 
a dá příležitost i menším plátcům. Současně 
s tím chystáme zcela nový zákon o zdravot-
ních pojišťovnách, který má za cíl mezi nimi 
vytvořit zdravou konkurenci, z níž bude těžit 
zejména pacient. Již dnes se na zdravotní po-
jišťovny velice úzce soustřeďujeme a společně 
s Ministerstvem financí kontrolujeme, zdali 
plní svou elementární povinnost, a to zajis-

tit pacientům místní a časovou dostupnost 
zdravotní péče. 

Svou pozornost také upínáme na kva-
litu poskytované péče. S tím souvisí námi  
ve spolupráci s  odbornými společnostmi 
připravované klinicky doporučené postupy,  
které mají sjednotit postupy zdravotní péče 
u poskytovatelů zdravotních služeb. Cílem 
projektu KDP je vytvořit odborný základ pro 
tvorbu moderních diagnostických a léčeb-
ných postupů v ČR za účelem zvýšení dostup-
nosti, kvality a efektivity zdravotních služeb 
a je primárně mířen na odbornou veřejnost. 
Implementace KDP je běžnou součástí sjed-
nocení a rozvoje medicíny ve všech vyspělých 
státech, kontrola dodržování KDP je následně 
základem systému hodnocení kvality. KDP je 
nástrojem pro snižování rozdílů v přístupu 
pacientů z různých skupin (geografických, 
demografických, konkrétních plátců zdravot-
ní péče apod.) ke zdravotní péči. Ustanovení 
a dodržování KDP lze rovněž vnímat jako 
garanci jednotné úrovně a kvality poskyto-
vaných zdravotních služeb. Současně pra-
cujeme na tom, abychom co nejdříve mohli 
začít kvalitu zdravotní péče měřit a výsledky 
do jisté míry zpřístupnit pacientům. Protože 
to je to, co občany zajímá.

Vážený pane prezidente, po určité době 
v exekutivní funkci by se měly skládat účty. 
Myslím si, že jsem Vám na stránkách toho-
to dopisu ukázal, že za poslední rok a půl 
jsme nelenili a zahájili celou řadu klíčových 
změn, které budou mít pozitivní dopad na 
fungování českého zdravotnictví. Přestože 
se jejich efekt, pravda, projeví nejspíš až 
za pár let. 

V čele České lékařské komory, význam-
ného aktéra našeho zdravotnického systému,  
jste již 13 let a myslím si, že je tak rozhodně na 
čase, aby i Vy sám jste ukázal, čím jste zdra-
votnictví přispěl.

Stále neztrácím naději, že se do našich 
reformních kroků aktivně a pozitivně zapojíte  
a pomůžete nám konstruktivně řešit další 
problémy. Není jen mým názorem, že Česká 
lékařská komora vystupuje často spíše jako 
odborová organizace než jako profesní ko-
mora, jak ji známe z jiných zemí. A to je role, 
která jí nepřísluší, a je to přinejmenším škoda. 
Jsem otevřen spolupráci s Vámi, nicméně bez 
posunu ve Vašem přístupu to nikdy nebude 
možné. Jsem si však jist, že naše vzájemná 
spolupráce by mohla české zdravotnictví po-
sunout ještě mnohem dále. 

S pozdravem
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA,

ministr zdravotnictví ČR
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Přidejte zdravotnictví 25 miliard 
z účtů pojišťoven, žádají odbory  
a nemocnice
Na účtech zdravotních pojišťoven leží asi 50 miliard rezerv. Odbory a nemocnice teď žádají ministra 
zdravotnictví, aby polovinu z této částky uvolnil pro zdravotnictví. Chtějí, aby peníze šly na péči či 
navýšení platů a odměn ve zdravotnictví. A výrazně i na podporu domácí péče.

O osudu miliard, které leží na účtech 
zdravotních pojišťoven, se rozhodne v říj-
nu, kdy ministerstvo vydá úhradovou vy-
hlášku. To, jakou bude mít podobu, závisí 
na ministrovi zdravotnictví Adamu Voj-
těchovi.

Asociace českých a moravských nemoc-
nic, Odborový svaz ve zdravotnictví, Lékařský 
odborový klub a zástupci organizací, které 
poskytují domácí péči, dnes vyzvali minist-
ra, aby ke svému původnímu plánu na příští 
rok přidal dalších 25 miliard korun z rezerv 
pojišťoven.

Odbory: Chceme, aby 
zdravotnictví neskomíralo

Věc je plně v rukou ministra zdravot-
nictví. „Ty peníze jsou na účtech pojišťo-
ven a mohou se rozpustit pouze úhradovou 
vyhláškou. Proto vyzýváme pana ministra, 
aby k těm svým plánovaným 20 miliardám 
navýšení, které chce rozdělit na příští rok, 
přidal dalších 25 miliard. Aby tak skokově 
vylepšil zdravotní péči v zemi. Aby stoupl 
počet personálu v nemocnicích, počet per-
sonálu v agenturách domácí péče, počet 
sestřiček v sociálních službách, aby dostali 
peníze i dětští lékaři, kteří nejsou. Jde nám 
o to, aby zdravotnictví vzkvétalo, a ne sko-
míralo,“ vysvětlila předsedkyně odborového 
svazu Dagmar Žitníková.

Zdravotní pojišťovny předpokládají, 
že rozdělí příští rok 346 miliard korun. 
Jenže se na tom nedohodly s domácí péčí 
a s nemocnicemi. Pokud taková dohoda ne-
existuje, stanovuje parametry úhrad právě 
Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. To 
se stane v říjnu.

Ministr už avizoval, že proti letošnímu 
roku zvýší úhrady o 20 miliard, ale podle 
nemocnic a odborů je to málo. „Chceme do 
všech segmentů rozdělit 45 miliard, chce-
me zvýšit úhrady nemocnicím o 15 procent, 

chceme zvýšit úhrady pro následnou péči 
o tisíc korun na lůžko a den, chceme zvýšit 
úhrady za domácí péči o 40 procent, v soci-
álních službách také o 40 procent a ostatním 
segmentům proporcionálně. Je to nutné, 
aby byla udržena kvalita a rozsah zdravot-
ní péče,“ přednesla požadavky na ministra 
předsedkyně odborového svazu Dagmar 
Žitníková.

Na zdravotnictví dnes stát dává 
k DPH méně než za krize

Podle nemocnic i odborářů stát dává 
na zdravotnictví příliš málo peněz. „Na 
zdravotnictví dáváme dokonce méně, než 
jsme dávali v době krize. Tehdy to bylo 7,6 
procenta HDP a v současné době dáváme 
6,8 procenta, což je naprosto tristní. Není 
normální, aby ve vyspělé evropské zemi 
bylo takto podfinancované zdravotnictví,“ 
argumentuje Žitníková.

Podobně to vyjádřila i Hana Sklenářová 
z Diakonie Českobratrské církve evange-
lické: „Pomůže nám, když bude na účtech 
pojišťoven ležet 25 miliard navíc, ale v ne-
mocnicích nebude mít kdo léčit a pečovat, 
protože nebudou lékaři a sestry? Dnes ne-
máme peníze ani na úhradu všech nákladů, 
ani na mzdy. Těžko se nám daří získávat 
nové zaměstnance.“

Stejné obavy má také Ludmila Kuče-
rová z Charity ČR, která se zaměřuje na 
poskytování domácí péče pacientům. Sestry 
z domácí péče a sociálních služeb podle ní 
odcházejí do nemocnic, kde dostanou vyš-
ší plat. Právě proto žádají tyto organizace 
navýšení dosavadních úhrad o 40 procent.

Lékařské odbory: Ve zdravotnictví  
chybí tisíce lidí

Bez navýšení platů a mezd nebude možné 
podle Lékařského odborového klubu (LOK-
-SČL) zaplnit zející personální propast ve 

zdravotnictví. Klub upozornil, že v nemoc-
nicích chybí asi tři tisíce lékařů, více než pět 
tisíc sester a tisíce lidí z nižšího zdravot-
nického personálu, jako jsou ošetřovatelé 
a sanitáři.

Lékařský odborový klub proto podpořil 
všechny výše uvedené požadavky na ministra. 
Zdůraznil i jejich logiku – například u domácí 
péče. „Za velmi důležité považujeme udržet 
rozsah domácí péče a ošetřovatelské péče 
v sociálních službách. Je racionální a pro pa-
cienta lepší, když může být ošetřován doma. 
Domácí péče je nezastupitelná,“ napsal v pro-
hlášení LOK.

Šéf LOK Martin Engel upozornil na další 
narůstající problém – feminizaci zdravot-
nictví, kdy na téměř všech úrovních začínají 
převládat ženy. „A ty budou mít jiné poža-
davky na sladění odborného a soukromého 
života,“ dodal s tím, že i to může být brzy 
pro zdravotnictví a dostatek pracovních sil 
v něm riziko.

Ministerstvo zatím odmítá 
peníze přidat

Ministerstvo zdravotnictví na dotaz ČTK 
ale nepřímo odmítlo, že by rezervy z pojišťo-
ven uvolnilo. „Vyšší peněžní zásoba na rezerv-
ních fondech pojišťoven pomůže v případě 
krize dodat do systému chybějící prostředky 
tak, aby výpadek nepocítili ani poskytovatelé, 
ani pojištěnci, kterým by v opačném případě 
mohlo hrozit snížení dostupnosti péče. Není 
proto možné rezervy rozpouštět ihned do 
spotřeby, musíme je držet a postupně navy-
šovat,“ řekla ČTK mluvčí resortu Gabriela 
Štěpanyová.

Odbory a nemocnice ale svůj tlak nehod-
lají vzdát. Mají na to čas nejpozději do října, 
kdy bude Ministerstvo zdravotnictví vydávat 
úhradovou vyhlášku pro rok 2020.

David Garkisch

Naše zdravotnictví.cz
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Německá lékařská komora má nového prezidenta
Delegáti 122. sjezdu Německé lékařské komory zvolili dne 30. května na svém zasedání v Münsteru 
novým prezidentem 59letého praktického lékaře Dr. Klause Reinhardta, který tak ve funkci nahradil 
prof. Franka Ulricha Montgomeryho, jenž vedl německé lékaře osm let a vzhledem k svému vytížení na 
mezinárodním poli se rozhodl již potřetí do čela komory nekandidovat.

Doktor Montgomery je v současnosti pre-
zidentem Stálého výboru evropských lékařů 
(CPME) a současně předsedou výboru Světové 
lékařské asociace (WMA). Delegáti sjezdu ho 
nyní zvolili čestným prezidentem Německé 
lékařské komory a tím ocenili jeho práci.

Německá lékařská komora je centrálním 
orgánem profesní lékařské samosprávy. Zastře-
šuje 17 zemských lékařských komor, které na 
bázi povinné členství sdružují celkem 515 000 
lékařů. Vedle prezidenta letošní sjezd zvolil též 
dvě nové viceprezidentky. 

Nový prezident Dr. Reinhardt pracuje 25 let 
jako praktický lékař. Od roku 2005 byl vicepre-
zidentem a členem výboru regionální komory 
státu Severní Porýní-Vestfálsko. V uplynulých 
čtyřech letech byl také členem výboru Německé 
lékařské komory, kde měl na starosti tvorbu 
tarifů pro lékařské výkony nehrazené ze zdra-
votního pojištění. Doktor Reinhardt zůstává 

Dr. Reinhardt se narodil roku 1960 v Bonnu 
a své studium medicíny zakončil v roce 1993 
v italské Padově, aby posléze převzal lékařskou 
praxi svých rodičů v Bielefeldu, kde pracuje 
dosud. 

Novému prezidentovi Německé lékařské 
komory Dr. Reinhardtovi jsem jménem ČLK 
i  jménem svým poblahopřál ke zvolení do 
funkce a vyslovil přání, aby i nadále spolu-
práce našich profesních organizací byla tak 
úzká a neformální jako za jeho předchůdce 
profesora Montgomeryho, s nímž jsem měl 
možnost spolupracovat již jako s preziden-
tem Marburger Bundu (odborová organizace 
německých lékařů) z pozice předsedy Lékař-
ského odborového klubu a posléze dvě funkční 
období ve vedení Stálého výboru evropských 
lékařů a kterého mám tu čest považovat za 
svého přítele.

Milan Kubek

ZAHRANIČÍ
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i po svém zvolení prezidentem nadále před-
sedou Hartmann Bundu – nezávislého svazu, 
který hájí profesní, politické a sociální zájmy 
lékařů, dentistů a studentů medicíny. Do čela 
této vlivné organizace byl zvolen již v roce 2011.
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Sedmé finále na sedmém  
mistrovství
Další mistrovství světa lékařů fotbalistů proběhlo ve dnech 29. června až 7. července, tentokrát v dalekém 
Mexiku v Cancúnu na Mayské riviéře. Sedmá účast českého týmu znamenala prodloužení neskutečné 
série účastí ve finále a přinesla čtvrté stříbro ke třem zlatům. Poprvé se mistrovství zúčastnil i tým tzv. 
Staré gardy. 

Základní skupiny
Prvním zápasem naší reprezentace ve 

skupině byl silný tým Argentiny. Poprvé na 
mistrovství vedl družstvo jako trenér Lukáš 
Trejtnar, který nahradil Vladimíra Richtra. 
Ten se stal hrajícím trenérem nově vzniklého 
týmu, tzv. Staré gardy. A kapitánem repre-
zentace byl nově zvolen Vladimír Teplan. 
Čeští lékaři s několika nováčky v sestavě svůj 
první zápas prohráli. Avšak oba další zápasy 
ve skupině vyhráli s výraznou jistotou a pře-
vahou, o čemž mluví skóre 10:3, a zajistili si 
postup do čtvrtfinále. Díky brance vstřelené 
týmu Jižní Korey se Ladislav Šindelář stal 
unikátním českým rekordmanem. Zúčastnil 
se všech sedmi mistrovství a pokaždé vsítil 
aspoň jeden gól!

V nově sestaveném týmu Staré gardy 
se objevili ještě v minulém roce reprezen-
tanti hlavního týmu (Radek Žižka, Josef 
Bolen, Martin Kolář, Miloš Barna, Michal 
Karas a hrající trenér Vladimír Richter) 

s novými kolegy. Kvůli prohře s Irskem a re-
míze s Mexikem i přes vysokou výhru nad 
Rakouskem nepostoupili do vyřazovacích 
bojů o medaile.  

Vyřazovací boje
Stejně jako vloni v Praze došlo i v Mexi-

ku k incidentu s podezřením na falešného 
doktora. Šlo opět o tým ze země bývalého 
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Sovětského svazu, tentokrát z  Ukrajiny. 
Jeden z jejích reprezentantů byl identifi-
kován jako profesionální druholigový hráč. 
Nejprve byl zapsán jako sportovně rehabi-
litační lékař, pak jako zubař (ti ale v týmu 
být nemohou). Organizátoři se zřejmě nad 
Ukrajinou slitovali a na rozdíl od loňska 
nedošlo ke kontumaci a vyřazení. A aby byla 
absurdita dovršena, byli Ukrajinci vylosová-
ni jako soupeř našeho týmu pro čtvrtfinále. 
Po velmi těžkém a bolavém boji s nečistě 
hrajícím soupeřem vyhrála naše repre-
zentace na penalty. Zde se opět prokázalo 
kouzlo brankáře Jana Vojáčka. V semifinále 
se našemu týmu postavili Katalánci, kteří 
předtím v pikantním duelu porazili Špa-
nělsko. Po vysoké výhře 4:1 se tým českých 
lékařů posedmé na sedmém mistrovství 
dostal do finále. Prodloužil tak v lékařském 
fotbale nevídanou sérii ( je vzácná i v mnoha 
sportech na šampionátech profesionálních 
národních reprezentací). Soupeřem pro 
finále se stala silná Velká Británie, čímž 
došlo k opakování závěrečného duelu z loň-
ského pražského mistrovství. Na odplatu 
však náš tým nedosáhl, a to i přes výrazně 
vyrovnanější zápas, než byl ten pražský. 
Velká Británie si tak odváží druhé zlato za 
sebou a česká reprezentace opět stříbro. 
Nicméně 3 zlata a 4 stříbra ze sedmi účastí 
jsou vskutku legendární. 

Tým Staré gardy vzhledem ke zraněním 
několika hráčů prohrál dva první zápasy ve 
skupině o 9.–16. místo (s Litvou a týmem 
WHO) a i přes závěrečnou výraznou výhru 
nad Rakouskem skončil na 15. místě. 

Děkujeme za skvělý úspěch a příklad-
nou reprezentaci. 

Michal Sojka

Čeští doktoři v Mexiku opět potvrdili for-
mu na mistrovství světa lékařů ve fotbale. 
Jen těsně jim unikla čtvrtá zlatá medaile, ale 
i druhé místo právem považují za úspěch. 
Kapitán týmu v rozhovoru prozradil mnoho 
ze zákulisí šampionátu. Třeba i to, jak to bylo 
s falešným lékařem z Ukrajiny.

„Už to ani náhodou není o tom, že si dok-
toři přišli zahrát fotbal,“ zhodnotil šampionát 

Brankáři: Jakub Pavelka, Jan Vojáček

Obránci: Jan Krykorka, Vladimír Teplan (C), 
Daniel Malý, Roman Čapek, Martin Bořke, 
Luboš Nachtnebl, Jakub Šedivý, Ondřej 
Kočí, Václav Svoboda a Matěj Mazura

Záložníci: Ladislav Bernát, Lukáš Tittel-
bach, Jiří Kysučan, Milan Čermák, Lukáš 
Hlouch, Ladislav Šindelář, Marek Vinkler, 
Daniel Fenakel, Pavel Buchvald, Roman 
Hála a David Kintr

Útočníci: Pavel Mencl a Adam Nedvěd

Trenér: Lukáš Trejtnar

SKUPINA
ČR–Argentina 1:2 (1:1), branka Nedvěd
ČR–Jižní Korea 5:0 (2:0), branky Hála, 
Mencl, Šindelář, Mencl, Bořke
ČR–Rakousko 4:1 (2:0), branky Čapek, 
Mencl, Šindelář (pen.), Hlouch
ČTVRTFINÁLE
ČR–Ukrajina 2:1 (1:1, na pen.: 4:3), branky 
Teplan, rozhodující penalta Nachtnebl
SEMIFINÁLE
ČR–Katalánsko 4:1 (2:0), branky Hála,  
Nedvěd 2, Mazura
FINÁLE
ČR–Velká Británie 1:2 (1:1), branka Mencl

SESTAVY A VÝSLEDKY

Brankáři: Tomáš Koukal, Radek Žižka
Obránci: Josef Bolen, Vladimír Richter (zá-
roveň trenér), Pavel Rokyta, Zbyšek Kaššai
Záložníci: Michal Moravec, Přemysl Šmejkal, 
Alexander Kučera a Martin Kolář
Útočníci: Michal Karas, Miloš Barna
SKUPINA
ČR–Irsko 1:2 (0:0), branka Karas

ČR–Mexiko 1:1 (0:0), branka Barna
ČR–Rakousko 6:1 (4:0), branky Bolen 2, 
Karas 2, Kučera, Barna
BOJ O 9.–16. MÍSTO
ČR–Litva 1:5 (1:2), branka Bolen
ČR–WHO tým 1:2 (0:0), branka Kolář
ČR–Rakousko 6:0 (2:0), branky Kučera 2, 
Barna 2, Karas, Kolář

Server Naše zdravotnictví, který přinášel z  mistrovství pravidelné reportáže, zveřejnil rozhovor 
s kapitánem českého týmu Vladimírem Teplanem.

Teď to ještě mrzí, ale je to úspěch,  
říká o druhém místě kapitán týmu lékařů

v rozhovoru Vladimír Teplan, kapitán týmu, 
obránce a jinak také chirurg Fakultní nemoc-
nice Královské Vinohrady v Praze.

Češi rozhodně zabodovali a potvrdili svou 
obávanou pověst vynikajících fotbalistů – 
posedmé na mistrovství a posedmé ve finále. 
Stejně jako loni je udolala až v úplném závěru 
šampionátu Velká Británie. „Oni jsou fakt 
dobří a úspěšní, zapracovali na organizaci, 

STARÁ GARDA
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pravidelně přes rok trénují. I tak jsme na 
ně měli, ale chybělo nám jen trochu štěs-
tí,“ okomentoval zápas šéf týmu Vladimír 
Teplan.

Jak hodnotíte letošní výkon našich dok-
torů?

Na mistrovství světa jsem už posedmé od 
chvíle, kdy jsme se přihlásili, a tohle byl jeden 
z nejlepších turnajů. A to nejen po sportovní 
stránce, ale i mimo hřiště. Kromě turnaje se 
totiž vždycky koná lékařský kongres, protože 
nejde jen o fotbal, ale i o setkávání s kolegy 
a výměnu zkušeností.

Stejně jako loni jste s Velkou Británií bo-
jovali o zlato a skončili druzí, což je přesto 
fenomenální úspěch – ze sedmi mistrov-
ství máte sedm medailí. Co rozhodlo ten 
finálový zápas?

K vítězství nám chyběl opravdu jen kou-
sek. S odstupem času to umístění budeme 
samozřejmě cítit jako velký úspěch, ale teď 
to ještě mrzí. Loni jsme na Brity neměli sílu, 
ale letos jsme vedli a zápas se vyvíjel dobře. 
Pak ale dali z takové ojedinělé akce gól a nám 
nakonec už nezbývaly síly je přehrát.

Loni se mistrovství světa hrálo v Praze 
a vy jste byli pořadateli, takže jste nutně 
letos museli srovnávat. Jak se povedlo 
tohle mistrovství v Mexiku?

Dojem byl nejdřív takový rozpačitý. Ne-
fungovalo to jako loni v Praze. Problém byl 
třeba s dopravou na zápasy nebo s dorozu-
měním s rozhodčími. Na začátku tak úplně 
nechápali pravidla, která jsou u mistrovství 
lékařů trochu jiná, protože tam třeba bě- 
hají hráči označení podle věku a  musí  
být v různém mixu na hřišti. Ale pak to 
napravili, přidali autobusy a udělali oprav-
du skvělé mistrovství. Pro nás jako pro  
Evropany se hrálo v  úžasně exotickém 
prostředí.

Tak jako loni v Praze se ale objevilo pode-
zření, že jsou mezi hráči falešní doktoři. 
Konkrétně v týmu Ukrajiny. Jak to na-
konec dopadlo?

To se týkalo jednoho ukrajinského hráče. 
Víte, ono je to na hřišti hned poznat, když je 
někdo extrémně lepší než ostatní. V regis-
traci měl napsáno, že je sportovně rehabi-
litační lékař, později zase Ukrajinci tvrdili, 
že je zubař. Ti by na mistrovství hrát stejně 
neměli, ale Ukrajinci říkali, že mají nějakou 
výjimku. Celkem rychle se v éře Googlu po-
chopitelně ukázalo, že to je profesionální hráč 

z druhé ukrajinské ligy. U jeho přezkoušení 
jsme nebyli, ale nakonec to dopadlo tak, že to 
organizátoři nějak přešli a postavili Ukrajinu 
proti nám.

To utkání jste vyhráli, ale i tak si na něj 
a na Ukrajince naši neoficiálně stěžovali. 
Mimo jiné kvůli hře a její tvrdosti.

Ten ukrajinský tým je jiný než ostatní. 
Oni se s nikým nebaví, straní se ostatních 
ani si nevyměňují odborné zkušenosti, což 
je vedle hry taky smyslem toho mistrovství. 
Podezření, že podvádějí, tu bylo i z minulých 
ročníků a letos to vygradovalo. Čekali jsme, 
že je organizátoři potrestají, ale nakonec 
je výbor pořadatelů nechal být. Podle mě 
nechtěli jít do konfliktu a pokazit si mistrov-
ství. Cítili jsme kvůli tomu trochu hořkost, 
ale odehráli jsme to a porazili je. Po zápase 
pak za námi chodili ostatní a děkovali nám, 
že jsme je potrestali aspoň tím vyřazením.

Zmiňoval jste se, že máte za sebou už 
sedm mistrovství. Jak se turnaj takhle 
v čase vyvíjí? Víc k profesionálnímu fot-
balu? 

Ta úroveň se každý rok zvedá. Týmy se 
zlepšují, je tam napříč mužstvy znát neskuteč-
ný vzestup výkonnosti. Už to ani náhodou není 
o tom, že si doktoři přišli zahrát fotbal, naopak 
už se dopředu tlačí ten sportovní výkon.

Kdo pro vás byl nejtěžším soupeřem?
Byly tam dva těžké zápasy. S Ukrajinou 

a ve finále s Angličany. Oni jsou fakt dobří 
a úspěšní, zapracovali na organizaci, pravi-
delně přes rok trénují. I tak jsme na ně měli, 
ale chybělo nám jen trochu štěstí.

Jak se vám vůbec v  těch exotických  
podmínkách hrálo? V Česku v té do- 
bě panovaly tropy a teplota stoupala 
k 35 °C.

Pětatřicet? Tak tady jsme to měli podob-
né. K tomu je tu ale obrovská vlhkost. Mně 
to přišlo jako opravdu extrémní podmínky. 
Hrálo se hlavně ráno už od osmi a dopoledne, 
odpoledne už to nešlo.

Ví se, kde bude příští mistrovství?
Ví. Připravuje se to tak, že se vždycky dva-

krát turnaj hraje v Evropě a dvakrát mimo ni. 
Příští rok bude mistrovství v Argentině, jen 
je posunuté až na září, protože v červenci je 
v Argentině období dešťů a to by se prý ani 
náhodou hrát nedalo. Další rok se pak bude 
hrát v Drážďanech.

Probojovali jste se až do finále, přestože 
se proti loňsku a ročníkům předtím tým 
docela výrazně obměnil.

Ano, to je pravda. Vyměnila se asi tře-
tina týmu a máme sedm nových hráčů. Ale 
neztratili jsme na síle a do dalších ročníků 
je to rozhodně příslib.

Budete dělat další nábor? 
Určitě, nábor je otevřený. Dokonce už 

nám chodí e-maily od lékařů, kteří by se chtě-
li taky přidat. Vítáme je. Přijmout můžeme 
i studenty medicíny v posledním ročníku, 
protože napřesrok už to budou lékaři. Ať se 
nám zájemci ozvou na mail: david.kalfert@
fotbalmedic.cz. Samozřejmě je potřeba, aby 
měli nějakou zkušenost se soutěžním fot-
balem.

David Garkisch

NEKROLOG

Tým Staré gardy
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Odešel profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc., 
jeden z nejznámějších českých lékařů
Ve věku 88 let zemřel 5. července t. r. profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc., zakladatel dětské onkologie 
v Československu. Za svůj život vyléčil tisíce dětských pacientů, získal řadu nejvýznamnějších ocenění 
a byl také literárně činný.

Profesor Koutecký se narodil 31. 8. 1930 
v Praze. Zde také absolvoval Akademické 
gymnázium (maturoval v roce 1949) a Fa-
kultu dětského lékařství, nyní 2. lékařskou 
fakultu, na které v roce 1955 promoval s vy-
znamenáním. Během studií se věnoval jako 
volontér patologii u profesora Šikla a dětské 
chirurgii u profesora Kafky. Po dvou letech 
v Novém Bydžově a Janských Lázních, kde 
působil jako pediatr, byl přijat na kliniku 
dětské chirurgie profesora Kafky. Tam se 
začal setkávat s problematikou dětských 
nádorů a systematicky se jí začal zabývat 
od roku 1964. Prožil celou fascinující his-
torii úspěchu léčby dětských nádorů jako 
její aktivní spolutvůrce. Patřil do genera-
ce zakladatelů oboru dětské onkologie ve 
světovém měřítku. Plynule přešel od role 
chirurga operujícího dětské nádory k roli 
onkologa prosazujícího zásady komplexního 
přístupu k těmto dětem. Z jednoho pokoje 
na chirurgické klinice postupně vybudoval 
onkologickou kliniku, našel vysoce eru-
dované spolupracovníky v diagnostických 
laboratořích a spolupracujících klinikách 
a odděleních motolské nemocnice. Vždy měl 
na prvním místě nejen nádor, ale i duši ne-
mocného dítěte a jeho rodičů. Učil své mlad-
ší spolupracovníky pokoře před možnostmi 
medicíny. S mimořádným charismatem ší-
řil nutnost včasné diagnostiky a význam 
komplexní péče o děti se zhoubnými nádory 
mezi pediatry, chirurgy, patology i laickou 
veřejností. Prosadil od počátku existence 
dětské onkologie jako samostatného oboru 
nutnost soustředit děti s nádory do vysoce 
specializovaných center, umožňujících zís-
kávat rychle zkušenost v diagnostice a léčbě 
těchto vzácných onemocnění. 

Oceněním respektu, který získal v obci 
onkologické, byla funkce předsedy České 
onkologické společnosti, kterou vykonával 
jako první pediatr po řadu let a ovlivnil tak 
i organizaci onkologie dospělých v České re-
publice. Zavedl onkologii jako samostatný 
obor na fakultě a generace mediků zapáleně 
seznamoval s včasnou diagnostikou dětských 
nádorů a s prvními klinickými projevy těch-
to nemocí. Studentům přednášel onkologii 

s plným nasazením ještě v právě skončeném 
školním roce. Projevem mezinárodního uzná-
ní profesora Kouteckého bylo v roce 1989 při-
dělení organizace světového kongresu dětské 
onkologie SIOP, jehož byl prezidentem, do 
Prahy. Během padesáti let jeho klinické praxe 
se šance na vyléčení dětí s nádory zvýšila ze  
3 % na počátku 60. let na 85 % v současnosti. 

Kromě založení oboru dětské onkologie 
byl pan profesor 13 let děkanem 2. lékařské 
fakulty, prvním „porevolučním“ děkanem a tři 
roky prorektorem Univerzity Karlovy. Dále byl 
zakládajícím členem Učené společnosti ČR,  
jejímž předsedou byl v  letech 1998–2002 
a místopředsedou (2002–2004), členem rady 
Národního divadla, Nadace Hollar, předsedou 
Nadace Národní galerie v Praze, členem České 
lékařské akademie. Jako děkan založil krás-
nou tradici Karolinských koncertů. Profesor 
Koutecký dokázal svou neobyčejnou znalost 
a lásku k hudbě, divadlu, literatuře a malířství 
přenést na své spolupracovníky a žáky. Jím or-

ganizované koncerty klasické hudby v Karoli-
nu našly nadšené posluchače mezi lékaři i me-
diky, které tak učil chápat, že plnohodnotný 
život není jen medicína a práce. Napsal celou 
řadu knih, od vlastních biografií Zůstal jsem 
klukem a Život mezi beznadějí a úspěchem, 
přes soubory svých projevů Krásná setkání až 
po pohádky pro děti, zahajoval desítky výstav 
a koncertů, křtil knihy a hudební nosiče, ale 
i slony v pražské zoo.

Za svoji práci obdržel řadu ocenění. K nej-
významnějším patří v roce 1996 prezidentem 
republiky V. Havlem udělené státní vyzna-
menání Medaile za zásluhy, které získal jako 
první lékař po roce 1989, v roce 2009 Národní 
cena nadace Česká hlava a v roce 2014 Cena 
J. E. Purkyně. V roce 2017 měl premiéru do-
kumentární film České televize Ještě jsem 
nedokouřil své poslední viržínko. 

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. 

Klinika dětské onkologie a hematologie 

2. LF UK a FN v Motole
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Pýcha předchází pád
Ve Zlínském kraji vedeme už rok a půl neustálý boj s hejtmanem Jiřím Čunkem a jeho skupinou o podobu 
krajského zdravotnictví i o systém jeho řízení. Tento boj je nerovný, neboť na rozdíl od hejtmana známe 
sice důvěrně medicínský provoz, jeho ekonomiku, své limity i logické souvislosti, ale v ruce nedržíme jako 
nevolení lékaři žádné páky. Ty drží naopak krajští zastupitelé. Neschválením hejtmanových ambiciózních 
plánů postavit novou nemocnici ve Zlíně za 8 mld. Kč v závěru června letošního roku se kraj jen o fous 
vyhnul ekonomické katastrofě v podobě dlouholetého enormního zadlužení a rozbití léta prověřeného 
systému krajské zdravotní péče.

Odvrácení hejtmanových ambiciózních plánů na novou nemocnici ve Zlíně

NEMOCNICE VE ZLÍNĚ

Boj se přelil do pomyslného druhého po-
ločasu. Jsme přesvědčeni, že ještě neskončil. 
Máme určitě lví podíl na vítězství v důležité 
bitvě, ale válka není u konce. Hejtmanovo ego 
bylo otřeseno a poníženo. Ani na vteřinu si 
do posledních chvil nepřipouštěl, že by svůj 
sen neobhájil a nezískal pro něj podporu. 
A to ještě strategicky hlasování odkládal na 
třikrát! Chyběly mu ve finále pouhé dva hlasy. 
Koaliční spolupráce se rozpadla a utrpěla 
nejvážnější otřes za celou svou existenci. 
Pýcha předcházela pomyslný pád. O co se 
jedná? Předpokládám, že o plánech stavby 
nové supernemocnice ve Zlíně slyšel už té-
měř každý. V loňském čísle časopisu Tempus 

medicorum (duben 2018) jsme na stranách 
10–11 informovali o velmi riskantním expe-
rimentu ve Zlínském kraji, jehož realizaci si 
vzal do hlavy právě hejtman Čunek. Nosnou 
myšlenkou změn řízení krajských nemocnic 
byla tehdy tzv. fúze nemocnic. V podstatě 
šlo o splynutí všech čtyř krajem řízených 
nemocnic (Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, 
Vsetín) do jedné obchodní jednotky s univer-
zálním IČO. Nejednalo by se tedy o klasický 
holding s  hierarchií řízení a  zachováním 
jakési autonomie jednotlivých nemocnic, 
ale o naprostou koncentraci moci do rukou 
úzké skupiny lidí v čele s hejtmanem a jím 
dosazeným předsedou představenstva kraj-
ské Baťovy nemocnice (krajským ředitelem) 
MUDr. Radomírem Maráčkem. 

Odvážná to myšlenka, skýtající netušené 
možnosti a výzvy pro lidi ve vedení společnos-
ti, avšak naprostá neznámá, evokující spíše 
chmurné obavy u zaměstnanců a zastánců 
dosavadního fungování nemocnic. Dodávat, 
že se Jiří Čunek ideologicky spojil s lidmi 
typu MUDr. Pavla Hroboně a jemu podob-
ných konstruktérů zdravotnických řetězců, 
napojených na silné finanční skupiny, je asi 
zbytečné. Pikantní je také složení tzv. po-
radního lékařského týmu, který bez výjimky 
tvoří několik hejtmanovi loajálních kolegů, 
většinou primářů z našich krajských nemoc-
nic. Navíc v roli přímých podřízených, takže 
o objektivitě takového tělesa lze s úspěchem 
pochybovat. Ti neloajální byli v uplynulých 
létech zejména v Krajské nemocnici Tomáše 
Bati postupně „odejiti“ a vyměněni. Totéž 
radikální řešení se týkalo i úspěšné mana-
žerky a ředitelky Kroměřížské nemocnice 
a.s. MUDr. Lenky Mergenthalové počátkem 
letošního roku. Skutečný důvod k  jejímu 
odvolání hejtman nikdy nesdělil. Naopak 

veřejně prohlásil, že to ani nemá v úmyslu. 
Můžeme se jen domýšlet, že netleskala dost 
nadšeně jeho plánům. 

Je potřeba v úvodu laskavému čtenáři 
vysvětlit, že naše čtyři okresní nemocnice jsou 
funkční a kompetentní ve všech základních 
medicínských oborech. Jde o typické okresní 
spádové nemocnice, postaru II. typu. Nejed-
ná se tedy o žádná vylidněná torza s jedním 
interním a chirurgickým oddělením. Máme 
v kraji dokonce čtyři magnetické rezonance 
(z toho dvě ve Zlíně), každá z nemocnic má svůj 
komplement, včetně patologie. Roky spolu 
zcela přirozeně spolupracují ku prospěchu 
pacientů celého kraje i mimo něj. Co nemáme, 
je dostatek erudovaného personálu, ale to je 
český problém obecně. Proto se např. z Uher-
skohradišťské nemocnice postupně vytratili 
kompletně ORL specialisté a nakonec došlo 
i ke zrušení ORL lůžek. Ve Vsetíně již delší 
dobu nefunguje lůžkové neurologické oddělení 
a na sklonku loňského roku se krajský ředitel 
Maráček rozhodl za zády tehdejší ředitelky 
Kroměřížské nemocnice a.s. Mergenthalo-
vé zrušit lůžkovou kapacitu tamního očního 
oddělení. A to i přesto, že přímo přes silnici 
naproti nemocnici se tyčí veliká nadregio-
nální psychiatrická nemocnice. Ta sice kraji 
nepatří, ale s jejími pacienty musí kroměřížská 
nemocnice vždy počítat. Ta zrušená oční lůžka 
pro ně fungovala jako záložní. 

Snažili jsme se panu hejtmanovi, jeho 
týmu, Radě kraje i zastupitelům po celou dobu 
trpělivě vysvětlovat, že připravovat fúzi nemoc-
nic v době, kdy všude chybí personál, není dob-
ré řešení, že to zatřese s dosavadní přirozenou 
rovnováhou poskytování péče v kraji a způsobí 
chaos. Upozorňovali jsme na možné nežádoucí 
důsledky takové turbulence spojené s rizikem 
odchodu dalšího personálu. Na citlivé souvis-
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losti medicínské i ekonomické. Konečně na 
toto téma jsme vloni v červnu uspořádali kraj-
skou konferenci ČLK č. 1 za přítomnosti pana 
hejtmana i některých krajských zastupitelů. 
Promluvili poměrně reprezentativní řečníci. 
Mimo jiné prezident ČLK MUDr. Milan Kubek 
a prof. MUDr. Petr Fiala. Snažili jsme se přimět 
důležité figury i k jinému pohledu na řešení 
krize ve zdravotnictví, než je tupá centralizace 
veškeré péče do jednoho místa. Nepomohlo to. 
Ihned po loňských letních prázdninách odtaj-
nil hejtman plány v podobě záměru výstavby 
Nové krajské Baťovy nemocnice (NBN) na 
zelené louce. Pochopili jsme, že otázka fúze 
nemocnic byla jen palebnou přípravou na jeho 
megalomanský projekt s rozpočtem 8 mld. Kč. 
Rozjelo se obrovské „píár“, které muselo stát 
hejtmanství neskutečný balík. Myšlenka nové 
hejtmanovy supernemocnice prosakovala do 
všech regionálních periodik a obletěla repub-
liku. Velmi ambiciózní projekt. V podání hejt-
mana výkladní skříň českého, ba i evropského 
zdravotnictví. Nonstop akutní péče 24 hodin 
7 dní v týdnu, včetně rotace chirurgických 
týmů, které budou operovat plánovitě i přes 
noc. Inspirace z východoslovenských Michalo-
vec a z Nizozemska udělaly zřejmě své. Nikde 
žádné pochyby, žádná kritická myšlenka. Nic. 
Jen samochvála a občas mediální hraběcí rady 
z pražských klinik o tom, že už se mělo dávno 
ve Zlíně stavět. 

Dlouhovlasý ekonomický liberál a mata-
dor doc. Ševčík narýsoval krásné tabulky, ze 
kterých vyplynulo, jak stavbu kraj zafinancuje 
levou zadní. Na první dojem jde skutečně 
o bohulibý projekt. Kdo by nechtěl novou 
moderní nemocnici? Skvělá mediální zkratka 
s pozitivním nábojem. Ovšem až do okamži-
ku, kdy si uvědomíte souvislosti, které se s tím 
logicky pojí. Pak přijde vystřízlivění z toho 
opojení. Například jak personálně naplnit 
novou kapacitu, když všude chybí lékaři i se-
stry? „Jedině na úkor ostatních okresních 
nemocnic,“ zní logická odpověď. Kde vzít 
na novou nemocnici, a hlavně jak uživit její 
provoz? Proto ta fúze přece. Aby se setřepaly 
uspořené penízky nemocnic na jednu hroma-
du a sanovaly se tak splátky 200 ml. Kč ročně! 
Co na tom, že v současné době takové příjmy 
nemocnice nemají, aby si mohly každoročně 
odkládat bokem takovou částku. Pan hejtman 
měl okamžité řešení: NBN si vyjedná vyšší 
úhradu péče, než měla stávající krajská ne-
mocnice. Zdravotní pojišťovny si prostě před 
panem hejtmanem sednou na zadek a navýší 
platby. Také pronájmy obchodům a nemoc-
niční restaurace v areálu přinesou tučné zisky. 
Jaká bude v tom celém role skupiny Penta, jejíž 

bývalý člen managementu prosákl do blízké-
ho okolí hejtmana na místo šéfa přípravného 
týmu NBN? Tyto a další podobné otázky klad-
li naštěstí zodpovědní zastupitelé i členové 
zdravotního výboru opakovaně hejtmanovi. 
Kladli jsme je i my v diskusích na nekonečných 
mnohahodinových zastupitelstvech i na naší 
krajské komorové konferenci č. 2 v červnu 
letošního roku. Pan hejtman opakovaně od-
povídal suverénně, avšak nepřesvědčivě.

Pro většinu lidí mimo medicínské pro-
středí se tanečky kolem NBN smrskly na ryze 
technické a finanční dilema, zda postupnými 
kroky rekonstruovat stávající Baťovu nemoc-
nici ve Zlíně, či stavět novou. Poradní sbor 
hejtmana od počátku alternativu rekonstruk-
ce Baťovky zavrhoval jako dražší a časově 
i logisticky náročnější. Pan hejtman chtěl 
stavět stůj co stůj svůj sen. Rozpočet údajně 
8 mld. Kč. Lidé znalí problematiky tvrdili, 
že tato částka nebude konečná, a střízlivé 
odhady se pohybovaly okolo 11–12 mld. Kč. 
Opozice žádala opakovaně oponentní po-
sudek na rekonstrukci staré Baťovky. Nikdy 
nebyl předložen. Když si jen uvědomím, kolik 
prostoru ve veřejných sdělovacích prostřed-
cích dostal pan hejtman se svým týmem a jaký 
zlomek ho měla k dispozici opozice, včetně 
té naší lékařské, nedokážu uvěřit, že nakonec 
naše názory zvítězily. 

Chci zde podtrhnout i význam Facebooku 
jako skvělého komunikačního média. Díky 
němu jsme stále ve spojení s veřejností laic-
kou i odbornou a máme možnost rychle re-

agovat na vývoj událostí. Rádi bychom také 
na tomto místě poděkovali viceprezidentovi 
MUDr. Zdeňkovi Mrozkovi za jeho faktic-
kou podporu, osobní nasazení i za čas, který 
našemu problému věnoval. Náš nekonečný 
příběh je inspirací i pro jiné kraje. Jsme si 
vědomi toho, že jsme se stali na chvíli jakousi 
pokusnou laboratoří. Hejtman Čunek si byl 
vědom, že jeho počínání sleduje celá repub-
lika, a rád by se jistě prezentoval jako ten, 
který se nebojí a opět vítězí. Kdyby mu to 
vyšlo, mohli to začít zkoušet i jiní u vás doma. 

Kolegové, mějte na paměti, že nemocnici 
nedělá budova, ale erudice, profesionalita 
i nasazení těch, kteří v ní pečují o pacienty. 
Cesta k návratu mezi medicínskou špičku 
není v centralizaci péče za každou cenu ani 
v miliardách zalitých v betonu, ale v dlou-
hodobém zlepšování podmínek pro výkon 
zdravotnické či lékařské praxe. To zahrnuje 
nejen odpovídající mzdové a platové podmín-
ky, ale také důstojný a předvídatelný systém 
vzdělávání. Jen tak se nám může podařit zase 
nadchnout mladé lidi pro medicínu a udržet 
si je doma. Je to běh na dlouhou trať a my 
ještě nevyběhli. 

Pro ty z vás, kteří byste rádi ze záznamu 
zhlédli letošní krajskou konferenci ve Zlí-
ně v nezkrácené podobě, uveřejňuji odkaz: 
http://www.zachranme-nemocnici.cz/kon-
ference/.

Za tým lékařů Zlínského kraje s názvem 
„Nemocnici levně nedáme“

MUDr. Tomáš Šindler
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Zpráva o hospodaření a majetku  
centra České lékařské komory

Finanční majetek je používán pro běžný 
chod komory na hrazení průběžných nákladů 
komory.

Dlouhodobý nehmotný majetek předsta-
vuje zejména program pro evidenci lékařů 
a webové stránky ČLK. Dlouhodobý hmotný 
majetek je používán pro běžnou činnost ko-
mory. Rozhodující položkou pohledávek jsou 
nepřevedené členské příspěvky od okresních 
sdružení, zaplacené zálohy na daň z příjmu za 
rok 2018 a zaplacené zálohy na společenskou 
akci. Žádné sporné pohledávky se nevyskytují.

Přehled majetku centra 
ČLK k 31. 12. 2018

I. Finanční majetek 
Na účtech finančního majetku jsou ve-

Název    Stav k 31. 12. 2018

I. Finanční majetek 34 835 786,37

II. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 542 909,97

Dlouhodobý hmotný majetek 132 066 706,95

III.   Pohledávky 3 124 757,17  

deny zůstatky peněz v pokladnách, zůstatky 
cenin a zejména zůstatky vkladových ban-
kovních účtů. Část finančních prostředků 
je uložena na spořicích účtech.

II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný ma-
jetek 

Rozhodující položkou dlouhodobého 
majetku jsou stavby. Jedná se o kancelářské 

prostory v Praze, Brně a Olomouci. Dále je 
v majetku vedena kancelářská technika a za-
řizovací předměty. 

III. Pohledávky
Zůstatek byl ovlivněn zejména nepře-

vedenými členskými příspěvky od OS ČLK, 
zaplacenou zálohou na daň z příjmu za rok 
2018 a na společenskou akci.

Porovnání hospodaření centra ČLK za období 1997−2017

Rok Výnosy Z položky výnosů  
členské příspěvky Náklady

Hospodářský  
výsledek  

před zdaněním
Daň z příjmu

Hospodářský  
výsledek  

po zdanění

1998 16 580 054,39 13 395 083,00 17 863 390,84 -1 283 336,45                  0,00 -1 283 336,45

1999 20 364 619,30 17 802 605,00 17 957 129,81 2 407 489,49 1 391 948,00  (35 %) 1 015 541,49

2000 22 728 792,79 19 461 530,00 17 414 247,26 5 314 545,53 2 011 551,00  (31 %) 3 302 994,53

2001 24 583 282,63 22 398 538,00 19 892 664,63 4 690 618,00 1 939 419,00  (31 %) 2 751 199,00

2002 23 866 929,00 22 338 936,00 21 470 280,45 2 396 648,55 1 367 307,00  (31 %) 1 029 341,55

2003 43 086 880,64 24 786 579,00 40 296 152,11 2 790 728,53 2 588 733,00  (31 %) 201 995,53

2004 41 022 491,52 25 412 073,00 39 214 199,79 1 808 291,73 1 504 320,00  (28 %) 303 971,73

2005 47 895 336,24 30 609 988,00 42 178 702,03 5 716 634,21 2 610 109,00  (26 %) 3 106 525,21

2006 34 516 394,11 28 517 847,00 29 778 477,83 4 737 916,28 1 760 449,00  (24 %) 2 977 467,28

2007 41 565 454,23 31 669 723,00 35 749 866,76 5 815 587,47 2 108 462,00  (24 %) 3 707 125,47

2008 43 949 988,21 31 997 069,00 38 500 208,38 5 449 779,83 2 016 209,00  (21 %) 3 433 570,83

2009 46 183 892,49 35 370 336,00 41 944 565,07 4 239 327,42 1 639 433,00  (20 %) 2 599 894,42

2010 46 720 523,89 35 142 725,00 43 944 565,75 2 775 958,14 1 360 392,00  (19 %) 1 415 566,14

2011 48 982 706,10 35 454 591,00 46 154 543,23 2 828 162,87 1 368 610,00  (19 %) 1 459 552,87

2012 53 484 196,23 41 292 244,00 47 943 327,23 5 540 869,00 1 810 283,00  (19 %) 3 730 586,00

2013 53 478 601,58 41 577 694,00 45 924 768,07 7 553 833,51 2 253 284,00  (19 %) 5 300 549,51

2014 54 924 829,41 42 062 758,00 49 000 786,66 5 924 042,75 2 087 352,00  (19 %) 3 836 690,75

2015 57 174 566,34 42 686 967,00 49 046 821,15 8 127 745,19 2 318 964,00  (19 %) 5 808 781,19

2016 58 436 340,13 44 264 696,00 54 938 262,07 3 498 078,06 1 788 698,00  (19 %) 1 709 380,06

2017 59 063 545,01 43 713 532,00 51 922 209,73 7 141 335,28 2 227 080,00  (19 %) 4 914 255,28

2018 77 671 010,44 55 388 813,00 61 506 256,14 6 164 754,30 3 981 644,00 (19 %) 12 183 110,30
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Svitavy lákají zdravotníky na atletiku
Mezi zdravotníky je řada lékařů a zdravotních sester, kteří svůj volný čas věnují sportu a kteří  
dříve byli nebo stále ještě jsou aktivními sportovci. V řadě sportů probíhaly mezi lékaři různé  
turnaje, závody či utkání. Byly to např. cyklistické závody v  Karlových Varech nebo závody  
na běžkách v Novém Městě na Moravě, které měly charakter MR lékařů. Konají se různé turnaje 
v tenise či golfu. 

V německém Oberammer-
gau je v  rámci seriálu Worl-
dloppet v klasickém lyžování 
vypsána speciální kategorie pro 
lékaře a  závod König Ludwig 
Lauf je hodnocen jako neofi-
ciální MS lékařů. Také skvělé 
výsledky našich lékařů na MS  
ve fotbale jsou známy. A  to 
samozřejmě nevíme o dalších 
sportovních aktivitách zdra-
votníků.

V  roce 2015 bylo město 
Svitavy vyhlášeno evropským 
městem sportu. Sport má ve 
Svitavách velké zázemí, máme 
řadu sportovišť na vysoké úrov-
ni a město významně podporuje 
zdravý životní styl a volnoča-
sové aktivity občanů. Svitavy 
mají výhodnou polohu, takže 
dostupnost ze všech míst repub-
liky je dobrá. V současné době 
je naším nejznámějším a nejú-
spěšnějším sportem basketbal, 
ale také lehká atletika má ve 
Svitavách dlouholetou tradici. 
Máme krásný, nově zrekon-
struovaný atletický areál, který 
splňuje všechny požadavky na 
pořádání závodů republikové 
úrovně.

Rádi bychom ve Svitavách 
uspořádali atletické závody 
nebo atletické hry pro lékaře 
a  zdravotníky. Budeme  rádi, 
když přijedou nejen lékaři, ale 
i zdravotní sestry, farmaceuti 
a ostatní, kteří dohromady tvo-
ří na našich pracovištích jeden 
zdravotnický tým. Nechceme 
to nazývat přímo mistrovstvím 
republiky, takové ambice nemá-
me. Jednalo by se spíše o nultý 
ročník, abychom zjistili, je-li 
mezi zdravotníky o atletické zá-
vody zájem. Termín plánujeme 

na příští rok 2020, a to na jaro 
nebo na podzim. Disciplíny, ve 
kterých by se závodilo, kategorie 
apod. zatím neřešíme.

Budeme rádi za vaše názory, 
nápady a vaše zkušenosti s orga-
nizací podobných akcí. Napište 
nám.

Takže sportu zdar a  lehké 
atletice zvlášť.

MUDr. Libor Sychra,

Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku,

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., 

Svitavská nemocnice     

Dne 6. září 2019 se ve Svita-
vách koná jubilejní 20. ročník 
cyklistického závodu MEDI-
CAL CYKLO CUP Svitavy–hrad 
Svojanov. Závod je určen pro 
všechny zdravotníky. Přijeďte 
na kolo.

Kontakt:
libor.sychra@nempk.cz
tel.: 461 569 345
http://svitavy.nempk.cz

Krajský OLÚ Albertinum Žamberk hledá:

lékaře se zájmem o pneumologii, psychiatrii 
nebo geriatrii, v jakémkoliv stupni specializace 
(atestovaný, v přípravě, absolvent), pro oddělení
n plicní n psychiatrie n LDN

Nabízíme:
n nadstandardní platové podmínky,
n  zajímavou práci v subakutní a následné péči vč. komplexní 

diagnostiky a ambulantní péče,
n  zajištění postgraduálního i kontinuálního vzdělávání,  

vč. stáží na vyšších pracovištích,
n  dobré vztahy na pracovišti,
n  štědré zaměstnanecké benefity,
n  možnost zkráceného úvazku a další výhody.
Kontakt: marek@albertinum-olu.cz
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Vy se ptáte, právník odpovídá

Zdravotnický dozor na 
škole v přírodě, zotavovací, 
sportovní či kulturní akci

Mám vykonávat funkci zdravotníka na 
letním rekreačním táboře pro děti. Jaké jsou 
požadavky na mou kvalifikaci a co je náplní 
takovéto činnosti? Jaká je situace v případě 
jiné akce, kterou je např. sportovní utkání či 
koncert? Je právní odpovědnost lékařů za 
tuto aktivitu vyšší než u nelékařů?

Podmínky výkonu zdravotnického dozoru na 
vybraných akcích pro děti včetně náplně činnosti 
a potřebné kvalifikace jsou podrobně specifiko-
vány zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění. Zákon zde výslovně 
hovoří o zotavovacích akcích a školách v příro-
dě, stejnému režimu pak podřizuje i výchovně 
rekreační tábory pro děti, tyto podmínky se tedy 
vztahují i na vás. Řada povinností je zde ulože-
na školám a pořádajícím osobám, které děti na 
zotavovací akci přijímají, a to včetně povinnosti 
zajistit zdravotníka. 

Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) citova-
ného zákona se za způsobilou považuje fyzická 
osoba, která získala způsobilost k výkonu zdra-
votnického povolání lékaře, zubního lékaře, 
všeobecné sestry, porodní asistentky, zdra-
votnického záchranáře nebo zdravotnického 
asistenta, fyzická osoba, která absolvovala kurz 
první pomoci se zaměřením na zdravotnickou 
činnost při škole v  přírodě nebo zotavovací 
akci, a student oboru všeobecné lékařství nebo 
zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího 
ročníku. Náplň kurzu první pomoci o celkovém 
rozsahu 40 hodin upravuje příloha č. 2 vyhlášky  
č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na 
zotavovací akce pro děti, v platném znění. Ne-
zbytným předpokladem je zdravotní způsobilost 

samotného zdravotníka prokázaná lékařským 
posudkem. Lze tedy vyvodit, že každý lékař je 
k výkonu povinností zdravotníka způsobilý, a to 
bez ohledu na odbornost a dosažení specializo-
vané způsobilosti.

Zdravotník je povinen zajistit základní péči 
o zdraví všech účastníků po dobu konání zota-
vovací akce nebo školy v přírodě po celých 24 
hodin denně, kontrolu dodržování hygienických 
požadavků a kontrolu dodržování zásad osobní 
hygieny. Rovněž provádí kontrolu zdravotní způ-
sobilosti účastníků (přebírá a kontroluje posudky 
o zdravotní způsobilosti a tzv. prohlášení o bez-
infekčnosti), kontrolu zdravotních průkazů osob 
činných při stravování, podílí se na sestavování 
jídelníčku a režimu dne, vede zdravotnický deník 
a musí být ubytován v bezprostřední blízkosti 
ošetřovny s izolací.

Kromě dětských pobytových kurzů vzdělá-
vacího či rekreačního zaměření je však zajištění 
zdravotnického dozoru rovněž povinností pořa-
datelů různých sportovních, kulturních, spole-
čenských a jiných volnočasových akcí. V tomto 
případě již není takto podrobná právní úprava 
k dispozici, způsob zajištění tohoto úkolu ob-
vykle pořadatel dokládá příslušnému správní-
mu orgánu spolu s žádostí o povolení akce. Tyto 
služby často zajišťuje poskytovatel zdravotnické 
záchranné služby, který je k tomu dle ustanovení 
§ 28 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické zá-
chranné službě, v platném znění, oprávněn, po-
kud tím nebude ohroženo poskytování zdravot-
nické záchranné služby nebo nebudou ohroženy 
činnosti k připravenosti na mimořádné události 
nebo krizové situace. K převzetí tohoto úkolu na 
smluvním základě jsou ovšem oprávněni i jiní 
lékaři a nelékařští zdravotničtí pracovníci, opět 
bez ohledu na konkrétní odbornost. 

Podpůrným pramenem je zde doporučení 
Společnosti urgentní medicíny a medicíny ka-
tastrof České lékařské společnosti J. E. Purky-
ně s názvem Zdravotnické zajištění kulturních 
a sportovních akcí. Pomocným nástrojem k urče-
ní rozsahu a způsobu zajištění dozoru je tu  určení 
koeficientu rizikovosti akce, na základě něhož 
je pak možné stanovit počet potřebných zdra-
votníků, zdravotnických vozidel, příp. vyvodit 
potřebu zřízení centrálního místa ošetření, resp. 
místního operačního střediska. Je vhodné, aby 
se lékař předem informoval, jakým způsobem 
pořadatel zajistil trasy transportu postižených 
z prostoru akce a funkční radiofonní spojení na 
místě a která blízká zdravotnická zařízení jsou 
připravena převzít účastníky do péče.

Na lékaře se i při této činnosti vztahují obec-
né požadavky stanovené zákonem č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách, v platném znění, 
přičemž dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. b) je 
zdravotnický pracovník povinen poskytovat 
neprodleně odbornou první pomoc každému, 
jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho ži-
vot nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc 
včas dosažitelná obvyklým způsobem, a zajistit 
mu podle potřeby poskytnutí zdravotních slu-
žeb. Nároky na poskytnutí první pomoci jsou 
tedy u lékařů a jiných zdravotnických pracov-
níků vyšší než u laiků. Odbornou první pomoc 
je možné poskytovat i bez získání oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb. Obecné po-
žadavky na poskytování zdravotních služeb, ke 
kterým zdravotnický pracovník získal odbornou 
nebo specializovanou způsobilost, v rozsahu 
odpovídajícím jeho způsobilosti, zdravotnímu 
stavu pacienta, na náležité odborné úrovni a ří-
dit se etickými principy nejsou pochopitelně 
dotčeny.

Výkon zdravotnického dozoru není možné 
podceňovat. Trestní zákoník u lékařů i jiných 
zdravotníků aplikuje tzv. kvalifikované skutkové 
podstaty vybraných trestných činů s vyšší trestní 
sazbou. Je tomu tak zejména u trestného činu 
neposkytnutí pomoci dle § 150 odst. 2, kde je 
stanovena vyšší trestní sazba pro osobu, která 
neposkytne pomoc, ač je podle povahy svého 
zaměstnání povinna takovou pomoc poskytnout, 
a dále ublížení na zdraví z nedbalosti dle § 148 
odst. 1 a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 
dle § 147 odst. 2, což jsou kvalifikované skutkové 
podstaty pro osoby, které z nedbalosti způsobily 
ublížení na zdraví tím, že porušily důležitou po-
vinnost vyplývající z jejich zaměstnání, povolání, 
postavení nebo funkce nebo uloženou jim podle 
zákona.

Usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j.: 8 Tdo 
193/2010, kterým Nejvyšší soud odmítl dovolání 
lékaře proti odsuzujícímu rozsudku za smrt dítě-
te krátce po sportovním kurzu, na němž působil 
jako lékařský dozor, svědčí o tom, že případná 
trestní sankce pro lékaře může být i v tomto pří-
padě aktuální. Lékař byl v tomto případě uznán 
vinným z důvodu, že na akutní zdravotní potíže 
daného dítěte adekvátně nereagoval. 

Lékař plnící funkci zdravotnického dozoru 
si musí být vědom odpovědnosti za zdraví osob, 
kterou smluvně převzal, využívat všechny do-
stupné diagnostické prostředky a v případě po-
třeby na vzniklé zdravotní obtíže řádně reagovat, 
tedy i indikovat a zajistit neprodlené poskytnutí 
zdravotních služeb nemocnému ve zdravotnic-
kém zařízení.

JUDr. Silvie Kunertová,

právní kancelář ČLK 
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Revers, nebo volba jiné alternativy 
poskytnutí zdravotních služeb?
Zatímco v případě informovaného souhlasu pacienta s lékařským výkonem včetně informací o rizicích 
a jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb jsem se nikdy nesetkal s tím, že by lékař v souvislosti 
s právním pochybením při vyžádání informovaného souhlasu byl trestně stíhán, nejméně ve čtyřech 
případech jsem zažil, že lékař byl trestně stíhán, protože zapomněl na institut písemného informovaného 
nesouhlasu pacienta – reversu. 

Je nesmírně důležitou zásadou a základ-
ním pravidlem pro lékaře, že pokud pacient 
cokoli odmítá, není-li důvod k poskytnutí 
péče bez souhlasu, což jsou zcela výjimečné 
případy, je třeba jeho názor respektovat, ale 
současně je vždy (na rozdíl od informova-
ného souhlasu, který nemusí být vždy 
písemný) povinností lékaře opatřit si 
písemně informovaný nesouhlas paci-
enta, tedy tzv. revers. Ten musí mít vždy 
písemnou formu!

Pokud lékař revers podepsaný pacientem 
nemá a tvrdí, že sice pacientovi doporučoval 
například hospitalizaci, operaci, diagnostic-
ké vyšetření apod., ale pacient jej odmítal, 
pak je někdy velmi těžké prokázat, že lékař 
skutečně indikoval pacientovi správný lé-
čebný postup a že to byl pacient, který na 
lékařův návrh nepřistoupil, přičemž lékař 
pouze opomenul svou zákonnou povinnost 
opatřit o této skutečnosti písemný záznam 
s podpisem pacienta, případně svědka, po-
kud by pacient podpis dokumentu odmítl, 
ale zároveň by s doporučeným postupem 
nesouhlasil.

Některé typické příklady z praxe:
„Registrující všeobecná praktická lékař-

ka u vážně nemocné pacientky, ve stavu vyža-
dujícím hospitalizaci, doporučila pacientce 
přijetí do nemocnice. Pacientka s přijetím do 
nemocnice nesouhlasila. Lékařka jí proto 
předepsala potřebné léky a znovu doporu-
čila, že pokud by se zdravotní stav zhoršil, 
měla by, a to třeba i během víkendu, požádat 
o přijetí do nemocnice. Pacientka vzala toto 
doporučení na vědomí. Hospitalizaci si ani 
posléze nevyžádala. Poté byla v kritickém 
zdravotním stavu zdravotnickou záchrannou 
službou na žádost příbuzných převezena do 
nemocnice, kde druhý den zemřela. Pozůstalí 
podali trestní oznámení na registrující vše-
obecnou praktickou lékařku pro zanedbání 
péče o tuto pacientku, protože její stav přece 
vyžadoval okamžitou hospitalizaci a lékařka 
o hospitalizaci nerozhodla, naopak pone-

chala pacientku v domácí péči a pouze jí 
předepsala léky. Lékařka argumentovala, 
že pacientce doporučila a nabízela hospita-
lizaci, ale pacientka tvrdošíjně tuto hospita-
lizaci odmítala. S pacientkou jednala sama 
ve vlastní samostatné místnosti, zdravotní 
sestra seděla ve vedlejší místnosti, a nemohla 
tudíž dosvědčit, jak rozhovor pacientky s lé-
kařkou probíhal. Lékařka nemohla doložit, že 
skutečně pacientce indikovala a doporučila 
hospitalizaci za situace, kdy nesplnila svou 
jednoznačnou právní povinnost v případě 
odmítnutí doporučených zdravotních služeb 
si vyžádat od pacientky písemný informovaný 
nesouhlas – revers. 

Pacient, který měl opakovaně stopy krve 
ve stolici, byl indikován ambulantním inter-
nistou k provedení diagnostického výkonu 
koloskopie. Pacient se tohoto vyšetření obá-
val a snažil se s lékařem smlouvat ohledně 
odložení tohoto výkonu. Lékař sice zapsal 
do zdravotnické dokumentace, že pacientovi 
doporučil koloskopii a pacient sdělil, že si 
rozmyslí, zda tento zdravotní výkon absolvuje 
či nikoli. Posléze se již pacient lékaři neozval, 
a lékař tedy situaci nijak neřešil. Po určité 
době se u pacienta projevily jasné známky 
nádoru tlustého střeva již ve velmi závaž-
ném, až fatálním stadiu. Pacient pak zemřel 
na následky kolorektálního karcinomu, když 
chirurgický výkon byl proveden v době, kdy již 
šlo o generalizovaný maligní proces. Po úmrtí 
pacienta rodina podala trestní oznámení na 
ambulantního internistu, který měl zanedbat 
povinnou péči o pacienta tím, že včas po zjiš-
tění jeho potíží neindikoval provedení kolo-
skopie v době, kdy by ještě mohl být zjištěný 
zhoubný nádor léčitelný a operabilní. Lékař 
poukázal na svůj záznam ve zdravotnické 
dokumentaci, v němž uvedl, že pacientovi toto 
vyšetření doporučil, ale pacient se mu nepod-
volil a uvedl, že si vše ještě rozmyslí. Lékař 
ovšem nesplnil svou zákonnou povinnost a za 
situace, kdy byl jasně indikovaný zdravotní 
výkon – diagnostické vyšetření koloskopií – si 

nevyžádal od pacienta písemný informovaný 
nesouhlas – revers, kterým by pacient potvrdil, 
že odmítá provedení tohoto indikovaného vý-
konu, resp. uvádí, že si vše ještě rozmyslí. Bylo 
jednoznačně konstatováno, že provést pouze 
zápis ve zdravotnické dokumentaci o tom, že 
pacient odmítá určitý zdravotní výkon, není 
splněním zákonné povinnosti lékaře, když 
lékař je v této situaci povinen pacienta znovu 
podrobně poučit o možných důsledcích jeho 
rozhodnutí neabsolvovat lékařem doporuče-
né vyšetření a posléze nechat pacienta pode-
psat, že porozuměl tomuto poučení, a přesto 
s vědomím rizika pro svůj život a zdraví se 
rozhodl zatím lékařem doporučené vyšetření 
neabsolvovat. 

Pacient s  diagnózou maligního one-
mocnění byl léčen chirurgicky, radiologicky 
i chemoterapií. Podle doporučených postupů 
lékař doporučoval pacientovi ještě poslední 
„pojistnou chemoterapii“, přičemž pacient již 
s jakoukoli chemoterapií nesouhlasil, vysvětlil 
lékaři, že je to pro něho příliš velká zátěž po 
všem, co již absolvoval, lékař vzal tuto sku-
tečnost na vědomí a pacienta k chemoterapii 
za těchto okolností nenutil. Po úmrtí pacien-
ta si rodina zjistila, že správným postupem 
bylo indikovat pacientovi ještě další dávku 
chemoterapie, kterou pacient neabsolvoval, 
a obvinila lékaře, že zavinil pacientovo úmrtí. 
Znalecky však bylo konstatováno, že v daném 
případě postup lékaře, pokud vzal na vědomí 
psychický stav a subjektivní pocity pacienta 
a upustil od doporučené chemoterapie, byl 
postupem lege artis a případné absolvování 
poslední dávky chemoterapie by rozhodně 
nemohlo být zárukou toho, že pacient bude 
vyléčen a k úmrtí nedojde. Odpovědnost lékaře 
v tomto případě vyvozena nebyla. Dospělo se 
totiž k závěru, že šlo o situaci, kdy pacientovi 
bylo možno dát na výběr buď absolvování che-
moterapie, či její neabsolvování a pouze další 
sledování zdravotního stavu, takže pacientova 
volba nebyla v rozporu s uznávanými postupy 
a pravidly lékařské vědy. 

PRÁVNÍ PORADNA
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Podle § 31 zákona o zdravotních službách 
je poskytovatel povinen zajistit, aby byl 
pacient srozumitelným způsobem v do-
statečném rozsahu informován o svém 
zdravotním stavu a o navrženém individuál-
ním léčebném postupu a všech jeho změnách. 
Dále je povinen umožnit pacientovi nebo 
osobě určené pacientem klást doplňující 
otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu 
a navrhovaným zdravotním službám, které 
musí být srozumitelně zodpovězeny. 

Podle odstavce 2 tohoto ustanovení in-
formace o zdravotním stavu pacienta 
obsahuje mimo jiné údaje o jiných mož-
nostech poskytnutí zdravotních služeb, 
jejich vhodnosti, přínosech a rizicích 
pro pacienta. Z toho vyplývá, že pacient 
má právo být informován, že ač mu lékař 
navrhuje určitý léčebný postup nebo určité 
zdravotní služby, existuje i  jiná možnost 
poskytnutí zdravotních služeb, přičemž 
by mu mělo být vysvětleno, proč lékař na-
vrhuje určitý postup a proč jej považuje za 
vhodnější než jinou možnost, byť i tato jiná 
možnost je lege artis a pacient si ji může 
zvolit. Pokud si pacient zvolil jiný indi-
kovaný postup, než mu lékař doporučil, 
nemusí lékař vyžadovat od pacienta pí-
semný informovaný nesouhlas – revers, 
protože bylo věcí jeho svobodné volby, jaký 
postup lege artis z daných možností si zvolí. 
Lékař mu sice odůvodní, proč mu doporu-
čuje jinou alternativu, ale konečné slovo 
má pacient. Pokud se pacient rozhodl 
pro jinou, byť možnou alternativu léčby, 
než mu lékař doporučil, měla by být tato 
skutečnost zaznamenána ve zdravotnic-
ké dokumentaci. V těchto případech se 
podpis pacienta ani písemný informovaný 
nesouhlas – revers sice nevyžaduje, ale pro 
právní jistotu lékaře lze doporučit, aby 
nechal pacientovi ve zdravotnické do-
kumentaci podepsat, že mu lékař dopo-
ručil jiný postup a pacient zvolil postup 
odlišný, byť rovněž možný, přičemž byl po-
učen o přínosech a rizicích obou možných 
postupů. V takovém případě tedy nejde 
o informovaný nesouhlas, ale jedná se 
o volbu pacienta z několika možností 
dalšího postupu léčby.

Podle § 34 zákona o zdravotních službách 
souhlas s poskytnutím zdravotních služeb se 
pokládá za svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv 
nátlaku, a za informovaný, je-li pacientovi 
před vyslovením souhlasu podána informace 
v rozsahu dle § 31, jak shora uvádím. Souhlas 
se považuje za informovaný také v případě, že 
se pacient podání informace vzdal.

Písemná forma souhlasu se vyžaduje, 
pokud tak stanoví jiný právní předpis 
nebo pokud tak s ohledem na charakter 
poskytovaných zdravotních služeb určí 
poskytovatel. Souhlas s  hospitalizací 
musí být vždy v písemné formě. Na vyžá-
dání je pacientovi poskytnuta kopie písemné 
formy souhlasu. Podle občanského zákoníku, 
vyžaduje-li pacient informovaný souhlas v pí-
semné formě, je k tomu oprávněn a posky-
tovatel je povinen mu informaci v písemné 
formě poskytnout. 

Pacient může svůj souhlas s poskytnutím 
zdravotních služeb odvolat. Odvolání sou-
hlasu není účinné, pokud již bylo započato 
provádění zdravotních výkonů, jejichž pře-
rušení by mohlo způsobit vážné poškození 
zdraví nebo ohrožení života pacienta. 

Písemné prohlášení o nesouhlasu s po-
skytnutím zdravotních služeb je součástí 
zdravotnické dokumentace vedené o paci-
entovi; podepíše je pacient a zdravotnický 
pracovník. Odmítá-li pacient záznam po-
depsat, zdravotnický pracovník tuto skuteč-
nost do záznamu doplní. V takovém případě 
záznam podepíší zdravotnický pracovník 
a svědek. Svědkem může být i jiný zdravot-
nický pracovník. 

Informace o zdravotním stavu se nepodá 
pacientovi, který v důsledku svého zdravot-
ního stavu není schopen poskytované infor-
mace vůbec vnímat. 

Jde-li o nezletilého pacienta nebo o paci-
enta s omezenou svéprávností, právo na infor-
mace o zdravotním stavu a právo klást otázky 
náleží zákonnému zástupci nebo opatrovní-
kovi pacienta a pacientovi, je-li k takovému 
úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý.

Podle § 34 odstavce 3 zákona o zdra-
votních službách, pokud pacient odmítl 
vyslovit souhlas s poskytnutím zdravot-
ních služeb a nejde o případ, kdy lze zdra-
votní službu poskytnout bez souhlasu, je 
třeba opakovaně podat pacientovi infor-
mace o jeho zdravotním stavu v rozsahu 
a způsobem, ze kterého je zřejmé, že nepo-
skytnutí zdravotních služeb může vážně 
poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. 
Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit 
souhlas, učiní o tom písemné prohlášení 
(revers).

Z toho vyplývá, že pokud pacient sdělí 
kterémukoli zdravotnickému pracovníkovi, 
že odmítá doporučený postup nebo doporu-
čenou zdravotní službu, je třeba mu znovu 
podrobně vysvětlit, jaké důsledky může toto 
jeho rozhodnutí mít pro jeho zdraví, případ-
ně i život, a pokud pacient setrvá na svém 

odmítnutí, sepsat informovaný nesouhlas, 
kde bude jasně uvedeno, že vzal na vědomí 
možné důsledky, včetně případného úmrtí 
nebo závažného zhoršení zdravotního stavu, 
a i přes poučení o těchto možných důsledcích 
trvá na odmítnutí potřebné zdravotní služby, 
což potvrzuje svým podpisem. Odmítne-li 
revers podepsat, podepíše jej poučující 
zdravotnický pracovník a jeden svědek, 
kterým může být i další zdravotník. Jde-li 
o lékařské zdravotní služby, musí s pa-
cientem jednat, poučit ho a upozornit na 
důsledky vždy jedině lékař, nikoli zdravotní 
sestra nebo jiný nelékařský zdravotník. 

Z uvedeného je zřejmé, že je třeba 
jasně rozlišit případ, kdy je indikován jen 
jeden možný odborný postup, případně 
připadá v úvahu několik postupů, ale 
pacient všechny odmítá, od případu, kdy 
pacient sice neakceptuje lékařem dopo-
ručený postup, ale svobodně se rozhodne 
pro jiný postup, který je rovněž možný 
a lege artis.  Pokud pacient sice určitý indi-
kovaný postup doporučený lékařem odmítá, 
ale je ochoten přistoupit na jiný, rovněž in-
dikovaný postup, když byl lékařem poučen 
nebo si sám, jak tomu často bývá, zjistil na 
internetu, že je zde ještě jiná možnost postu-
pu, uzná-li lékař, že jde o reálnou a z hlediska 
postupu na náležité odborné úrovni přípust-
nou alternativu, poučí pacienta o výhodách 
a nevýhodách, případně rizicích postupu, 
který pacient preferuje, oproti tomu, co 
doporučil lékař. Měl by mu i vysvětlit, proč 
v jeho případě doporučil jiný postup než ten, 
který je rovněž možný a preferuje jej pacient. 
V takovém případě tedy nejde o odmítnutí 
zdravotní služby, ale o volbu jiné než lékařem 
doporučené alternativy a postačí záznam do 
zdravotnické dokumentace o tom, že pacient 
zvolil jiný, ale rovněž přípustný postup, než 
doporučil lékař. Podpis pacienta pod tímto 
zápisem lze doporučit, není však povinný. 

Naproti tomu jde-li o  situaci, kdy 
pacient odmítá buď veškeré zdravotní 
služby anebo odmítá postup, který je jako 
jediný indikovaný, a lékař musí vždy pa-
matovat na to, že rozhodně nestačí zapsat 
tuto skutečnost do zdravotnické doku-
mentace. Zákon ukládá vyžádat si o tom 
písemný informovaný nesouhlas – revers. 
Tento dokument významně chrání lékaře 
před nařčením, že postupoval non lege 
artis a neindikoval pacientovi poskytnutí 
zdravotní péče, která byla postupem na 
náležité odborné úrovni – lege artis. 

JUDr. Jan Mach, advokát

ředitel právní kanceláře ČLK 
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Výpis ze zdravotnické dokumentace by měl být esenciální součástí každé vstupní, mimořádné či 
periodické pracovnělékařské prohlídky. Nejedná se jen o legislativní požadavek, který je uveden 
v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, konkrétně v ustanovení 
§ 42 odst. 1 písm. b), ale také obvykle o nejucelenější a nejaktuálnější zdroj zdravotních informací 
o posuzované osobě.

Smysl výpisu ze zdravotnické dokumentace 
v rámci pracovnělékařských prohlídek

Tímto příspěvkem bych rád apeloval na 
význam výpisů z dokumentace vedených 
o posuzovaných osobách a jejich důsledného 
vyžadování, primárně při vstupních pro-
hlídkách, zejména u rizikových pracovních 
pozic. Rád bych tímto také požádal kolegy 
praktické lékaře alespoň o bazální vyšetření 
nově registrovaných pacientů na úrovni 
vstupní registrační prohlídky před vystave-
ním výpisu ze zdravotnické dokumentace.

V poslední době se běžně setkáváme se 
situací, že ať již z důvodu povrchního pro-
vádění, či pohodlnosti (např. vysílajících 
agentur práce) jsou prováděny především 
vstupní lékařské prohlídky bez výpisů ze 
zdravotnické dokumentace, tzv. pouze 
s čestným prohlášením posuzované oso-
by o svém zdravotním stavu. Následně je 
na posuzujícím lékaři, zdali bude brát tyto 
informace jako dostatečné, indikuje doplň-
ková vyšetření, jak mu umožňuje legislati-
va, nebo bude důsledně trvat na výpisu ze 
zdravotnické dokumentace. 

Samozřejmě poslední možnost se jeví 
jako nejsprávnější a měla by být v případě 
jeho dostupnosti preferována. U  zahra-
ničních pracovníků není nutné (vzhledem 
k potenciálně jinému systému zdravotnic-

kých služeb) trvat na výpisu od registrují-
cího poskytovatele, ale v zásadě na jakékoli 
souhrnné zprávě o zdravotním stavu (od 
specialisty či poslední zprávy z hospitali-
zace apod.) s úředně ověřeným překladem. 
Tyto materiály zajisté poskytnou validnější 
a ucelenější informace než obvykle vágně 
vypsaný zdravotní dotazník.

V praxi se často stává, že se zaměstnavatel 
brání z důvodu větší administrativní nebo 
finanční zátěže zajistit výpisy ze zdravotnické 
dokumentace. Bohužel si často neuvědomuje, 
že výpisem ze zdravotnické dokumentace 
chrání sebe a své pracovníky. Jednak nedo-
chází k zařazení nezpůsobilých pracovníků na 
pozice, na kterých by mohlo dojít ke zhoršení 
jejich zdravotního stavu a případnému vzniku 
pracovního úrazu, rozvoji nemoci z povolání, 
jednak by navíc zaměstnanec mohl taktéž 
ohrozit zdraví svých spolupracovníků.

Odvrácenou stranou mince jsou i občasné 
excesy ze strany lékařů. Občasně se setká-
váme s výpisy vyhotovenými např. dvaceti 
zahraničním pracovníkům v jeden den, jed-
ním praktickým lékařem, obvykle se stejným 
datem registrace pacientů, kde stojí pouze 
strohé „zdráv, schopen“. O to více je následně 
tristní situace, když při bazální aspekci paci-
enta lékař zjistí jizvu po dolní střední laparo-
tomii, amputaci dvou prstů horní končetiny, 
dekompenzovanou hypertenzi či masivní 
glykosurii. Tento výpis poté svou informační 
hodnotou nepředčí anamnestický dotazník. 
Naštěstí se jedná již o minoritní případy. 

Lékaři také často opomíjejí možnost in-
dikovat doplňková vyšetření a jen na zákla-
dě anamnestických dat dochází k uzavření 
prohlídky i u rizikových pozic. Tuto možnost 
přímo umožňuje legislativa a posuzující lé-
kař by se ji neměl zdráhat v indikovaných 
případech využít.  

Se zvyšující se úrovní povědomí ( jak ze 
strany zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců) 
dochází k nárůstu počtu návrhů na přezkou-
mání lékařských posudků. Je vhodné zmínit 

fakt, že jednou z podstatných věcí, na kterou 
se zaměřuje správní orgán při přezkoumávání 
správnosti vydaného posudku, je, zda „byl 
zdravotní stav posuzované osoby pro účely 
zdravotního posouzení zjištěn úplně a zda zá-
věr o posouzení zdravotní způsobilosti nebo 
zdravotního stavu odpovídá zdravotnímu 
stavu posuzované osoby aktuálně zjištěné-
mu v době vydání lékařského posudku“. Tyto 
informace jsou obvykle zjistitelné pouze na 
základě aktuálního, a zde bych opravdu rád 
podotkl, recentního výpisu ze zdravotnické 
dokumentace registrujícího praktického léka-
ře. Pokud součástí postoupené dokumentace 
správnímu orgánu tento výpis není, obzvláště 
v případě, kdy se jednalo např. o mimořádnou 
prohlídku po delší pracovní neschopnosti, 
dochází často k vrácení spisu posuzujícímu 
lékaři s tím, že zdravotní stav nebyl pro účely 
prohlídky zjištěn úplně.

Na závěr kazuistika z praxe:
Operátor skladu (řidič VZV, práce ve 

výškách, fyzická zátěž kat. 2) se dostavil na 
vstupní prohlídku. Ve výpisu ze zdravot-
nické dokumentace: epilepsie na medika-
ci, poslední záchvat před půl rokem. Závěr 
prohlídky: zdravotně nezpůsobilý. Vzhledem 
k tomu, že zaměstnavatel stál o pracovníka 
a neznal důvod jeho nezpůsobilosti, oslovil 
jiného smluvního lékaře, který provedl no-
vou vstupní prohlídku bez potřeby výpisu 
ze zdravotnické dokumentace, a pracovník 
byl následně uznán zdravotně způsobilým. 
Co uvedl ve zdravotním dotazníku, není zná-
mo. Daný pracovník při jízdě VZV ve skladu 
prodělal záchvat v. s. typu absence, utrpěl 
kontuzi hrudníku o volant při nárazu, drobný 
úraz obličeje, naštěstí bez vážnějších zranění 
sebe či okolí. 

Polemiky o tom, kdo nesl za danou situaci 
odpovědnost, bych v současné chvíli opustil. 
Jednalo se o závažnou situaci, které se dalo 
předejít důsledným hodnocením zdravotní 
způsobilosti.
MUDr. Tomáš Konvička, vedoucí lékař PLP, EUC Premium In
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Téma eutanazie se opět vrací, znovu byla otevřena Pandořina skříňka. Jsou 
používány vytržené důvody, aniž by se zhodnotila hrozba, která se za legalizací 
eutanazie skrývá. Nedotknutelnost života, která byla v křesťanství normou, 
se posunuje do obhajitelnosti smrti jako východiska v situaci, kdy „život je 
k neunesení“. Dokonce toto slovo se již i počeštilo, mluví se o eutanazii.   

Eutanazie se stále vrací

V roce 2012 poprvé a podruhé 
14. května 2019 pořádala Česká lé-
kařská komora konferenci Eutana-
zie – pro a proti. Začátkem tohoto 
roku jsem jako lékařka obdržela 
dotazník, co si myslím o eutanazii. 
Poctivě jsem ho vyplnila s tím, že 
eutanazii nepřipouštím. Domní-
vám se, že je zavádějící provádět 
průzkum názorů na dobrovolnou 
smrt právě u zdravotníků. Pracovní 
život lékaře a ještě mnohem více 
zdravotní sestry je nesmírně vy-
čerpávající, většina zdravotníků je 
posléze vyhořelá. Profesně se obě 
profese setkávají s utrpením lidí, 
kteří jsou těžce nemocní, čeká se 
od nich řešení, ale oni umí jen léčit, 
ale nejsou bohy. A právě to vědomí, 
že nejsou bohy neboli pokora před 
smrtí, jim často chybí, nebyli k ní 
vychováni, nechápou a  často se 
perou s pocitem bezmoci, že ne-
mohou pomoci, když umírá někdo, 
kdo tu měl být, a na druhé posteli je 
pacient, který „přesluhuje“.  

Ale je ještě hůře, na výše jme-
nované konferenci 14. 5. 2019 
oznámili poslanci hnutí ANO Mi-
lan Brázdil a Věra Procházková, že 
ve sněmovně vzniká návrh zákona 
na legalizaci eutanazie. A nedá mi 
to než se ptát, kdo má zájem na po-
volení eutanazie a proč? Jedná se 
o nezvládnutý důchodový systém, 
který vbrzku hrozí zhroucením, 
nebo je natolik drahé zdravotnic-
tví, že lidé již nevydělávající by ho 
neměli zatěžovat, nebo snad máme 
uvolnit místo někomu jinému? 

Ti, kdo zvednou ruku pro ten-
to zákon, se zajisté domnívají, že 
o ně se nejedná, oni jsou ta kasta, 
ti vyvolení, oni nejsou a nebudou 
ti chudí. Vypadá to jako problém 
nás důchodců, ale on to není ani 
tak problém nás, on to je problém 
těch mladších. Protože v prvním 
období zajisté bude eutanazie po-
užita u terminálně nemocných. 

Mimochodem ani nyní nejsou 
tito nemocní léčeni proti své vůli, 
jen jim není podána látka, která je 
usmrtí. Pak si ale společnost začne 
zvykat a eutanazie se stane běžnou. 
Máš depresi, tak proč bys trpěl, máš 
bolesti, proč bys je snášel? Navíc je 
společnost vychovávána k tomu, že 
jen to dokonalé, krásné, mladé má 
místo na slunci. Ale život také bývá 
utrpení, tak jak nás měly na to při-
pravit rodina, škola, společnost, jak 
nyní opakovaně upozorňuje filozof 
Jordan B. Peterson, a uvědomit si to 
znamená dospět. Několik desítek 
let jsem léčila i seniory a spousta 
z nich trpěla situační depresí. Je 
velmi snadné starého člověka do-
stat do deprese. A to stáří tak nějak 
čeká i na většinu z vás. Dnešní spo-
lečnost vzala starému člověku to 
nejpodstatnější a to je úcta okolí. 
Když nyní bude povolena eutanazie, 
pak jednou bude ostudou zabírat 
místo mladým. 

Zabránění eutanazie je klí-
čové pro zachování naší kultury. 
Lze diskutovat o definici, kdy se 
jedná už nebo ještě o život. 

„Člověk se stal příliš mocným, 
než aby si mohl dovolit zahrávat se 
zlem.“ André Malraux

„Není života, který by nebyl 
krásný.“ Seneca

Rozhodně říkám eutanazii 
ne!

1. Nikdo z nás nemá právo roz-
hodovat o ukončení života druhého 
člověka.

2. Nemoc a stáří mnohdy vedou 
k depresi. Často pak stačí blízkost 
jiného člověka, laskavost okolí a při-
chází opět chuť do života.

3. Hodnota člověka není dána 
tím, je-li platný, ale tím, že je. Kdo 
ztratil někoho blízkého, ten ví, jak 
v ten okamžik zchudl. 

4. Mnoho starších lidí se cítí ne-
potřebnými a mají pocit, že překáží, 
že by měli udělat místo mladším, 

uvolnit jim byt, nezatěžovat je. Tito 
lidé by velmi snadno mohli chtít ře-
šit svou životní situaci odchodem 
ze života. Tyto nálady stačí řešit 
odlišným celkovým klimatem ve 
společnosti. Je třeba všem lidem 
vrátit jejich úctu, zvláště starším. 
Současně je samozřejmě nutné vy-
žadovat i po starším člověku jeho 
úctu k ostatním. 

5. Neplatí, že eutanazie je zneu-
žitelná, protože samotná eutanazie 
je zneužitím možností, které máme.

6. Eutanazie byla prováděna 
masově za druhé světové války – 
jak u lidí nemocných, starých, tak 
proti celým národům a lidem, kteří 
měli jiný názor či nebyli dostateč-
ně loajální. V  této době dochází 

k vyvražďování křesťanů a židů na 
mnoha místech.

7. Při povolení eutanazie mizí 
základní tabu lidské morálky – ne-
zabiješ. Zodpovědnost za zabití má 
každý z nás a nelze ho přenést na 
zákon, na lékaře, soudce, na jiného 
člověka. 

8. Nesmíme dopustit, aby se 
jednoho dne lidé styděli za to, že 
ještě žijí, aby měli pocit, že překáží. 

9. Lékaři by nikdy neměli opus-
tit Hippokratovu přísahu. V přípa-
dě, že začnou zabíjet, i když třeba 
na přání či příkaz, stanou se z nich 
vrazi.

10. K lékaři bychom měli mít 
důvěru jako k  člověku, který za 
všech okolností je na naší straně, 
který by nikdy nezneužil svého po-
stavení ani možností, které z pozice 
více znalého má. 

Eutanazie nám nedává svobodu 
ukončit život, ale bere nám svobo-
du svůj celý život prožít v sebeúctě 
i v úctě okolí. 

MUDr. Jitka Mašková Švejdová 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. se sídlem Příbram I, Gen. R. Tesaříka 80
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pozice

l  VŠ vzdělání lékařského směru a specializovanou způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
l  licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře
l  prokazatelnou praxi ve vedoucí / řídící funkci ve zdravotnictví minimálně 3 roky
l  velmi dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti
l  znalost legislativy v oblasti zdravotnictví
l    orientaci v ekonomice zdravotnictví
l   morální a občanskou bezúhonnost

l  nadstandardní smluvní mzdové podmínky
l moderní pracovní prostředí
l vysoký standard akreditované, komplexně vybavené nemocnice
l  zaměstnanecké benefity (1 týden řádné dovolené navíc, úhrada tří dnů náhlé indispozice za rok, závodní stravování 

+ příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, přednostní péče v rámci ONP, a.s. a další)
l maximální podporu dalšího vzdělávání
l  standardní vybavení manažerské pozice včetně parkování v areálu nemocnice

NÁMĚSTEK PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI
Požadujeme:

Nabízíme:

l    strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
l  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, o získané specializované způsobilosti a licence ČLK 

pro výkon funkce vedoucího lékaře
l  výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
l    souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 110/2019 Sb., v platném znění

Přihlášky včetně všech náležitostí zasílejte nebo osobně doručte v  zalepené obálce s  označením 
„VŘ - náměstek“ na adresu: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Ředitelství Gen. R. Tesaříka 80 261 01  Příbram I

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit:

Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2019 ve 12.00 hodin
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv  výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

Kontakt pro doplňující informace: Ing. Tomáš Hadžega, tomas.hadzega@onp.cz, 318 641 108, 603 295 535 
www.nemocnicepribram.cz
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osobní a profesní rozvoj; dobré mzdové ohodnocení;  
5 týdnů dovolené;  přísp. na stravování, na penzijní připoj. 
a další benefity.■ Kontakt: MUDr. Martina Šteflová, 
primářka ONaRP, tel. 384 376 459, mob. 606 545 068, 
e-mail: steflova@nemjh.cz

ROYAL SPA, A. S.
PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKU
Léčebné lázně Luhačovice – Sanatorium Miramare, 
s.r.o. přijmou LÉKAŘE/LÉKAŘKU.
■ Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru nejlé-
pe v oblasti neurologie, ortopedie, interny.
■ Nabízíme: příjemné pracovní prostředí v čes-
ké rodinné firmě; motivující finanční ohodnocení 
(základní plat + příplatky + bonusy); služební byt 
v centru Luhačovic; možnost využít naši podpo-
ru při získání další atestace RFM; zaměstnanecké 
slevy a zvýhodněné rekreace v rámci Royal Spa; 
příspěvek na dopravu. ■ Bližší info poskytne: 
Ing. Ingrid Dortová, tel.: 727 870 642, 
email: hr@royalspa.cz 

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO
VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO 
HLEDÁ
-  lékaře-ku s atestací v radiologii a zobrazovacích meto-

dách
■ Kontaktní email: ystolarova@vnbrno.cz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAKULTNÁ NEMOCNICA  
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA PREŠOV
PRIJMEME LEKÁROV
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 
prijme do pracovného pomeru lekárov so špecializáciou 
v odbore vnútorné lekárstvo, kardiológia, angiológia, 
endokrinológia, pediatria, pediatrická neurológia, pedia- 
trická intenzívna medicína, detská psychiatria, rádiológia, 
chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, oftalmo-
lógia, hematológia a maxilofaciálna chirurgia. 
■ Bližšie informácie 
budú poskytnuté na adrese curilova@fnsppresov.sk.

WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
DALŠÍ INZERÁTY NAJDETE NA: 

Pro našeho klienta NEMOCNICI VRCHLABÍ
hledáme kvalifikovaného kandidáta na pozici:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA 
ODD. INTERNA

Staňte se součástí kvalitního týmu v přátelském prostředí nemocnice, 
která prošla řadou rekonstrukcí.

Získáte nejen nadstandardní mzdové ohodnocení a zaměstnanecké 
benefity, ale i možnost pracovat v krásném prostředí Krkonoš. NABÍZÍME ODMĚNU ZA DOPORUČENÍ KVALIFIKOVANÉHO KANDIDÁTA

Kontakt:  Ing. Alena Mašková, e-mail: alena.maskova@diome.cz  
telefon: 739 949 833

Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature 
Resorts, přijmou LÉKAŘE/LÉKAŘKU. Hlavní indikací jsou onemocnění 
dýchacích cest a pohybového ústrojí.
■ Hledáme: lékaře s atestací v oborech: RFM, pneumologie, vnitřní lékařství, ortopedie, neurologie, ORL, TRN 
■ Nabízíme: úvazek dle domluvy, služební byt v Luhačovicích, náborový příspěvek 20 000Kč, výborné platové 
podmínky, 7,5 hod pracovní dobu, 25 dnů ŘD; aktivní podporu dalšího vzdělávání, benefity (úhrada ročního člen-
ského příspěvku ČLK, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, zaměstnanecké stravování, 
odměny při pracovních a životních výročích) ■ Bližší info poskytne: Mgr. Juřeníková, tel.: 734 795 357, e-mail: 
jurenikova@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz 

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■ PŘIJMOU LÉKAŘE/LÉKAŘKU VÍCE SPECIALIZACÍ
NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJMEME LÉKAŘE
Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pracovního poměru:
-  Lékaře/ku pro Oddělení patologie
■ Požadujeme: specializovaná způsobilost v oboru 
Patologická anatomie
-  Lékaře/ku pro Chirurgické oddělení
-  Lékaře/ku pro Ortopedické oddělení
■ Požadujeme: specializovaná způsobilost či zařaze-
ní v oboru vítáno ; vhodné i pro absolventy VŠ 
■ Nabízíme: práci ve stabilní společnosti; nástup 
ihned nebo podle dohody; plný pracovní úvazek; po 
zapracování možnost trvalého pracovního poměru; 
výhodné mzdové ohodnocení v souladu s vnitřními 
předpisy dle dosažené praxe a kvalifikace; možnost 
absolvování specializačního vzdělání bez smluvního 
závazku; možnost dalšího odborného růstu, jsme drži-
teli akreditace pro další vzdělávání; 5 týdnů dovolené, 
v případě oddělení Patologie 6 týdnů dovolené; pra-
covní doba v souladu se zákoníkem práce; možnost 
ubytování na ubytovně v areálu nemocnice v případě 
volné kapacity; cenově výhodné stravování ve vlastní 
jídelně; příspěvek na penzijní připojištění (při plném 
pracovním úvazku a pracovním poměru trvajícím 
alespoň 1 rok); zaměstnaneckou slevu do lékárny 10%; 
parkovací místo zdarma.
Nástup ihned, popřípadě dle dohody. Nemocnice Tá-
bor, a.s. má akreditaci na vzdělávání lékařů. 
■ Bližší informace podá:
MUDr. Josef Kult, primář oddělení PATOL 
tel: 381 607 400, josef.kult@nemta.cz
MUDr. Zdeněk Valášek, primář CHIR 
tel. 381 605 100; 733 598 971; zdenek.valasek@nemta.cz
MUDr. Pavel Pazdírek, primář ORT 
tel. 381 605 200; 733 598 969; pavel.pazdirek@nemta.cz

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S.
PŘIJME LÉKAŘE/KU NA ODD.  
NÁSLEDNÉ A REHAB. PÉČE
Vhodné i pro absolventy.
■ Požadujeme: vzdělání dle zák. č. 95/2004 sb.
Nástup: ihned nebo dle dohody
■ Nabízíme: práci ve stabilní společnosti; podmínky pro 

■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé be-
nefity. ■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na 
stravování. POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PEČOVAT O POLICISTY A HASIČE – HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ. 
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace MOST/ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA/i zkrácený úvazek
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace FRÝDEK-MÍSTEK
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace KARVINÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace BRNO/ZLÍN

PEČUJEME O HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ – PŘIDEJTE SE
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA 

Společnost Amaryllis clinic s.r.o. hledá do provozovny v Domažlicích lékaře/ku 
se zaměřením na estetickou medicínu. V našem centru se zaměřujeme na 
anti-aging, výplně vrásek, botox, celulitidu a spoustu dalších. 
■ Uvítáme: zájem o estetické výkony, aktivní přístup, organizační schopnosti, praxe v oboru dermatologie výho-
dou, znalost jazyků, hlavně německého jazyka výhodou. 
■ Nabízíme: externí spolupráci případně pracovní poměr, příjemné moderní prostředí, špičkové vybavení, nad-
standardní platové podmínky, podpora vzdělávání, zaměstnanecké benefity
■ Kontakt: bozdechova@amaryllisclinic.cz, tel. 727 851 152 

AMARYLLIS CLINIC S.R.O. ■  HLEDÁME LÉKAŘE SE ZAMĚŘENÍM  
NA ESTETICKOU MEDICÍNU

Nabízíme plný úvazek pro lékaře se specializací v oboru základní 
a vysoce specializované echokardiografie, TTE, TEE, popř. zátěžové 
echokardiografie.
■ Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení; 5 týdnů dovolené; 3 dny zdravotního volna 
s náhradou mzdy (sick days); příjemné pracovní prostředí v akreditovaném zdravotnickém zařízení; účast na od-
borných seminářích, konferencích apod. s náhradou mzdy; příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 
118 Kč za odpracovanou směnu; úhrada poplatků za členství v odborných společnostech; úhrada poplatků za 
parkování v areálu Kardiologie ■ Kontakt: rostislav.hampel@kardiologie-sro.cz, tel. 602 541 781

KARDIOLOGIE NA BULOVCE S.R.O. ■   HLEDÁME LÉKAŘE  
PRO ECHOKARDIOGRAFII

CGB laboratoř a.s. v Ostravě, přijme lékaře patologa 
(absolventa, lékaře s atestací i neatestovaného).
Nabízíme stipendium studentům 5. nebo 6. ročníku všeobecného lékařství. 
Jsme moderní pracoviště s širokým spektrem bioptických a cytologických 
vyšetření včetně molekulární patologie. Laboratoř má akreditaci pro postgraduální vzdělávání.
■ Nabízíme: zajímavou práci v laboratoři s rozsáhlými možnostmi odborného růstu, podporu při studiu, sebere-
alizaci ve výzkumné grantové činnosti, úzkou spolupráci s univerzitními pracovišti 
a jejich odborníky, účast na mezinárodních kongresech,  dobré finanční podmínky, příjemnou 
atmosféru na pracovišti,  6 týdnu dovolené, možnost práce na celý či zkrácený úvazek, jazykové kurzy a další vý-
hody (penzijní a životní pojištění, příspěvek na stravu, podpora sportovních aktivit). Pomůžeme při řešení bytové 
situace. ■ Kontakt: uvirova@pathology.cz, více info: www.pathology.cz

CGB LABORATOŘ A.S. ■  HLEDÁME PATOLOGA, NABÍZÍME STIPENDIUM  
STUDENTŮM VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ

OKO-OKO S.R.O.
OČNÍ LÉKAŘ/LÉKAŘKA NA CELÝ 
NEBO ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
Oční ordinace v poliklinice Prosek, Praha 9, přijme 
atestovaného kolegu/kolegyni.Moderní vybavení, 
přátelský kolektiv, velmi dobré platové podmínky i při 
malém úvazku.■ Kontakt: MUDr. Jitka Zahradníková, 
tel 775 298 669, ocni.prosek@seznam.cz

BARNA MEDICAL S. R. O.
HLEDÁME LÉKAŘE V OBORU  
REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ  
MEDICÍNA
■ NABÍZÍME: Nadstandardní finanční ohodnocení; 
Vysoce odbornou a pestrou práci; Možnost plného 
nebo zkráceného úvazku; Moderní prostředí vybavené 
kvalitními přístroji; Práce se sportovci a běžnou klien-
telou (variabilní diagnózy – nejčastěji problematika 
páteře, natržené svaly, entesopatie a stavy po ASK, 
problematika Achillovy šlachy); Příjemný, vstřícný 
pracovní kolektiv; Možnost pronajmutí prostor pro 
soukromou odpolední či večerní praxi; Akreditované 
pracoviště; Možnost dalšího vzdělávání; Nástup mož-
ný IHNED nebo dle dohody.
■ Prosíme o Vaši odpověď na e-mail:
Bc. Marie Bořilová:marieborilova@barnamedical.cz, 
Tel.: 728 332 052 ■ Adresa pracoviště: 
Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 – Žižkov, 130 00

ÚHKT
PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKU  
NA JEDNOTKU INTENZIVNÍ PÉČE  
A TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKU
Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) je 
špičkové pracoviště v oboru, zajišťuje komplexní léčbu 
pacientů s maligními a benigními krevními chorobami. 
Integrujeme klinickou praxi se základním, aplikovaným 
a klinickým výzkumem a snažíme se zprostředkovat paci-
entům moderní i experimentální terapie těchto vážných 
onemocnění. ÚHKT je největší poskytovatel transplantace 
kostní dřeně v ČR, rozvíjíme buněčnou terapii, imunotera-
pii a genovou léčbu. V rámci JIP ÚHKT je poskytována kom-
plexní specifická a podpůrná terapie včetně UPV a CRRT.
■ Kvalifikační předpoklady: minimálně základní kmen; 
minimálně 2-letou praxi v intenzívní medicíně (interního 
zaměření nebo ARO),dokončené specializační vzdělávání 
je ale výhodou. ■ Nabízíme: odborně velmi zajímavou 
práci ve špičkovém akademickém zdravotnickém zaříze-
ní; dobré platové ohodnocení; profesní růst . ■ V případě 
zájmu zašlete životopis na jan.vydra@uhkt.cz

OBLASTNÍ NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV, A.S. 
NEMOCNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
HLEDÁME PEDIATRA
Hledáme na dětské oddělení nového kolegu: lékaře se 
specializovanou způsobilostí v oboru pediatrie; celý i zkrá-
cený úvazek.Nástup možný ihned nebo po dohodě.
■ Nabízíme: nabízíme smluvní plat; ubytování a další za-
jímavé zaměstnanecké benefity; stabilní a atraktivní práci; 
podpora vzdělávání; nadstandardní zdravotní péče pro 
vaše rodinné příslušníky; 5 týdnů dovolené, zvýhodněné 
stravování, vlastní rekreační zařízení, lepší podmínky pro 
ženy s malými dětmi, vlastní dětská skupina. ■ Bližší in-
formace na alena.haiblikova@onmb.cz, tel. 727 969 043. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE DO SPECIALIZOVANÝCH 
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, OČNÍ, UROLOGIE, RE-
HABILITACE. Možno i kratší úvazek či dohoda. Min. kmen 
podmínkou.Ambulance špičkově vybaveny!
■ Nabízíme nadstandardní mzdu, příspěvek na penzij-
ní připojištění, stravování, jesle, 25 dní dovolené + 2 sick 
days, podporu vzdělávání a osobního rozvoje, další bene-
fity. ■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 554.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE NA ODDĚLENÍ
CHIRURGIE (pouze L3), DĚTSKÉ (pouze L3), INTERNA, NEU-
ROLOGIE,  DLOUHODOBÁ PÉČE,  PATOLOGIE, NÁSLEDNÁ 
REHABILITACE. ■ Nabízíme přátelský kolektiv, moderní 
pracoviště a přístroje, podporu vzdělávání a rozvoje, 
výhodné mzdové podmínky, volno po službách, 25 dní 
dovolené + 2 sick days, penzijní připojištění, jazyky, stravo-
vání, jesle a další benefity. NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ 
DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ! 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, tel. 317 756 554.

RR - PRAKTIK S.R.O.
ZAVEDENÁ ORDINACE PL VE 
SLANÉM HLEDÁ LÉKAŘE
Zavedená ordinace PL ve Slaném hledá lékaře nebo 
lékařku na úvazek dle dohody. ■ Nabízíme: nadstan-
dardní pracovní podmínky, nadstandardní plat, dovo-
lená 5 týdnů, možnost závodní rekreace za minimální 
poplatek, služební auto. Ordinace je vybavena mimo 
standardního vybavení také EKG, TK - holtrem, INR, 
glukometrem, OK testem, přístrojem na měření glyko-
vaného hemoglobinu.Těším se na spolupráci.
■ Kontakt: Tel. 602 860 731, r.rankova@tiscali.cz

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU – ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ,
KDE JSOU UVEŘEJNĚNY NEJEN PERSONÁLNÍ INZERÁTY,  

ALE I ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY Z OBORU. STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY!
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TEMPUS
MEDICORUM

Místo konání: Praha
Celkový rozsah: 24 hodin (6× 4 hodiny)
Zahájení: 21. 9. 2019
Další termíny: 5. 10.; 19. 10.; 2. 11.; 16. 11.; 30. 11. 2019
Účastnický poplatek: 4000 Kč
(pokyny pro úhradu účastnického poplatku obdržíte až po 
zařazení do skupin na základě vyhodnocení rozřazovacího 
testu)
Za každou absolvovanou lekci obdrží účastníci 4 kredity.
Po absolvování kurzu účastníci obdrží Diplom absolventa 
Akademie.  
V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku na www.lkcr.cz, 
sekce vzdělávání – kurzy ČLK
Podrobné instrukce na www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK

96/19 Halux valgus – náprava 
Datum: 14. 9. 2019 
Místo: Praha 5, IQ pohybové centrum, Nádražní 740/56
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Lektor: Mgr. Daniel Müller
Vbočený palec je v současnosti častým problémem, málo- 
kdo ale toto bolestivé dysfunkční onemocnění léčí. Exis-
tuje přitom řada různých možností – invazivní či neinva-
zivní, komerční či nekomerční řešení, jak estetické, tak 
i  funkční. Na teoreticko-praktickém semináři se budete 
moci seznámit se základními možnostmi pohybové nožní 
gymnastiky, která řeší nejen estetickou podobu vbočené-
ho palce, ale i funkční stránku pohyblivosti nohy a celého 
pohybového aparátu. Neb vbočený palec v mládí znamená 
pro pokročilejší věk problém s pohyblivostí těla…

57/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 16. 9. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Uherské Hradiště, Hotel Grand, Palackého 
nám. 349
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

87/19 Postgraduální akademie: Léčba bolesti
Datum: 17. 9. 2019, 13.30–18.45 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b,  
Praha 4, 27. patro
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

97/19 Úvod do dětské paliativní péče 
Datum konání: 21. 9. 2019
Místo konání: ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Účastnický poplatek: 700 Kč

Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Odborný garant: MUDr. Lucie Cingrošová, Klinika dětské 
hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol 
Kurz přináší základní informace o  problematice dětské 
paliativní medicíny a péče v závěru života u dětských pa-
cientů. Kurz posluchačům představí základní možnosti 
symptomové léčby a principy plánování péče v závěru ži-
vota u  nevyléčitelně nemocných a  umírajících dětí, jakož 
i základní principy multidisciplinární péče a mezioborové 
spolupráce při poskytování paliativní péče pacientům 
v dětském věku. 
1. Co je dětská paliativní péče 
• základní principy péče o nevyléčitelně nemocné děti
• identifikace paliativních pacientů
• multidisciplinární tým a role jednotlivých profesí týmu
2. Modely paliativní péče
• doma/v nemocnici/v hospicu
• podoba v ČR a ve světě
3. Symptomová léčba
• nejčastější symptomy u umírajících a jejich řešení v praxi
• terapie bolesti nejen analgetiky
4. Dětský paliativní tým FN Motol
• identifikace paliativních pacientů
• mezioborová spolupráce
• práce s vlastní psychikou a emocemi

98/19 Základy rétoriky a rétorických dovedností 
Datum: 21. 9. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Lektor: Jan Přeučil
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mlu-
vený projev. Kurz je úzce zaměřený na  otázku správných 
řečnických dovedností a návyků. 

58/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 25. 9. 2019
Místo konání: Kongresové centrum nemocnice Na Ho-
molce, Praha 5
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil
Teoretická část (180 min.):
• Záchranný řetězec.
• Kterou z tísňových linek a jak zavolat (první pomoc a re-

suscitace po telefonu), IZS.
• Výjezdové skupiny záchranné služby a co od nich očekávat.
• Vitální funkce a čas.
• Zrychlení záchranného řetězce pro sanitní vozidla a  he-

likoptéry.

• Jak zvládnout stres a neomylně ověřit vitální funkce.
• Resuscitace základní/laická a  zdravotnická pro školené 

zachránce/bez pomůcek i s pomůckami. 
• Resuscitace rozšířená/lékařsky vedená.
• Kazuistiky/za hranou všednosti i úsměvné.
• Hromadný výskyt zraněných a  jednotlivé způsoby první 

pomoci vybraných stavů.
• Další témata podle požadavků školených osob a  organi-

zací.

Praktická část (120 min.):
• Resuscitace dospělého, použití AED, resuscitace dítěte. 
• Zabezpečení průchodnosti dýchacích cest supraglotický-

mi pomůckami, endotracheální intubace.
• Použití dýchacího samorozpínacího vaku. 
• Odstranění cizího tělesa z  dýchacích cest u  dospělých 

a kojenců. 
• Zabezpečení periferního venózního přístupu. 
• Novinka – nácvik zajištění intraoseálního přístupu.

99/19 Komunikačně a interakčně náročné situace v jed-
nání lékařů s pacientem
Datum konání: 28. 9. 2019
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15/743,  140 00, 
Praha 4-Michle
Účastnický poplatek: 800 Kč
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Přednášející: PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D., psycholog ve 
zdravotnictví, VFN v Praze, Interní odd. Strahov
JUDr. Mgr. Joža Spurný, policejní psycholog a vysokoškol-
ský pedagog, PA ČR
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Forma kurzu je určena pro ty, kteří potřebují supervizi 
a  nebojí se otevřeně hovořit o  svých vlastních zkuše-
nostech (s  náročnou komunikační situací a  pocitem ne-
zvládnutí či nezvládání některých interakcí s  pacienty) 
s  ostatními kolegy. Dále je kurz koncipován pro ty, kteří 
chtějí svou odbornou úroveň neustále zvyšovat – přejí si 
být odborníky nejen na svou lékařskou specializaci, ale 
také v  oblasti psychologické, v  mezilidské komunikaci. 
Nácvik modelových situací a  skupinová analýza, diskuse 
je efektivní formou výcviku v  dovednostech komunikace 
lékař–pacient. Bálintovská skupina pak umožňuje lépe 
porozumět dění ve vztahové rovině mezi lékařem a  paci-
entem. (Bálint nehodnotí správnost léčby z medicínského 
hlediska!)
• Zahájení kurzu, organizační záležitosti. 
• Teoretický úvod k bálintovské skupině. 
• Bálint v praxi – vlastní případy frekventantů. 
• Modelové situace. 
• Závěrečné shrnutí, diskuse, zpětná vazba.
• Frekventanty kurzu prosíme, aby popřemýšleli o  situa-

cích ze své praxe, které by bylo vhodné vnést do kurzu ke 
společnému zpracování a podělení se s ostatními.

59/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

93/19 Univerzita medicínského práva ČLK
VIII. ročník 2019–2020
Právní kancelář ČLK pořádá další ročník Univerzity medi-
cínského práva. 
Zahájení 26. 9. 2019, zakončení 18. 6. 2020.
Podrobné informace na www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy 
ČLK

AKADEMIE LÉKAŘSKÉ ANGLIČTINY A NĚMČINY
94/19 Akademie lékařské angličtiny – pro absolventy jar-
ního semestru
95/19 Akademie lékařské němčiny 
104/19 Akademie lékařské angličtiny
Kurzy nejsou určeny pro začátečníky.
Jedná se o specializované tříměsíční jazykové kurzy ang-
ličtiny a němčiny pro lékaře, zaměřené na procvičení ko-
munikačních dovedností z  lékařského prostředí a  použití 
odborné terminologie v  praxi. Výuka je speciálně konci-
pována tak, abyste se seznámili se slovní zásobou, termi-
nologií a gramatickými strukturami potřebnými pro práci 
ve zdravotnictví. V jazykových kurzech pro lékaře vyučují 
čeští i zahraniční lektoři.
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 neod-
povídal Vašim znalostem.
Intenzita výuky: 1× za 14 dnů v sobotu v rozsahu 4 vyučo-
vacích hodin od 9.00 do 12.30 hod.

Oddělení vzdělávání ČLK
Lékařská 2, 150 30 Praha 5 
tel. 234 760 711, 234 760 710 
fax 257 220 618 
e-mail:  vzdelavani@clkcr.cz  
seminar@clkcr.cz 
Přihlášky a bližší informace ke kurzům 
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace 
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastní-
ci 10 dnů před konáním kurzu. 
Věnujte pozornost zasílaným informa-
cím, neboť místo konání kurzu může 
být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení. 
Obvyklý začátek víkendových kurzů: 
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána 
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky: 
viz informace na www.lkcr.cz

UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou 
 průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz     

23. ZÁŘÍ 2019                                                                                                    
Přednáškový večer Chirurgické kliniky 2. LF UK 
a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

KAPITOLY Z LÉČBY KARCINOMU 
REKTA

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

1.  Lohinská R.: Watch and wait při karcinomu rekta 
(10 min.)

2.  Hoch J.: Predikce léčebné odpovědi na neoadjuvantní 
léčbu (10 min.)

3.  Pazdírek F.: Konvenční, laparoskopická, nebo robo-
tická chirurgie při karcinomu rekta? (15 min.)

4.  Jech Z.: Extenzivní výkony pro karcinom rekta  
(10 min.)

5.  Kocián P.: ERAS u pacientů po operaci rekta (10 min.)
Diskuse: 30 min.

30. ZÁŘÍ 2019                                                                                                     
Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kli-
niky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

PADOVCŮV VEČER
Prekancerózy vulvy a děložního hrdla dnes a zítra
Koordinátor: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

1.  Vacková J., Pichlík T.: Terminologie vulvárních pre-
kanceróz a jejich management (VIN) (12 min.)

2.  Křížová I., Rob L.: Melanom vulvy a jeho prekance-
rózy (12 min.)

3.  Větrovská M., Pichlík T.: Cervikální prekancerózy 
a jejich management (12 min.)

4.  Brynda D., Robová H.: Cervikální prekancerózy u tě-
hotných a jejich management (12 min.)

5.  Babková A., Robová H.: Vakcinace proti HPV dnes 
a zítra (12 min.)

Diskuse: 30 min.

7. ŘÍJNA 2019                                                                                                 
Přednáškový večer Ústavu lékařské biochemie a labo-
ratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.    

HOŘEJŠÍHO VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
  

1.  Romanská V., Syrůčková A., Bílková J., Kvasnička 
T.: Vliv polymorfismu CYP2C19 na účinnost protides-
tičkové léčby klopidogrelem (10 min.)

2.  Malíková I., Husáková M., Kvasnička J.: DOAC stop 
tablety a jejich využití při stanovení lupus anticoagu-
lans (10 min.) 

3.  Lizcová L., Lhotská H., Svobodová K., Veselá D., 
Zemanová Z.: Genetické a epigenetické změny v buň-
kách mozkových gliomů a jejich přínos pro zpřesnění 
diagnostiky a léčby (10 min.)                    

4.  Skála V.: Entamoeba histolytica jako parazitární původce 
závažných onemocnění člověka (10 min.)  

5.  Francová I., Kopřivová H.: Stanovení kalprotektinu 
v rutinní imunologické laboratoři (10 min.)

6.  Kocna P.: Personalizace screeningu kolorektálního 
karcinomu s inteligentním vyhodnocováním FIT testů 
(10 min.)

Diskuse: 30 min.

14. ŘÍJNA 2019                                       
Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM
Přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

WEBERŮV VEČER
Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Program bude dodán později.
Diskuse: 30 min.

21. ŘÍJNA 2019                                    
Přednáškový večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN                                                  
Přednosta: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

ŠIKLŮV VEČER
Diagnostika karcinomu plic z pohledu patologa

Koordinátor: prof. Pavel Dundr, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

1.  Dundr P.: Úvod (5 min.)
2.  Rosmusová J.: Bioptická diagnostika karcinomu 

plic (15 min.).
3.  Dundr P.: Molekulární testování karcinomu plic 

(15 min.).
4.  Němejcová K.: Prediktory imunoterapie karcinomu 

plic (15 min.)
5.  Galko J.: Neobvyklá klinická manifestace karcinomu 

plic pokládaného za relaps plazmocytárního myelomu. 
Kazuistické sdělení. (10 min.)

Diskuse: 30 min.

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Září–říjen 2019 , 17.00 hodin, Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského  
předpisu ČLK č. 16 a jsou hodnoceny 2 kredity.

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.        
vědecký sekretář  
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.        
předseda
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Datum konání: 30. 9. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Myslivna, Brno, Nad Pisárkami 276/1
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

88/19 Kurz: Binokulární vidění a prismatická korekce
Datum: 5. 10. 2019
Místo: Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Kurz představí problematiku ověření binokularity, ste-
reopse ze současného pohledu optometristy a  přiblíží 
zvláštnosti, úskalí a  nejasnosti používání a  předpisu pri-
smatické korekce. Je určen pro oftalmology jak v  rámci 
předatestačního, tak celoživotního vzdělávání.
 
122/19 Akutní život ohrožující intoxikace v intenziv-
ní péči
Datum: 5. 10. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Jiří Valenta
MUDr. Jiří Valenta 
• Úvod a základní postupy v klinické toxikologii na ICU.
MUDr. Lucie Lischková 
• TIS, vzácná antidota, možnosti lipidové terapie. 
MUDr. Zdeněk Stach
Intoxikace oxidem uhelnatým.
Sekundární eliminace při intoxikacích – mimotělní me-
tody. 
MUDr. Jan Rulíšek
• Intoxikace metylalkoholem – review; vlna otrav v ČR.  
• Intoxikace tisem červeným – minireview a  kazuistika 

ECLS.
MUDr. Jiří Hlušička 
• Intoxikace novými syntetickými drogami. 
MUDr. Jiří Valenta
• Intoxikace hadími jedy – algoritmus postupu; neuro- kon-

tra hemotoxicita. 

100/19 Kurz: Mindfulness-based stress reduction 
(MBSR)
Datum: 5. 10. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný 
program snižování stresu, který vyvinul na konci sedm-
desátých let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě 
univerzity v Massachusetts. Využívá psychologický pojem 
všímavost (anglicky mindfulness). Cílem programu je po-
moci lidem lépe zvládat stresující podněty a různé projevy 
dlouhodobého stresu, jako je úzkost, deprese a vyčerpání. 
Část teoretická (doc. MUDr. Petr Zach, CSc.) 
Formou přednášek trvajících asi 1 hodinu jsou poslucha-
či seznámeni na odborné úrovni se základními principy 
organizace struktur CNS ve vztahu ke stresové regulaci. 
Část neuroanatomická se zaměřuje na moderní poznatky 
z  oblasti zapojení limbického systému, utváření pamě-
ťové stopy a  její modifikace, regulace spánkového cyklu 
a  obecně neurohumorální regulace. Část psychologická 
se zaměřuje na v současné době aktuální propojení tech-
nik práce s tělem, dechem a myslí na fungování nervové-
ho systému a ovlivnění orgánových celků ve smyslu lepší 
koordinace. 
Část praktická (Mgr. Filip Štys) 
V  praktické části semináře účastníci vyzkouší cvičení 
relevantní k předcházejícímu teoretickému výkladu. Pod 
vedením kvalifikovaného lektora MBSR se naučí jedno-
duché techniky vedoucí ke snížení stresu a aktivaci PNS. 
Zároveň si zkusí uvědomování si prožívání přítomnosti 
na úrovni tělesných, myšlenkových a  emocionálních 
procesů. Tato cvičení snižují jak psychologické, tak fy-
ziologické účinky stresu. Nedílnou součástí je i  zpětná 
vazba a  reflexe zkušeností. Účastníci obdrží pracovní 
sešit a  audio nahrávky, aby mohli MBSR používat i  po 
skončení kurzu.

60/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 10. 10. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Primavera, Plzeň, Nepomucká 
1058/128
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

101/19 Akutní stavy – novinky v přehledu 2019
Datum: 12. 10. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK

Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Úvod k tématu – staronové pohledy a hity současné doby. 

Mnoho nových témat.
MUDr. Jiří Zika
• Diferenciální diagnostika v akutním stavu – logistika, ne-

jistota, náležitý postup, poučné komentované kazuistiky.
MUDr. Vilma Benešová
• Infekční rizika současné globalizované doby – pacienti 

i ošetřující; paraziti, specifická ohrožení.
MUDr. Pavel Heinige
• Vedoucí a  nové akutní problémy v  pediatrii – děti, ado-

lescenti, skupinové akutní příhody; hlavní doporučení.
PharmDr. Veronika Prokešová
• Pro a  proti u  sdíleného lékového záznamu, zejména 

z  pohledu potřeb akutní medicíny; nové léky a  aplikace 
v akutní medicíně.

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Novinky v přehledu 2019, významné pro akutní a závažné 

stavy; změny v rozhodování a prognózování; náležitá do-
kumentace; metodické pokyny; nové pohledy na rozsah 
léčby a paliace.   

JUDr. Vladana Vališová
• Medicínskoprávní záludnosti a  jak se jich vyvarovat ze-

jména v náročných akutních situacích závažných stavů.
 
81/19 Strabismus
Datum: 12. 10. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky 
v dětském, ale i dospělém věku. Kurz je určen především 
pro mladé oftalmology, ale i pediatry a neurology zajíma-
jící se o strabismus.
• Vyšetřovací metody.
• Typy dynamického a paralytického strabismu.
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti.
• Chirurgická terapie. 

124/19 Jak vydržet tlak doby a nezbláznit se ve zdra-
votnictví
Datum: 12. 10. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Seminář je věnován jednak aspektům harmonického ži-
votního stylu, jednak současným a budoucím výzvám, kte-
ré čekají lékaře v blízké i vzdálenější budoucnosti v jejich 
práci. Cílem programu je dát lékařům dostatek informací 
a  inspirace k  tomu, aby mohli kvalitně a  s  dostatečnou 
energií řešit to, před co je každodenní péče o pacienty po-
staví. Štěstí přece, jak víme, přeje připraveným. 

Připravujeme:
89/19 Konference ČLK: Informovaný souhlas
Datum konání: 15. 10. 2019 od 9.00 do 16.00 hod.
Místo konání: Kongresové centrum Hotelu Olšanka, 
Praha 3
Účastnický poplatek: člen ČLK 1500 Kč, nečlen 2500 Kč
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Kubek, prof. PhDr. Radek 
Ptáček, Ph.D., MBA

102/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 17. 10. 2019, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a  dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času 
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti 
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož 
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o  tom, 
že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novo-
rozence na porodním sále, a  jednak možnost návštěvy 
na oddělení RES a  JIP v  perinatologickém centru s  dis-
kusí o  zajímavých případech. Kurz bude veden formou 
workshopu.

105/19 Postgraduální akademie: Nemocné tlusté střevo
Datum: 17. 10. 2019, 14–18 hod.
Místo: Hotel NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Karel Lukáš, CSc.

103/19 Aktuality z posudkové medicíny sociálního 
zabezpečení
Datum: 19.10. 2019 
Místo konání: ČLK, Lékařská 2, Praha 5, Oválná pracovna
Účastnický poplatek: 800 Kč
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Odborný garant: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Lektoři: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., vedoucí Ústavu 
sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK 
v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA, vedoucí od-
dělení lékařské posudkové služby okresní správy sociálního 
zabezpečení, přednáší posudkové lékařství v Ústavu sociál-
ního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni
Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkově medicín-
skými kritérii posuzování zdravotního stavu v  nemocen-
ském a důchodovém pojištění a v nepojistných systémech 
sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, příspěvek na 
zvláštní pomůcku). Posluchači získají aktuální poznatky 
o součinnosti lékařské posudkové služby a ošetřujících lé-
kařů. Kurz je obohacen o živé kazuistické případy.
  
123/19 Očkování u dětí
Datum konání: 19. 10. 2019
Místo konání: Hotel ILF, Praha 4
Délka konání: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
MUDr. Hana Cabrnochová, Ph.D.
• Očkování nedonošených dětí.
• Novinky v očkování, aktuální situace.

61/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 21. 10. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Clarion, Ostrava, Zkrácená 2703
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

106/19 Pediatrie
Datum: 2. 11. 2019
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
MUDr. Lucie Cingrošová
• Paliativní péče v pediatrii. 
MUDr. Marta Jacevičová
• Syndrom náhlého kolapsu novorozence.
MUDr. Iva Dokoupilová
• Nové přístupy k léčbě hyperbilirubinemie novorozenců.
MUDr. Kristýna Zárubová
• Žloutenka jako příznak neprospívání. 
Ing. Alexandra Hroncová
• Zkušenosti rodiče dítěte s autismem. 

131/19 Pedooftalmologie
Datum: 2. 11. 2019
Místo: Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Krásný
Kurz je určen pro oftalmology se zájmem o  dětskou pro-
blematiku v očním lékařství a bude zaměřen především na 
doporučené postupy a diferenciální diagnostiku. Doplňuje 
a aktualizuje příslušnou kapitolu v učebnici Oční lékařství, 
čímž slouží k  předatestačnímu školení. Zároveň splňuje 
podmínku pro zájemce ze styčných oborů. 
• Léčba očních zánětů v dětství.
• Dětské uveitidy.
• Systémové choroby včetně alergie a oko.
• Dětská oční onkologie.
Součástí kurzu bude možnost pro zúčastněné stáhnout tyto 
okruhy z úložiště.

62/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 6. 11. 2019 od 14.00 do 19.00 hod.
Místo konání: Hotel Alessandria, Hradec Králové, třída 
SNP 733
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

121/19 Chirurgie
Datum konání: 9. 11. 2019 
Místo konání: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 7 hodin

Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Pavel Kubíček
(program kurzu bude upřesněn)

107/19 Postup při předpisu brýlové korekce oftalmo-
logem (refrakce)
Datum: 9. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 4 hodiny teorie a 6 hodin praxe, vhodné nejen jako 
předastestační kurz
Počet kreditů: 10
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Přednášející: Ing. Ivan Vymyslický (teoretická část),  
Michal Vymyslický, MSc., Bc. Adéla Holubcová (praktická 
část)
Kurz se skládá z  teoretické a  praktické části. Teoretická 
část zahrnuje seznámení s  parametry ordinace, nezbyt-
ným technickým vybavením. Následně se správným po-
stupem při stanovení objektivní a  subjektivní refrakce 
a  zápisem brýlové korekce. V  praktické části si všichni 
mohou vyzkoušet postup v praxi s ohledem na věk a zdraví 
pacienta.

108/19 Střet zájmů ve vztahu lékařů a farmaceutických 
společností a etické a právní aspekty spolupráce lékaře 
a farmaceutické společnosti
Kurz je organizován ve spolupráci s Asociací inovativního 
farmaceutického průmyslu (AIFP)
Datum: 9. 11. 2019
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka odborného programu: 4 hodiny
Počet kreditů: 4 
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 
Přednášející: Mgr. Patrik Kastner, MUDr. Pavel Kovář, 
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 
• Co je předmětem „střetu zájmů“ v  případě lékaře či far-

maceuta? 
• Legislativní rámec – rizikové oblasti, možné sankce 

(vztah k trestnímu právu). 
• Návštěva reprezentanta farmaceutické společnosti.
• Dary a pobídky, odborná literatura, reprinty, časopisy.
• Vzorky léčivých přípravků.
• Podpora kongresů, místa konání a společenské programy.
• Podpora účasti individuálních lékařů na kongresech. 
• Služby lékaře pro farmaceutické společnosti I – přednáš-

ky, kazuistiky, neintervenční studie.
• Služby lékaře pro farmaceutické společnosti II – konzul-

tace, poradní sbory (Advisory Board), odborný článek na 
objednávku.

• Evropská a  národní úroveň samoregulace a  dohledu – 
projekt Transparentní spolupráce.

• Oddělení Compliance – interní dohled a dozor nad mar-
ketingovými aktivitami společnosti.

• Jednotlivá témata budou probrána teoreticky a doprová-
zena případovými studiemi z praxe. 

109/19 Dětská dermatologie
Datum konání: 9. 11. 2019 
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Štěpánka Čapková 
MUDr. Štěpánka Čapková
• Atopický ekzém – co nového? 
Prim. MUDr. Jana Čadová
• Infekční a parainfekční exantémy u dětí.
MUDr. Aneta Klimešová
• Nejčastější infekce kůže u dětí. 
 MUDr. Iveta Tomšíková
• Péče o kůži novorozence a kojence.

63/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 12. 11. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Myslivna, Brno, Nad Pisárkami 276/1
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

132/19 Postgraduální akademie: Novinky v onkologii II
Nádory prsu a nádory ovarií
Datum: 13. 11. 2019, 13.30–18.35 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b,  
Praha 4, 27. patro
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborní garanti: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.,  
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

130/19 Postgraduální akademie: Co očekávat od so-
nografie břicha?
Datum: 14. 11. 2019, 14.00–17.25 hod.
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Místo: Hotel NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Iva Hoffmanová

110/19 Dětské oční lékařství pro praxi
Datum: 16. 11. 2019
Místo: Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 4 hodin
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Kurz se zaměřením na každodenní praxi jak dětského lé-
kaře, tak dětského oftalmologa zahrnuje celou
problematiku dětské oftalmologie (konjunktivitidy, slzné 
cesty, alergie atd.) a přinese posluchačům odpovědi na nej-
častější otázky, které kladou rodiče lékaři při poruchách 
týkajících se zraku (slzení, mrkání, nystagmus, šilhání, po-
rucha zaostřování apod.). Zabývat se bude rovněž refrakč-
ními vadami, dispenzarizací a metodami časné diagnosti-
ky zrakových vad.  

111/19 Horní zkřížený syndrom
Datum: 16. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
„Kulatá záda“ jsou častou poruchou držení těla. Dysba-
lance svalové v této oblasti mohou být důsledkem horního 
zkříženého syndromu a sedavého způsobu života. Dochází 
ke zkracování a tím přetěžování svalových skupin a k mož-
ným bolestivým stavům v oblasti krční – hrudní páteře, ra-
menou a bolestem hlavy (takzvané anteflekční bolesti hla-
vy). Naopak u jiných svalových skupin dochází k oslabení. 
V  oblasti cervikobrachiální a  cervikokraniální jsou svaly, 
které mohou být v  bolestivém napětí. Reflexní změny 
bývají i v měkkých tkáních. Při znalosti těchto funkčních 
vztahů je možno funkční změny ovlivnit neurofyziologic-
kými technikami. Součástí kurzu jsou praktické ukázky. 
Doporučeno přinést karimatky. 

112/19 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 16. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Klinické souvislosti kouření k motivaci pacienta.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret. 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika. 
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Psychobehaviorální intervence, motivace, typické kuřác-

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

on, vareniklin.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Jak vést motivační rozhovor s kuřákem.
MUDr. Veronika Javůrková
• Kouření a onkologičtí a psychiatričtí pacienti, těhotné.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Kouření a hmotnost.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, nahřívaný tabák, harm reduction.
MUDr. Alexandra Pánková, PhD.
• Kazuistiky pacientů Centra pro závislé na tabáku. 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, spe-

cializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
Prof. MUDr. Eva Králíková, MUDr. Alexandra Pánková, 
Ph.D., MUDr. Veronika Javůrková
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů. 

127/19 Novinky ve vnitřním lékařství a dalších oborech
Datum: 16. 11. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK

Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC
MUDr Pavel Trachta, Ph.D.
• Metabolická péče. 
Přednášející bude určen.
• Onkologie.
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
• Gastroenterologie.
Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Kardiologie.
JUDr. Daniela Bruthansová
• Vybraná problematika právní odpovědnosti ve zdravot-

nictví.

64/19 Neodkladná resuscitace a  první pomoc při 
ohrožení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 20. 11. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Kongresové centrum Nemocnice Na Ho-
molce
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

113/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 21. 11. 2019, 
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a  dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času 
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti 
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož 
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o  tom, 
že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novo-
rozence na porodním sále, a  jednak možnost návštěvy 
na oddělení RES a  JIP v  perinatologickém centru s  dis-
kusí o  zajímavých případech. Kurz bude veden formou 
workshopu.

129/19 Postgraduální akademie: Respirační infekce 
a imunologicky podmíněné nemoci v pneumologii
Datum: 28. 11. 2019, 14.00–17.45 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 
4, 27. patro
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

84/19 Škola zad 
Datum: 30. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., MUDr. Dag-
mar Smilková
Témata praktická: Nácvik správného držení těla, kom-
penzační cvičení, rozcvička, výuka správných pohybových 
stereotypů v rámci pracovních a mimopracovních činností, 
úlevové a relaxační polohy, pomůcky.
Témata teoretická: Příčiny bolestí zad, základy anatomie 
a funkce páteře, svalová dysbalance, životospráva a léč-
ba bolestí zad, psychologické aspekty bolestí zad, základy 
ergonomie.

114/19 Dětská chirurgie
Datum: 30. 11.  2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč

Koordinátor: MUDr. Blanka Kocmichová
Kurz se bude zabývat nejčastějšími problémy dětské 
chirurgie v  praxi obvodního lékaře, tzn. problemati-
kou kýl, hydrokél, torzí varlete, pupečních kýl, fimóz 
a  novorozeneckými chirurgickými problémy. Součástí 
kurzu bude i praktický pohled na dif. dg. bolesti břicha, 
hojení ran, péče o jizvy, moluska, bradavice a zarůstají-
cí nehty. Nabídne také odpovědi na všechny nejčastější 
otázky kladené lékařům rodiči. Kurz bude doplněn ka-
zuistikami.

115/19 Infekční lékařství
Datum: 30. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 8 hodin 
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Václav Dostál
(program bude doplněn)

65/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 2. 12. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Hesperia, Olomouc, Brněnská 385/55
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

PŘIPRAVUJEME:
74/19 Konference ČLK: Etika a komunikace v medicíně 
– Naděje v medicíně
Datum konání: 3. 12. 2019 od 9.00 do 16.00 hod.
Místo konání: Kongresové centrum Hotelu Olšanka, 
Praha 3
Účastnický poplatek: člen ČLK 1500 Kč, nečlen 2500 Kč
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Kubek, prof. PhDr. Radek 
Ptáček, Ph.D., MBA

126/19 Postgraduální akademie: Interna pro 21. století
Datum: 3. 12. 2019, 14–18 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b,  
Praha 4, 27. patro
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

66/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 5. 12. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Interhotel Moskva, Zlín, náměstí  
Práce 2512
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

116/19 Urgentní medicína (UM) a průniky s ostatní-
mi obory
Datum: 7. 12. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM, vě-
decký sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny 
katastrof ČLS JEP, z.s., vedoucí redaktorka časopisu Ur-
gentní medicína
• UM a všeobecné praktické lékařství pro dospělé.
• UM a geriatrie.
• UM a infekční lékařství.
• UM a psychiatrie.
• UM a intenzivní medicína.
• UM a neurologie.
• UM a kardiologie.
• UM a pediatrie.

118/19 Dětská gastroenterologie
Datum: 7. 12. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana 
Čopová
• Žloutenka jako příznak.
• Neprospívání – jedna z nejzamotanějších diagnóz.
• Není nic jednoduššího než zácpa. Opravdu?
• Když bolí bříško.

125/19 Komunikace s kolegy zdravotníky může být 
radost i „noční můra“
Datum: 7. 12. 2019
Místo: ČLK, Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Program je věnován specifikům zdravotnického oboru 
v  kontextu pracovní komunikace. Dlouhodobě napjatá 
komunikace negativně ovlivňuje atmosféru na pracovišti 
a  energii potřebnou k  optimálnímu pracovnímu výkonu 
zdravotníků. Odstranění problematických aspektů v  ko-
munikaci s  kolegy na zdravotnickém pracovišti může vý-
znamně zlepšit životní pocit a  uchránit od stresu. Budou 
zmíněny i konkrétní rady pro různé komunikačně zátěžo-
vé situace.  

92/19 Postgraduální akademie: Algeziologie
Datum: 12. 12. 2019, 14.00–18.00 hod.
Místo: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

119/19 Osteoporóza
Datum: 14. 12. 2019
Místo: ČLK, Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Jana Čepová
MUDr. Barbora Hanychová
• Denzitometrie z pohledu radiologa.
MUDr. Tomáš Franěk
• Laboratorní markery při diagnóze osteoporózy.
MUDr. Jana Čepová
• Využití vitaminu D a K v léčbě osteoporózy.

120/19 Komplexní přístup k řešení vrozených vývo-
jových vad
Datum: 14. 12. 2019
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., před-
nosta Kliniky plastické chirurgie, FNKV
(program bude doplněn)

1/20 Alergologie
Datum: 11. 1. 2020
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Martin Fuchs
Obor alergologie a klinické imunologie se týká 40 % popu-
lace. Přímo i nepřímo ovlivní až polovinu návštěv u PLDD 
a  čtvrtinu u  VPL. Pod tlak se dostává i  gastroenterolog, 
dermatolog a ORL specialista. 
Kurz by měl přesunout kormidlo od molekulární imuno-
logie k  praktickým otázkám každodenní péče o  alergiky, 
resp. o  znepokojivě narůstající imunopatologické sta-
vy naší populace. Z  koše budou taženy žetony astmatu, 
alergické rýmy, potravinové i  lékové alergie, ale i ekzému 
a kopřivek. Mělo by dojít jak na moderní diagnostiku, tak 
i léčbu alergie, včetně té biologické.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře či ma-
gistry na tyto pozice: anesteziolog, internista a ústavní 
hygienik. Nabízíme zázemí stabilní společnosti s tradicí, 
zajímavé benefity. Možnost práce i na zkrácený úvazek. 
Kontakt: personalni@upmd.eu, 296 511 240/800 
Firma na Žatecku s více než 1000 zaměstnanci hledá zá-
vodního lékaře do nově zřizované ordinace v sídle společ-
nosti. Zajímavé finanční ohodnocení. Kontakt: 778 466 620,  
m-wlaschinska@koito-czech.cz 
Revizní lékař/lékařka pro Všeobecnou zdravotní po-
jišťovnu České republiky. Hledáme kolegy/ně na externí 
spolupráci – korespondenční forma (např. 10 hod./týdně) 
nebo do týmu revizních lékařů do stálého pracovního 

poměru (možnost také zkráceného úvazku). Jako externí 
spolupracovník můžete vykonávat svou lékařskou praxi. 
Nabízíme pracovní místa ve všech regionech České re-
publiky. Získáte skvělé zaškolení a podporu sítě revizních 
lékařů a dalších specialistů a asistentů. Více informací 
na www.zdravakariera.cz a  na e-mailu: ladislava.
sebestova@vzp.cz
Zaměstnám VPL 1–2 dny v týdnu, dobře vybavená ordinace 
Praha 5. Nástup dle dohody, 550 Kč/hod. Akreditovaná 
ordinace, možno i pro lékaře v přípravě k atestaci. Kon-
takt: 732 619 098 
Do soukromé ambulance v Praze 5 přijmeme lékaře těchto 
odborností: praktiky, internisty, ortopedy, neurology. 
Nabízíme práci v rozvíjející se firmě na HPP i DPP, volné 

víkendy a svátky, platové podmínky dohodou. Kontakt:  
777 247 336, dr.vostep@centrum.cz
Přijmeme zdravotní sestru či asistentku do ordinace 
praktických lékařů v Praze 6-Břevnově. Pracovní úvazek 
dle dohody, 6–30 hod. týdně. Ohodnocení nadstandardní 
(dle kvalifikace a zkušeností), benefity dle výše úvazku. 
Kontakt: praxePL@email.cz, 604 305 825 
Zavedená psychiatrická ambulance v centru Zlína přijme 
lékaře psychiatra na plný úvazek, nástupní plat 60 000 Kč/
měsíc, zdravotní sestra, 6 týdnů dovolené, nástup možný  
od 1.8.2019. Kontakt: MUDr. Jiří Dolák, 777 916 261,  
dolak@podaneruce.cz 
Psychiatrická ambulance v Praze hledá do svého týmu 
kolegu či kolegyni. Možnost relativní flexibility úvazku, 

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

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího měsíce.
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podpora asistentky a příjemné prostředí. Platové podmínky 
dle dohody, lze i výkonově + další bonusy. Nabídky a CV 
zašlete na e-mail: psordinace@gmail.com 
Rozšířená psychiatr. ordinace v Medicentru Mělník hledá 
lékařskou posilu na 1–3 dny/týden. Moderní klimatizované 
ordinace, sesterský servis, kolegiální jednání, flex. nastavení 
ord. dnů a hod., odměna (při HPP 1,00 = 70/90 tis. Kč/měs.) 
Kontakt: 608 052 214 
Hledáme lékaře psychiatra pro konzil. návštěvy v alzheimer 
a senior centrech v Praze a Stč. kraji. Pravidelný syst. návštěv, 
komplet. admin. servis, flex. nastavení, práce z domova. Od-
měna = množství, počet zařízení/měs. Více info: 601 304 484 
Psychiatrické ambulatorium hledá kolegu/ni do rozší-
řené ordinace Benešov. Zn. poctivá psychiatrie, týmová 
práce, kolegiální jednání. Úvazek a ordinační hodiny dle 
možností lékaře. Odměna při úvazku 1,00 = 70/90 tis. Kč/
měs. Kontakt: 608 052 214 
Ambulantní komplement hledá lékařskou posilu do ordinace 
revmatologie, se sestřičkou, v Praze-Vršovicích. Možnost 
kombinace s klinickými studiemi. Při úvazku 1,00 = 75 000 
Kč/měs. (40 hod./týd.). Profes. přístup, kolegiální jednání. 
Kontakt: 601 304 484 
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i před ates-
tací) na zástup do ordinace PL na Poliklinice Barrandov na 
2–3 dny v týdnu (červenec až září, případně i déle). Atrak-
tivní finanční podmínky. Kontakt: info@genecare.cz,  
602 650 312 
Přijmeme praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro 
lokality: Brno, Rudolfov u Č. Budějovic, Hustopeče, Lo-
děnice u Prahy, Most, Jičín, Praha Kbely a Horní Počerni-
ce, Teplice, Říčany u Prahy (částečný úvazek). Nabízíme: 
nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené,  
5 dní na vzdělávání, stravenky, 3 dny na zotavenou, akre-
ditovaná pracoviště, možnost dokončení atestace v oboru, 
podporu dalšího vzdělávání, spolupráci na chodu ordinace 
a minimum administrativy při práci. Kontakt: Vlastimil Král,  
733 679 555, kariera@mediclinic.cz 
Přijmeme všeobecné praktické lékaře/ky pro loka-
lity: Brno, Praha 9, Čáslav, Chomutov, Doksy, Moravská 
Třebová. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení,  
5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, stravenky, 3 dny na 
zotavenou, akreditovaná pracoviště, možnost dokončení 
atestace v oboru, podporu dalšího vzdělávání, spolupráci na 
chodu ordinace a minimum administrativy při práci. Kon-
takt: Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz 
Ordinace PL pro dospělé v Jihlavě přijme na zkrácený úva-
zek (0,2–0,4) kolegu či kolegyni lékaře. Máme fajn kolektiv, 
šikovné sestry a příjemné prostředí. Možno řešit i předání 
praxe (v horizontu cca 3 let). Info na tel. 773 647 822. Děkuji 
Nabízíme plný úvazek pro lékaře se specializací v oboru 
základní a vysoce specializované echokardiografie, TTE, 
TEE, popř. zátěžové echokardiografie. Nabízíme: nad-
standardní platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 3 dny 
zdravotního volna s náhradou mzdy (sick days), příjemné 
pracovní prostředí v akreditovaném zdravotnickém zaří-
zení, účast na odborných seminářích, konferencích apod. 
s náhradou mzdy, příspěvek na stravování formou stravenek 
v hodnotě 118 Kč za odpracovanou směnu, úhradu poplatků 
za členství v odborných společnostech, úhradu poplatků 
za parkování v areálu kardiologie. Nástup možný ihned. 
Kontakt: 266 083 011, 602 541 781, rostislav.hampel@
kardiologie-sro.cz 
Do akreditované ordinace praktika v Praze 5 přijmu lé-
kaře na zkrácený úvazek i na několik dní v týdnu. Kontakt: 
603 585 081  
Přijmeme alergologa do zavedené ambulance na plný či 
částečný úvazek, Praha 6, Dejvická. Příspěvek na bydlení. 
Dobré finanční podmínky, přátelský kolektiv. Kontakt:  
608 517 792, shaker.y@seznam.cz 
Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme chirurga na plný 
či zkrácený úvazek. Dobré platové ohodnocení, flexibilní 
pracovní doba, možnost podílu na zisku. Dále nabízíme 
multioborovou spolupráci (nefrologie, geriatrie, praktic-
ké lékařství, gynekologie, dermatologie – chronické rány) 
a konziliární činnost v oblasti klinické výživy. Kontakt:  
601 360 615, synovcova@ambicare.eu 
Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme internistu na 
plný či zkrácený úvazek. Dobré platové ohodnocení, flexibilní 
pracovní doba, možnost podílu na zisku. Dále nabízíme 
multioborovou spolupráci (nefrologie, geriatrie, praktické 
lékařství) a konziliární činnost v oblasti klinické výživy. 
Kontakt: 601 360 615, synovcova@ambicare.eu 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 
přijme lékaře na rehabilitační oddělení. Dále do týmu Dětské-
ho a dorostového detoxikačního centra přijme lékaře – pediat-
ra/internistu/psychiatra/dětského psychiatra. Požadujeme 
atestaci v oboru nebo absolvování základního kmene. Nabízíme 
zajímavou práci ve zkušeném kolektivu v moderním prostředí, 5 
týdnů dovolené, příspěvek na stravování, podporu v dalším růstu 
a vzdělávání, ubytování pro mimopražské a mnohé další. Nástup 
a výše úvazku dle dohody. V případě zájmu pošlete životopis na: 
polanska@nmskb.cz nebo volejte 731 695 323 
Endokrinologický ústav Praha přijme lékaře/ku do endo-
krinologické a diabetologické ambulance. Možnost práce 
na zkrácený úvazek. Možnost získání předatestační praxe na 
akreditovaném pracovišti. Kontakt: lmekotova@endo.cz 
Ústav sportovní medicíny v Brně přijme lékaře/lékařku 
(PL děti/dospělí, interna, kardiologie, ortopedie, chirurgie, 
rehabilitace, diabetologie…) se zájmem o sport do ambulance 
na plný nebo částečný úvazek. Více informací: martina.
tauberova@usmbrno.cz, 602 748 969 
Pro chirurgickou ambulanci v Kravařích u Opavy hledám 
lékaře s atestací z chirurgie. Nabízím zajímavé podmínky 
a plně vybavenou ordinaci, včetně rtg, fungující již 28 let. 
Kontakt: MUDr. Sylva Náhlíková, 734 214 150, chirurgie.
kravare@seznam.cz 
Do ordinace VPL v Praze 1 přijmeme lékaře nebo lékařku 
absolventa (případně na MD) na částečný úvazek flexibilně 

dle vaší potřeby. Získání praxe v ordinaci a vedení k atestaci 
ze všeobecného lékařství. Kontakt: www.vaspraktik.cz, 
info@vaspraktik.cz, 777 156 537 
Přijmeme ortopedy a neurology do zavedené soukromé 
ambulance v Praze. Nabízíme práci v rozvíjející se firmě na 
HPP i DPP. Volné víkendy a svátky, nástup možný ihned, 
platové podmínky dle dohody. Kontakt: 777 247 336,  
dr.vostep@centrum.cz 
Do zavedeného a  rozrůstajícího se týmu přijmeme na 
kliniku lékaře (gynekologa/gynekoložku). Na smluvní 
vztah dohodou nebo HPP. Možnost dalšího rozvoje v oboru 
estetické gynekologie, estetické medicíny a používání laseru 
v praxi. Profesionální vybavení a školení zajištěno. Dobré 
platové podmínky, nástup možný ihned. Ordinace na adrese  
Praha 6, Dědina. Kontaktní údaje: Michal Kindl, 737 545 986,  
m.kindl@seznam.cz 
 Zavedená ambulantní rehabilitace a  fyzioterapie 
v  Praze 3 přijme recepční na dlouhodobější výpomoc 
(DPP). Možnosti spolupráce dle individuální domluvy.  
Kontakt: k.balackova@medicalcentre.cz, 732 954 951, 
www.rehabilitace-raf.cz 
Přijmeme fyzioterapeuta do ambulance v Praze 3. Nabízíme 
různé možnosti spolupráce (HPP, úvazek 0,50–1,00, DPČ, 
DPP) dle individuální domluvy. Kontakt: k.balackova@
medicalcentre.cz, 732 954 951, www.rehabilitace-raf.cz 
Hledám kolegu/kolegyni do ordinace VPL v Praze 5 od 
08/2019 min. na 1 den v týdnu, ideálně 2–3 dny, dlouhodobá 
spolupráce vítána. Dobře vybavená ordinace, šikovná sestřič-
ka. Vše ostatní dohodou. Kontakt: 732 619 098 
Do našeho prima týmu na Nové poliklinice Zbraslav hle-
dáme kolegy se zaměřením diabetologie a kardiologie. 
Výše úvazku dle domluvy. Nástup 9/2019 a dále. Kontakt: 
ordinace@eurokardio.cz 
Zavedená plicní ambulance v Praze 6 hledá od 1.9.2019 
asistentku pro zdravotnický provoz, vhodné adminis-
trat. vzdělání a zkušenost s prací s lidmi. Možná i práce  
na zkrácený úvazek. Další info: MUDr. Lenka Povýšilová, 
233 353 434, povysilovaL@seznam.cz 
 Zavedená plicní ambulance v Praze 6 hledá od 1.9.2019 
další zdravotní sestřičku do svého týmu, možná i práce na 
zkrácený úvazek. Další informace: MUDr. Lenka Povýšilová, 
233 353 434, povysilovaL@seznam.cz 
Do zavedené neurologické ambulance v Lékařském domě 
Na Bojišti 2 přijmeme neurologa. Požadujeme atesta-
ci. Vybavení ambulance: EEG, EMG, sono. Nabízíme 
smluvní plat, 25 dní dovolené. HPP 0,75–1,0. Kontakt:  
info@medicinaplus.cz
V září 2019 otevíráme novou ambulanci gastroenterologie 
v Praze 8 a hledáme lékaře na plný i částečný úvazek. V pří-
padě zájmu prosím zašlete CV silvie.razova@restrial.
com nebo volejte přímo na 724 350 588. Více o nás najdete 
na www.restrial.cz 
Přijmu ihned lékaře/lékařku do zavedené dermatovene-
rologické ambulance. Flexibilita, vše domluvou, výhodné 
podmínky. Kontakt: 737 441 365 
Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Pra- 
ha 4-Krč, přijme lékaře/lékařku pro Urologickou kliniku 
3. LF UK a TN. Požadujeme: • odbornou a zdravotní způ-
sobilost a trestní bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb. 
Nabízíme: • práci na akreditovaném pracovišti 2. typu, které 
se specializuje mimo jiné na uroonkologii, funkční urologii, 
problematiku transplantací ledvin, urogenitální infekce, der-
matologickou urologii a dětskou urologii • poskytujeme pod-
poru odborného růstu, možnost externího postgraduálního 
studia • dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity 
a příjemné pracovní prostředí. Termín nástupu ihned nebo 
podle dohody. Písemné přihlášky včetně životopisu zasílejte 
na výše uvedenou adresu nebo na e-mail: urologie@ftn.cz 
Pro privátní centrum v Praze hledáme cévního chirurga či 
chirurga bez atestace se zájmem o cévní chirurgii. Flexibilní 
pracovní doba, moderní vybavení a metody, nadstandardní 
ohodnocení. Kontakt: 604 981 568 
Nestátní zdravotnické zařízení v  centru Prahy přijme 
všeobecného lékaře/lékařku, internistu, možno i v dů-
chodovém věku, i na částečný úvazek. Požadujeme zna-
lost angličtiny. Mzda až 75 000 Kč/měsíc. Jednosměnný  
provoz v  ambulantním zařízení. Kontakt: 739 158 444,  
224 220 040, hcp@volny.cz
Pro Polikliniku Agel Olomouc přijmeme atestovaného gyne-
kologa, dále praktického lékaře pro dospělé, neurologa 
a oftalmologa. Nabízíme motivující finanční hodnocení, 
týdenní fond pracovní doby 35 hodin na úvazek 1,0, stravenky, 
27 dnů řádné dovolené, příspěvek na penzijní připojiště-
ní, odměny a další benefity. Nástup možný dle domluvy.  
Své životopisy zasílejte na e-mail: jarmila.raidova@pol.
agel.cz. Pro více informací volejte: 725 873 766 
Velmi dobře zavedená ordinace praktického lékaře 
v centru Prahy 1, v budově polikliniky, přijme zkušeného 
lékaře/ku pro spolupráci na zkrácený pracovní úvazek  
(1 den v týdnu). Svá CV zasílejte na hajna@alfaclinic.cz 
Přijmu zdravotní sestru do ordinace ortopedie v Praze 
10, poliklinika, na DPP, čtvrtky 13–19 hod. a ev. zástupy dle 
dohody. Kontakt: 737 935 359 
Do psychiatrické ambulance s  rozšířenou péčí v  Uh. 
Hradišti hledáme na 0,5 úvazek lékaře specialistu v obo-
ru gerontopsychiatrie, sexuologie, návykové nemo-
ci, PPP nebo psychosomatika. Kontakt: dr. Polách,  
608 610 716, polach@symedis.cz 
Do skvělého kolektivu akredit. pracoviště v Praze přijme-
me očního lékaře na jakýkoliv pracovní úvazek. V případě 
dlouhodobé spolupráce možnost přenechání ordinace. 
Ohodnocení HPP je 100 000 Kč. Práce s nejlepším přístroj. 
vybavením, chir. zákroky. Kontakt: 603 995 473 
Hledáme lékaře diabetologa do ordinace Brno-venkov, lze 
i na zkrácený pracovní úvazek, nabízíme klidné pracovní 
prostředí, 6 týdnů dovolené a mzdu dohodou podle výše 
úvazku. Výhledově možnost přenechání praxe. Kontakt: 
jkrejcibrno@seznam.cz 

Do psychiatrické ordinace v Českých Budějovicích přijmu 
lékaře, alespoň s kmenem, na 2 dny v měsíci (1 jakýkoliv 
den v sudém týdnu). Výhodné finanční podmínky, flexibilní 
ordinační doba, vstřícné jednání. Kontakt: 605 841 027 
Do psychiatrické ambulance v Praze 6-Břevnov hledám 
psychiatra na 1/2 den či 1 den v týdnu, alespoň s kmenem. 
Výhodné finanční podmínky, individuální domluva, vstřícné 
jednání. Kontakt: ordinace@medmarou.cz, 733 786 071 
Lékař/ lékařka. Léčebna dlouhodobě nemocných Masary-
kovo sanatorium Dobříš hledá lékaře na lůžka následné 
péče. Podmínkou je atestace I. stupně. Nabízíme mimořádné 
individuální mzdové podmínky a pravidelné měsíční odměny 
v celkové minimální výši 13. a 14. platu + benefity. Kontakt: 
jn.mlezivova@seznam.cz, 318 541 253
Přijmeme ORL lékaře/lékařku do privátní ordinace v Pra- 
ze 10. Nabízíme příjemný kolektiv, moderní přístrojové 
vybavení, nadstandardní platové ohodnocení, 6 týdnů do-
volené, zaměstnanecké benefity. Nástup od 1/2020. Kontakt:  
orlvpraze10@seznam.cz, 605 787 269 
Soukromé radiologické odd. hledá lékaře se sonografickou 
a případně denzitometrickou praxí, popis snímků, pracovní 
doba 6,5 hod., možnost flexibilní pracovní doby. Velmi dobré 
platové podmínky a 6 týdnů dovolené. Nástup možný ihned, 
případně dohodou. Kontakt: 602 436 010 
Přijmu kardiologa či internistu do ordinace v  Pra- 
ze 4-Modřanech. Nabízím spolupráci i autonomii, možnost 
vzdělat se v úkonech ambulantní kardiologie a provozu 
ordinace. Vhodné pro čerstvě atestované i zasloužilé kolegy. 
Kontakt: kardiomodrany@gmail.com 
Akreditovaná společnost Oftex přijme lékaře oftalmologa na 
pracoviště Svitavy a Nymburk. Nabízíme moderní pracovní 
prostředí, výborné mzdové podmínky, odborný růst. Kontakt: 
778 068 888, krizova@oftex.cz 
Chcete zažít kouzlo venkovského lékařství? Toužíte po 
vlastní praxi, ale obáváte se zbytečné administrativy? Oce-
níte podporu týmu, laskavou a šikovnou zdravotní sestru 
a pomoc se zástupy v případě vaší dovolené? Hledáme do 
naší ordinace VPL v Kácově (lokalita Posázaví) lékaře/
lékařku s atestací. Nabízíme mzdu 65 000 Kč/netto/měs. 
při 30 hod./týdně, 5 týdnů dovolené, hrazené kongresy 
a  vzdělávací akce, uvolnění na povinné stáže, moderní 
a vybavenou ordinaci (CRP, INR, EKG holter), pracovní 
dobu přizpůsobenou vašim požadavkům, možnost nasta-
vit si ordinační hodiny (možný i částečný úvazek). Práce 
je vhodná i pro lékaře z jiných oborů, zajistíme odborný 
dohled a  školitele v  rámci přípravy k  atestaci. Nástup  
1. 9. 2019. Kontakt: barbora.geny@vseobecnylekar.cz;  
608 020 067 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme lékaře na 
Fakultní transfuzní oddělení. Nástup ihned nebo dle 
dohody. Kontakt: MUDr. Daniela Dušková, Ph.D., daniela.
duskova@vfn.cz, 602 587 062. Kompletní znění inzerátu 
naleznete na: www.vfn.cz, kariéra
Hledám garanta pro ordinaci praktického lékaře Plzeň 
centrum. Prosím volejte či pište SMS na 721 619 916 
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukromou 
ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu (nebo 2× 0,5 dne). 
Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru dermato-
venerologie. CV prosím na e-mail pekate@seznam.cz,  
info na tel. 603 804 496 
Soukromá ordinace LSPP v Praze hledá lékaře na plný 
úvazek. AJ nutný. Ordinace je určena pouze pro vybranou 
klientelu (20 pac./den). Nabízíme nadstandardní platové 
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, firemní benefity. CV zasílejte 
na lekarska.praxe@gmail.com 
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé, 
i před atestací) na částečný úvazek. Nástupní plat 600–800 
Kč za hodinu. Místo vykonávání: v Liberci. Kontakt: info@
medling.cz 
Psychiatr. Do zavedené psychiatrické ordinace v Praze 5 
a Praze 8 hledáme lékařku/lékaře, ideálně se specializovanou 
způsobilostí. Dobré platové podmínky, flexibilní úvazek, 
možnost pracovního poměru. Kontakt: psychiatriepra-
ha58@gmail.com 
Přijmeme oftalmologa do zavedené oční ambulance.  
Moderní ordinace s kompletním přístroj. vybavením je 
v Praze 3. Kontakt: ocniordinace@post.cz  
Jistota stabilního zaměstnání? Práce, která dává smy-
sl? Nabízíme uplatnění absolventům a lékařům všech 
specializací. Jednáme individuálně a  na rovinu. Rádi  
vám představíme naši vizi. Napište nám na e-mail  
radek.havlas@mediterra.cz. Ozveme se vám! 
Praktická lékařka pro dospělé (Slavkov u Brna) hledá 
lékaře nebo lékařku jako zaměstnance do své ordinace na  
2 dny v  týdnu po dobu asi 1,5 roku. Dotazy na tel.  
773 630 980 
Do zavedené privátní psychiatrické ambulance v Brně hle-
dáme pro dlouhodobou spolupráci atestovaného lékaře/
ku psychiatra na částečný úvazek na 2 až 4 dny v týdnu. 
Kontakt: SMS 799 500 538, info@medipa.cz 
Hledáme praktického lékaře na plný/částečný úvazek 
do akreditované ordinace v Uherském Brodě a také do za-
vedené ordinace ve Slušovicích poblíž Zlína, která bude 
v případě zájmu v budoucnu k odkoupení. Nabízíme různé 
typy úvazků dle vašich možností, nadstandardní platové 
podmínky a spoustu benefitů. Můžeme vám zajistit získání 
praxe a vedení k atestaci ze všeobecného lékařství. Více infor-
mací na adela.tikovska@me.com nebo na tel. 608 776 277 
Přijmeme lékaře se specializací v oboru dermatovenero-
logie pro ambulance ve Slaném, v Rakovníku a v Novém 
Strašecí. Je možný plný i částečný úvazek. Nabízíme nad-
standardní mzdové ohodnocení, akreditované pracoviště, 
podporu dalšího vzdělávání a další benefity. Více informací 
na tel. 602 807 866 nebo pcepela1@seznam.cz 
Provozuji ordinaci VPL na Poliklinice Mělník (30 min. 
od Prahy), kam nyní pro nárůst pacientů hledám kolegu 
na celý i částečný úvazek. Působili bychom ve dvou samo-
statných ordinacích ve stejném patře, k dispozici zázemí 

polikliniky, specialisté a akutní péče na dosah. Pracoviště je 
akreditované, zažádáno o rezidenční místo. Zajištěn dozor 
i školitel. Vybaveno CRP, INR, TK holter, EKG. Možnost 
úpravy ordinačních hodin i práce na celý úvazek ve 4 dnech 
v týdnu. Odměna 70 000 Kč/měs. čistého – atestovaný VPL,  
50 000 Kč/měs. čistého lékař – L1. Spolu s naší sestřičkou 
vytvoříme skvělý tým, který se dobře postará o naše milé pa- 
cienty. Kontakt: vpl.melnik.steti@gmail.com ,  
778 088 776 
Do mé kompletně vybavené ordinace v okolí Slap hledám 
kolegu na 2 dny v týdnu. Odměna 650 Kč/hod. Ordinace 
je akredit. pracoviště, pomůžu vám s přípravou k atestaci. 
Cesta k pravému venkovskému lékařství. Nástup možný 
ihned. Kontakt: doktor.slapsko@gmail.com 
Přijmeme lékaře nebo lékařku na nově vznikající odd. uro-
logie ONJC. Písemné žádosti s profesním životopisem posí-
lejte na pers. oddělení ON Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01  
Jičín, nebo na personal@nemjc.cz. Nabízíme podporu 
profesního růstu, vzdělávání, stabilizační příspěvek, zají-
mavé platové podmínky, týden dovolené navíc, benefity na 
sport, kulturu, knihy apod., příspěvek na důchodové nebo 
životní pojištění. Požadavky: specializovaná způsobilost 
v oboru, odpovídající vzdělání dle zákona č. 95/2004 Sb., 
zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Kontakt: 493 582 222,  
romana.doubkova@nemjc.cz 
Psychiatrická léčebna Lnáře, akreditované pracoviště, hledá 
lékaře, příp. absolventa LF se zájmem o obor psychiatrie. 
Nabízíme byt 2+1 přímo v areálu léčebny, dobré pracovní 
podmínky, nadstandardní platové ohodnocení, příjemné 
pracovní prostředí v malém kolektivu. Možnost odborného 
růstu. Při stabilizační dohodě významný podíl na nákla-
dech na vzdělání (úhrada seminářů, kurzů atd.). Kontakt:  
PL Lnáře, 383 495 101, prim. MUDr. Jana Zahradníková, 
605 164 841, sekretariat@pllnare.cz, www.pllnare.cz 
Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice 
hledáme kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní 
spektrum výkonů oboru včetně estetické a korektivní der-
matologie. Smlouvy s pojišťovnami máme zajištěny. Dobré fi- 
nanční ohodnocení/podíl na zisku. Kontakt: 601 360 615, 
synovcova@ambicare.eu 
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestova-
ného gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový 
přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolpo-
skopie). Dobré platové ohodnocení, možný podíl na zisku. 
Požadujeme profesionální přístup. Kontakt: 601 360 615, 
gyn.ordinace@email.cz 
Přijmu lékaře do kožní ambulance v KT. Úvazek dle domluvy. 
Nadstandardní vybavení, spektrum všech výkonů vč. este-
tiky. Výborné fin. ohodnocení. Možno i před atestací. Jsme 
akreditované vzděl. pracoviště v oboru dermatovenerologie. 
Ubytování zajistím. Kontakt: 737 441 365  
Nemocnice následné péče s poliklinikou Lomnice n. P. 
hledá lékaře. Nástup možný dle domluvy, možnost práce 
i na zkrácený prac. úvazek nebo dohodu. Požadujeme: sa-
mostatně pracujícího lékaře se specializovanou způsobilostí, 
bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Nabízíme: služební 
byt, mzdové ohodnocení dle vzdělání a délky praxe, mož-
nost odborného růstu, zaměstnanecké benefity. Kontakt:  
prim. MUDr. Bobišová A., bobisova@nnplomnice.cz,  
481 672 926, 481 671 112
Soukromá rehabilitační ambulance Centrum léčebné re-
habilitace MUDr. Antonín Koukal, spol. s r.o., Brno, přijme 
do pracovního poměru lékaře v oboru rehabilitační a fyzi-
kální medicína. Nástup dle dohody. Možno i kratší úvazek. 
Nabízíme zajímavé mzdové podmínky, podporu vzdělávání, 
benefity. Kontakt: Eva Ryšavá 724 368 122, rysava@clr.cz
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací z kli-
nického oboru na pracoviště protialkoholní záchytné 
stanice. Nástup a výše úvazku dle dohody. Nabízíme práci 
v nepřetržitém 12hodinovém provozu, přátelský kolektiv, 
zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, 
možnost využití služebního bytu, příspěvek na vzdě- 
lávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail 
d.studena@prahamp.cz, 222 924 214 
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací v obo-
rech interna, ORL, rtg, kardiologie, diabetologie a oční. 
Nástup a výše úvazku dle dohody. Nabízíme zavedenou 
a moderně vybavenou ordinaci v centru Prahy, přátelský 
kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravo-
vání, příspěvek na vzdělávání a další benefity. Své CV prosím 
zasílejte na e-mail d.studena@prahamp.cz, 222 924 214 
Ambulantní komplement s centrem klinických studií hledá 
posilu lékaře revmatologa do zavedené revmatologické or-
dinace v Praze 10. Kolegiální přístup, pracovní sml., možnost 
dalších odbor. aktivit, 5 týdnů dov., nadstandard. odměna. 
Více info: 601 304 484 
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno, odd. 
ARO, přijme lékaře/ku. Požadavky: •ukončené vzdělání 
na LF podmínkou •specializovaná způsobilost v oboru 
anesteziologie a intenzivní medicína. Další informa-
ce: •nadstandardní finanční ohodnocení •onkologický  
a rizikový příplatek od nástupu, možnost osobního pří-
platku a odměn •nástup dle dohody •více informací na 
www.mou.cz. Kontakt: prim. MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.,  
jelinek@mou.cz, 543 132 600 
Do zavedené ordinace praktického lékaře pro dospělé 
v Kamenici nad Lipou (Kraj Vysočina) hledám lékaře na vý-
pomoc. Ordinace je moderně přístrojově vybavená. Zájemci 
nabízím plat 80 tis. hrubého (plný úvazek), lze i zkrácený 
pracovní úvazek, flexibilní rozložení pracovní doby, 5 týdnů 
dovolené, služební auto, možnost přespání v místě. Pro 
neatestovaného lékaře poskytnu garanci v oboru VPL, pro 
začínajícího lékaře zajistím školitele v oboru VPL. V případě 
zájmu nebo dalších dotazů mne kontaktujte kdykoliv na tel. 
721 456 096 nebo info@mudrkazikova.cz 
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i před ates-
tací) na plný nebo částečný úvazek. Atraktivní finanční 
podmínky. Praha 5-Stodůlky. Kontakt: info@genecare.cz,  
602 650 312 
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Do endokrinologické ordinace v Jablonci nad Nisou hledáme 
atestovaného endokrinologa minimálně na 2 dny v týdnu, 
popř. přijmeme atestovaného internistu se zájmem o endo-
krinologii. V případě zájmu nás kontaktujte na v.prejzek@
seznam.cz
Přijmeme lékaře do zavedené dermatovenerologické am-
bulance v Rumburku. Nabízíme plat min. 50 000 Kč čistého 
dle výkonnosti ordinace za plný úvazek, 5 týdnů dovolené, 
sick days. Zavedení nehrazených korektivních a estetických 
výkonů vítáno – veškerý zisk připadne lékaři. V ordinaci 
zkušená sestra. Široká spádová oblast. Možný i zkrácený 
úvazek. Kontakt: v.prejzek@seznam.cz  
Hledáme PLDD do kompletně zařízené ordinace – odchod 
do důchodu, menší obvod, možnost rozšiřování, možno 
i na částečný úvazek. Nástup možný od 7/2019. Vysoké nad 
Jizerou. Kontakt: 775 155 166 
Homea spol. s r.o. přijme lékaře gynekologa, chirurga 
do diagnostického, laserového a  estetického centra na  
DPP (možnost večerního provozu). Plat dle dohody. Mož- 
nost ubytování v privátním bytě. Kontakt: 724 911 033, 
culkova@homea.cz 
Homea spol. s r.o. Pardubice přijme lékaře dermatologa 
do akredit. pracoviště pro ambulantní dermatovenerolo-
gii na DPP (možnost večerního provozu). Plat dohodou. 
Možnost ubytování v privátním bytě. Kontakt: 724 911 033, 
culkova@homea.cz 
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé, 
i před atestací) na částečný úvazek. Nástupní plat 600–800 Kč  
za hodinu. Místo vykonávání: v Liberci a okolí. Kontakt: 
info@medling.cz   
Do ordinace VPL v Praze 8, Poliklinika Čumpelíkova, při-
jmeme atestovaného lékaře/lékařku. Jedná se o prosperující 
ordinaci (1700 registr. pacientů) vybavenou EKG, CRP, INR. 
Zkušená sestra. Nabízíme 5 týdnů dovolené, příspěvek na 
vybrané vzdělávací akce, maximální pomoc s administ-
rativou. Nástup možný od 1.7.2019. Kontakt: 737 311 608,  
tyna.maresova@gmail.com 
Do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Praze 4  
řijmu lékaře na pravidelný zástup s výhledem převzetí praxe. 
Informace na telefonu 602 966 488  
Přijmeme lékaře oftalmologa (s atestací nebo základním 
kmenem) do akreditované oční ambulance v Šumperku. 
Nabízíme flexibilní pracovní dobu, úvazek 1,0 nebo 0,8, spo-
lupráci zkušených sester a optometristy, moderní přístrojové 
vybavení, zaměstnanecké benefity. Platové ohodnocení až 
120 000 Kč měsíčně. Kontakt: 608 540 531, optomedic@
seznam.cz 
Rtg pracoviště na poliklinice v Kroměříži přijme lékaře/
lékařku odb. radiologie na celý ( je ale možný i částečný) 
úvazek. Naše ordinace viz www.jv-medi.cz. Znalost ma-
mografie není nutná. Nabízíme: nadstandardní mzdové 
ohodnocení, výkonnostní odměny, 13. plat, jednorázový sta-
bilizační příspěvek. Možnost bydlení (RD), služební vozidlo, 
dodatková dovolená, 3 dny placené rehabilitace, bez služeb 
a bez víkendů, příspěvek na stravu. Možnost částečně home 
office. Vhodné i pro důchodce. Kontakt: jivod@post.cz 
Přijmu očního lékaře/lékařku do ordinace v  Praze 9, 
v Poliklinice Prosek. Na plný či částečný pracovní úvazek. 
Dobré platové podmínky, zaměstnanecké benefity. Kontakt:  
ocni.prosek@seznam.cz, 775 298 669 
Ordinace VPL v Posázaví, 33 min. od Prahy. Jsme rodinné 
akreditované zařízení, provozující sdruženou praxi v Posáza-
ví, působíme v Čerčanech, Zruči nad Sázavou, Sázavě a nyní 
nově i v Kácově. Hledáme kolegu do našeho týmu, možno 
i v přípravě k atestaci či z atestace v jiném oboru. Připravíme 
vás k atestaci a ukážeme kouzlo venkovské praxe! Nabízíme: 
mzdu 65 000 Kč netto/měsíčně při 30 hod. týdně (možný 
i částečný úvazek), 5 týdnů dovolené, hrazené kongresy 
a vzdělávací akce, uvolnění na povinné stáže, moderní a vy-
bavenou ordinaci (CRP, INR, EKG, holter, OSA), pracovní 
dobu přizpůsobenou vašim požadavkům, možnost nastavit 
si ordinační hodiny. Nástup: 1.9.2019. Kontakt: barbora.
geny@vseobecnylekar.cz; 608 020 067 
Palas Athéna hledá lékaře na oddělení jednodenní chirurgie 
na plný úvazek se zájmem o provádění většího množství lapa-
roskopických operací. Nabízíme možnost velkého profesního 
rozvoje v oblasti laparoskopie a výhodné platové i pracovní 
podmínky. Kontakt: 608 906 668 
Přijmeme lékaře do alergologicko-imunologické ordinace 
v Praze 8 s atestací či v předatestační přípravě z alergologie-
-imunologie. Nástup možný ihned na plný či částečný úvazek. 
Nabízíme: 2× ročně odměny, stravenky Sodexo, každoroční 
úhradu členských poplatků ČLK. Životopisy zasílejte na 
krobova@immunia.org

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Atestovaný VPL nabízí zástup v Brně a okolí. Nabídky můžete 
zasílat na e-mail mudrbrno@gmail.com. Děkuji 
Atestovaná VPL nabízí od 1/2020 zástup na částečný či plný 
úvazek. Kontakt: m.volakova@centrum.cz 

ORDINACE, PRAXE 
Hledám lékaře do zavedené ordinace PL pro dospělé. 
Prozatím zástup 1–2 dny v týdnu s možností pozdějšího 
odkoupení praxe v horizontu 4 let.  Bělá pod Bezdězem. 
Kontakt: 602 487 485 
Prodám praxi VPL pro dospělé v Praze 4 a Praze 1. Po-
čet registrovaných pacientů 1400. Kontakt: 776 293 847,  
drssv.86@gmail.com
Prodám zavedenou ambulanci VPL v Prostějově, cena 1 mil. Kč.  
Informace na tel. 734 763 336 
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP. 
Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. 
Kontakt: AD Medica, 734 763 336, 775 679 982 

Prodám oční ordinaci (s. r. o.) v  Rumburku. Kontakt:  
606 860 011, pavla.berankova@tiscali.cz 
Prodám dlouhodobě provozovanou soukromou derma-
tologickou praxi v Prachaticích. Úvazek 1,0. Odchod do 
důchodu. Kontakt: 724 263 132, skachova@centrum.cz  
Prodám ihned výhodně ordinaci PLDD v Praze 5. Prospe-
rující, moderně zařízená, 970 reg. pac. Zdravotní důvody. 
Kontakt: 608 422 004, 55erlenstegen@gmail.com 
Prodám zavedenou ordinaci VPL s dobrým potenciálem 
v Českých Budějovicích. Smlouvy se ZP, velmi příjemná 
lokalita. Prodej dle domluvy v průběhu roku 2019, ordinace 
vedena jako s. r. o. Více info na pl.budejovice@seznam.cz 
Prodám zavedenou praxi VPL v Pardubicích. Smlouvy se ZP, 
pěkná lokalita, šikovná sestra. Poliklinika v blízkosti. Předání 
ideálně na konci roku 2019. Více info na pl.pardubice@
seznam.cz. Děkuji 
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé 
ve Zlíně-Malenovicích. Kontakt: 604 206 077 
Koupím zavedenou gynekologickou praxi okres Písek, 
Prachatice, Strakonice, Č. Budějovice, Horažďovice, Příbram. 
Seriózní jednání. Kontakt: gyn1@post.cz 
Koupím gynekologické vybavení ordinace v Praze nebo 
v okolí. Prosím nabídněte. Seriózní jednání. Děkuji za na-
bídky. Kontakt: 774387775@seznam.cz 
Přenechám zavedenou praxi VPL v okrese Prostějov. Předání 
v r. 2020. Zpočátku event. možnost spolupráce ve formě 
zaměstnání na částečný úvazek nebo zástupu. Kontakt: 
alcevin@post.cz 
Prodám plně vybavenou gynekologickou ordinaci ve stře-
du města Brna. Návštěva možná po domluvě telefonicky. 
Kontakt: 604 847 629 
Prodám středně velkou zavedenou praxi VPL v Praze 8. 
Možnost registrace nových pacientů. Smlouvy se ZP, par-
kování i MHD v blízkosti. Předání dle domluvy. Více info 
na praha8.vpl@seznam.cz. Děkuji 
Z důvodu odchodu do důchodu prodám ordinaci v centru 
Opavy (s. r. o.) – nefrologie + interna. Možno i zvlášť. Kon-
takt: 553 636 234, 733 779 554 
Hledám pravidelný zástup do zavedené ordinace VPL v cen-
tru Brna na 1 až 3 dny v týdnu. V horizontu jednoho až dvou 
roků možná dohoda o prodeji praxe i formou splátkového 
kalendáře. Kontakt: 602 559 557, 541 552 332 
Předám praxi PLDD v Uničově lékaři se zájmem o tento 
obor. Kontakt: 602 427 011 
Město Velké Meziříčí hledá do své spádové oblasti ates-
tovaného stomatologa a atestovaného očního lékaře. 
K dispozici jsou odborné ordinace (oční soukromá) bez 
licence, umístěné ve městě. Pro zájemce je možná pomoc 
města při vyřízení formalit nutných k provozování privátní 
lékařské praxe, respektive nestátního zdravotnického za-
řízení. Výhledově možnost získání městského bytu. Máme 
statut města s rozšířenou působností, 11 000 obyvatel, 
díky dálnici D1 máme výbornou komunikační dostupnost 
jak s Brnem (55 km), tak i s Prahou (155 km). Případní 
vážní zájemci kontaktujte starostu města Josefa Komínka,  
566 781 001, kominek@velkemezirici.cz, nebo  
místostarostku města Ing. Jiřinu Jurdovou, 566 781 002, 
jurdova@velkemezirici.cz 
Přijmu do zavedené ordinace Praha-záp. a Beroun atesto-
vanou gynekoložku nebo gynekologa na částečný úvazek 
s výhledem převzetí praxe. Kontakt: 732 144 430 
Prodám zavedenou praxi: gynekologie. Prodám plně vyba-
venou gynekologicko-porodnickou ambulanci ve Valašském 
Meziříčí (ČR) umístěnou v areálu polikliniky. 20 let praxe, 
6 let s. r. o., ISO 9001:2015. Atestace v oboru nezbytná. UZ 
3D+4D + monitor pro pacientky, archivace UZ snímků na 
flash disk, kolpo s video řetězcem, kardiotokograf. Obrazová 
dokumentace na www.merinsky.cz. Nabídky pouze do 
e-mailu ambulance@merinsky.cz 
Přenechám dobře zavedenou praxi PLDD v Brně nebo za-
městnám lékaře. Kontakt: 739 570 704 
Prodám velmi dobře prosperující ordinaci PLDD v Černo-
ších. Pro pracovitého pediatra, 1400 dětí. Důvod je zdravotní. 
Mám renomovaný tržní odhad. Kontakt: iva.strnadelova@
seznam.cz 
Zdravotnické zařízení v Praze 5-Stodůlky nabízí k pronájmu 
plně vybavenou ordinaci se zázemím a recepcí. V budově 
jsou zubní lékaři, dentální hygiena, estetická medicína. 
Více 777 779 917, kstefanyk@seznam.cz, www.stoma-
tologievyhlidka.cz 
Prodám alergologickou praxi v Jičíně (1 den v týdnu ordi-
nace Hořice) ve vlastním RD, event. i s nemovitostí. Možný 
postupný převod, s. r. o. Kontakt: ivan.rydlo@seznam.cz,  
603 214 342 večer 
Koupím nebo postupně převezmu ordinaci VPL pro dospělé 
v Liberci. Nejlépe forma s. r. o. Možno během roku 2019 
nebo dle dohody. Jsem všeobecný praktický lékař. Prosím 
o nabídku. Kontakt: handymail@seznam.cz 
Prodám zavedenou praxi v oboru gynekologie a porodnic-
tví, právní forma s. r. o., Praha-Vršovice. Kontakt: 606 454 489  
odpoledne mimo čtvrtky 
Přenechám dobře zavedenou praxi revmatologie-interna 
v Praze 6 (odchod do penze). Tram, bus u ordinace. Bezbarié-
rový vstup – přízemí. Celk. plocha 100 m2. Volné od 1.1.2020. 
Kontakt: 724 870 869 
Prodám zavedenou ordinaci VPL ve Žďáru n. Sázavou. 
Praxe je středně velká, vedena jako s. r. o. Předání na pře-
lomu 2019/2020 z důvodu odchodu do důchodu. Více info  
vysocina.vpl@seznam.cz   
Hledáme kupce pro gastroenterologickou praxi v Jindři-
chově Hradci. Více informací na tel. 736 242 706  
Prodám zavedenou ordinaci očního lékaře v Uničově, mnoho 
pacientů. Předání na konci roku (odchod do důchodu). Levně. 
Více info na 731 556 509 

Koupím ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Tacho-
vě nebo Plané u Mariánských Lázní. Kontakt: 604 286 252,  
kretova.m@seznam.cz 
Prodám zavedenou praxi PL s. r. o. v Přerově. Cca 1600 
pacientů, předání během r. 2020. Zpočátku možnost spolu-
práce. Kontakt: praktik.prerov@seznam.cz
Přenechám dobře zavedenou fyzioterapeutickou ordi-
naci ve Zruči nad Sázavou. Smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami. Kontakt: pavleckova.jana@seznam.cz, 
606 280 552 
Prodám zavedenou chirurgickou ambulanci v Blansku, 
poliklinika, spol. s r. o., úvazek 1,0. Smlouva se všemi 
pojišťovnami. Kontakt: ladislav.kincl@centrum.cz, 
605 152 737  
Koupím gynekologickou ambulanci v Plzni a okolí. Spo-
lupráce či postupné převzetí možné. Kontakt: 724 180 795 
Přenechám velmi dobře zavedenou ordinaci PLDD (s. r. o.) 
v Letohradě, okr. Ústí n. Orlicí. Pozn: velmi výhodně, termín 
dohodou. Kontakt: 602 115 928 
Prodám/přenechám zavedenou neurologickou ordinaci 
včetně EMG + EP, man. medicína. Zlínský kraj. Pro více 
informací, prosím, volejte 603 252 303 
Přijmu do zaměstnaneckého poměru PLDD s možností 
postupného převzetí praxe. Ambulance je situovaná v NsP 
Orlová, okr. Karviná. Kontakt: 603 508 933 
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé v Lounech za 
výhodných podmínek kolegovi (kolegyni) se zájmem o práci 
v oboru. V objektu je k dispozici byt. Mohu dále vypomoci 
1–2 dny v týdnu + během dovolené. Kontakt: 728 100 830, 
mgrdavid@avipln.cz
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé v Plzni. 
Kontakt: 606 188 542, mudr.kabat@seznam.cz 
Odkoupím kardiologickou praxi v okresech Rychnov nad 
Kněžnou či Ústí nad Orlicí nebo v blízkém okolí. Kontakt: 
bkardio@seznam.cz 
Přenechám dobře zavedenou ordinaci prakt. lékaře pro 
dospělé v centru Děčína. Kontakt: 722 579 505 
Prodám zavedenou soukromou revmatologickou a interní 
praxi v Třeboni. Kontakt: 602 853 435, eva.spulakova@
seznam.cz 
Hledám pediatra pro bezúplatný převod ordinace PLDD 
Horní Planá – Černá v Poš. – Hořice na Š. v krásném prostředí 
rekreační oblasti Lipensko. Vstřícný přístup obec. úřadů. 
Možnost obecního bytu 4+1 v H. Plané. Kontakt: 602 118 123,  
jan.indra@centrum.cz 

ZÁSTUP 
Sháním kolegu/kolegyni pro nepravidelný zástup v ordi-
naci, cca 1× měsíčně pátek, kdy jsem na vzdělávací akci. 
Nabídka je i pro kolegy v přípravě k atestaci. 550 Kč/hod. 
Kontakt: 732 619 098 
Hledám kolegu/kolegyni k neprav. zástupům do ordinace 
VPL v Praze 5 blízko metra Hůrka cca 1–2× měsíčně, kdy 
jsem na semináři, ev. během zimní/letní dovolené. Bližší 
informace na tel. 732 619 098 
Hledám lékaře od 8/2019 do ordinace VPL v Praze 4 na 2–3 
dny v týdnu. Ordinace je po rekonstrukci, vybavená CRP 
a EKG, nabízíme přátelské prostředí a adekvátní ohodnocení. 
V případě zájmu prosím pište na panusova@mybox.cz či 
na tel. 604 539 170 
Hledám zástup do ordinace praktického lékaře, Plzeň cent-
rum. Pouze 1 den v měsíci. Odměna 5000 Kč za 1 den. Vhodné 
pro důchodce. Prosím volejte nebo pište SMS na 721 619 916 
Hledám do své akreditované ordinace VPL na ob- 
časný zástup diplomovanou zdravotní sestru. Kontakt: 
www.marcelnesvadba.cz 
Hledám zástup během rodičovské dovolené v ordinaci v Pra-
ze 5, 1–3 dny v týdnu. Moderní vybavení, výborná sestra. 
Ordinační hodiny, nástup a platové podmínky dohodou. 
Kontakt: 732 619 098, mudr.hrdinova@email.cz 
Uvítám jakoukoliv pomoc v ordinaci PL v Praze 5 v blíz-
kosti metra Hůrka od 09/2019. 1–3 dny v týdnu, dlouho- 
dobá spolupráce vítána. Možno započítat předatestační 
praxi, ordinace je akreditována. Kontakt: 732 619 098,  
zastuppraha5@email.cz 
Hledám zástup do své ordinace na jeden den v týdnu (dle 
dohody) a na dobu dovolené. Jsem PL + internista. Praha 
9-ČM II. Kontakt: 607 954 188, 281 912 870 

PRODEJ A KOUPĚ 
Prodám zavedenou gynekologickou praxi, dva úvazky 
v Praze 4. Kontakt: 777 733 570 
Prodáme komplex budov a pozemků zdravotnického zaří-
zení v Moravské Třebové. Kontakt: Mgr. Radek Procházka, 
734 217 877 
Hledám pediatra pro převzetí dobře zavedené venkovské 
soukromé praxe PLDD s. r. o. na Znojemsku. Nástup od 
1.1.2020. Kontakt: 739 087 897 
Prodám 2 ks židlí do ordinace/laboratoře. Kovové, na ko-
lečkách, s kruhovou nožní oporou. Perfektní stav, původní 
cena 4500 Kč/kus, nyní 2000 Kč/kus, i jednotlivě. Kontakt: 
606 337 151 
Prodám: 1. Nalos, Mach – Periferní nervové blokády včetně 
UZ navádění za 300 Kč. 2. Larsen – Anestezie, 2. rozší-
řené vydání za 600 Kč. 3. Ševčík – Intenzivní medicína 
z r. 2000, kratší vydání za 200 Kč. Zájemci, hlaste se na 
fp.bupa@post.cz 
Prodám zařízení Orion QuickRead 101 ke stanovení CRP, 
včetně dokumentace potřebné k  nasmlouvání výkonu.  
Zakoupeno 1/2015, EHK platné. Cena 3000 Kč. Kontakt: 
736 775 206, pl-machovsky@seznam.cz 
Přenechám nevelkou praxi PL pro dospělé v Praze 3. Kon-
takt: m.p.ord@seznam.cz 

Dermatolog koupí manuální dermatoskop. Kontakt:  
605 153 363 
Prodám zavedenou psychiatrickou ambulanci s. r. o., do-
spělí + 0,2 děti, možná změna. Od 1/2020. Další informace 
na e-mail psychiatr.mo@seznam.cz  
Hledám dlouhodobý zástup do interní ambulance v Uničově, 
okres Olomouc. Výhledově možnost převzetí zavedené praxe. 
Kontakt: interna@email.cz  
Prodám levně starší gynekologický vyšetřovací stůl s funkč-
ním kolposkopem a bílé vyšetřovací lehátko. Vhodné pro 
začínající praxi. V případě zájmu prosím volejte na tel. 
603 397 244 
Prodám OCT Optovue, včetně stolku a čoček k vyšetření 
předního segmentu. Plně funkční, servisováno. Kontakt: 
721 306 906 
Prodám ultrazvuk Medison BW128, sonda konvexní + va-
ginální. Jedná se o vynikající, velice spolehlivý přístroj ve 
velmi dobrém stavu. Cena dohodou – dohoda jistá. Kontakt: 
603 755 541 
Prodám dobře zavedenou ORL ambulanci v  Trutnově. 
Kontakt: 603 445 614 
Prodám přístroje na POCT – CRP, FOB, INR: CUBE-S (v zá-
ruce) za 19 000 Kč a přístroj Quick PLUS (nový) za 15 000 Kč.  
Kontakt: 721 340 136 
Prodám funkční přístroj QuickRead 101 za 3000. Dále za-
chovalé vyšetřovací lehátko, 3 ks lavic do čekárny a osobní 
váhu. Kontakt: 731 514 979 
Nabízím k prodeji kojeneckou váhu Seca z dětské ordinace. 
Cena dohodou. Kontakt: 608 204 166  
Nabízím k prodeji přenosný resuscitační přístroj Speedy 2 
z ordinace lékaře. Kontakt: 608 204 166 
Nabízíme k prodeji ambulanci VPL, výborná lokalita se 
zázemím odborných ambulancí, Poliklinika Škoda, Mladá 
Boleslav. Kontakt: 739 402 038 
Prodám zaběhlou praxi praktického lékaře pro dospělé 
v Blansku. Do začátku jsem ochotná pomáhat jako zástup, 
zajišťování návštěv etc. Záleží na individuální domluvě. Info: 
ord.blansko@seznam.cz nebo 739 996 367 
Profesionální lékařský test na CRP POCT je používaný, 
ale plně funkční, kdo zná, ví, že cena je přes 30 tis., návod 
součástí. Cena teď 9500 Kč. Kontakt: 775 683 000, veronika.
kubosova@seznam.cz 
Prodám přístroj na POCT CRP a Streptest-Orion Quik 
Read 101. Čerstvé externí hodnocení kvality, bez vad. Cena: 
5000 Kč. Kontakt: 736 661 822 
Přenechám zavedenou gynekologickou praxi v Praze 9. 
Kontakt: 734 331 683 
Prodám zařízení ordinace: sterilizátor, psací stoly, kartotéky, 
malé stolky s kovovou kostrou, prosklenou skříň (lékár-
nu). Kompletní nabídka s obrázky, cenami a kontaktem 
je k dispozici ve formátu PDF na webu http://ordinace-
-praha-10.wz.cz 
Koupím resuscitační figurínu. Kontakt: 703 348 406,  
ydoorknob1991@gmail.com. Děkuji za nabídku 
Prodám lehátko vyšetřovací, fyzioterapeutické Jordan D2 
– 2 segmenty, otvor pro ústa, plynule výškově nastavitelné, 
bezmotorové, přítomen držák na hygien. papír, světle modré. 
V záruce, perfektní stav, vyrobeno 2018, za 8000 Kč + dovoz. 
Kontakt: 735 500 079 

PRONÁJEM 
Český rozhlas nabízí k pronájmu ordinaci praktického 
lékaře v budově Vinohradská 12, Praha 2. Nabízené pro-
story jsou rozděleny na plně vybavenou ordinaci o výměře 
25,2 m2, ošetřovnu 14,7 m2 a dva sklady o výměrách 2,3 m2  
a čekárnu pacientů. Zázemí, kuchyňka, WC pro pacienty, 
WC a sprcha pro personál. Celková výměra nabízených 
prostor je 44,5 m2. Cena nájmu dohodou. Bližší info:  
jitka.brennerova@rozhlas.cz 
Pronajmeme vybavenou ambulanci PLDD v Řevnicích, je 
součástí dalších lékařských praxí – NE řetězec!!! Dlouho-
dobá vysoká finanční podpora městem. Možnost bydlení 
v Řevnicích. Fungujeme přes 27 let, postupná generační 
výměna. Kontakt: 603 233 873 
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4, nabízí k pro-
nájmu: 2 ordinace 13,47 m2 a 16,28 m2 ve 3. patře budovy A 
 a 1 ordinaci 18,66 m2 v 1. patře budovy B. Dále pak 2 oddě-
lené ordinace 14,52 m2 a 15,74 m2 se společnou chodbičkou  
v 1. patře budovy A. Dále pak nabízíme prostory 81,22 m2 
v přízemí, které jsou vhodné k obchodní činnosti a nachází se 
u hlavního vchodu, kde projde min. 1500 lidí denně. Kontakt: 
pilsova@medistylpharma.cz, 607 761 021
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Praze 
na Vinohradech začínajícímu kolegovi či kolegyni. Kontakt: 
mudr.yvona@seznam.cz 
Nabízíme prostory k provozování imunologické/alergolo-
gické ordinace nebo ordinace internisty v centru Liberce. 
Výše měsíčního nájmu: 1 Kč. Kompletně zařízené včetně 
počítačů (program PC Doktor). Možnost částečného využití. 
Kontakt: info@medling.cz 
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt: 
info@medling.cz             
Hledám erudovaného radiodiagnostika pro práci v pri-
vátní praxi rtg pracoviště v Uherském Brodě. Dle dohody 
částečný úvazek, možný pronájem, časem převod praxe. 
Kontakt: 602 746 267 
Hledám pronájem ordinace pro provozování VPL v obl. 
Prahy 1, 2, 3. Nutno minimálně sesterna + lékařský pokoj. 
Nutno kolaudační rozhodnutí o možnosti užívání prostor 
jako zdravot. zařízení. Pouze nová nebo v dobrém stavu. 
Kontakt: 721 219 833 
Pronajmu ordinaci s čekárnou v Novém Bydžově. Možnost 
i bydlení nad ordinací, resp. využití i místností v patře. Kon-
takt: koznibydzov@seznam.cz 
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Značka zápalek; jméno amerického herce Aldy; hovězí dobytek. – B. 2. díl tajenky; 
drahý kámen. – C. Kout; matčina sestra; opakovaně vybírat z několika možností. – D. České město; tahle; 
letec; římskými číslicemi 1550. – E. Anglický šlechtic; dosna; francouzský malíř; manželka. – F. Jihoevropan-
ky; bajonet; dokončit setí. – G. Doplnit; bankovní lupič; vegetace. – H. Anglicky „otevřený“; močit (dětsky); 
plod obilniny; domácky Olga. – I. 1. díl tajenky. – J. Anglicky „umění“; nadšení; tulák; mistři popravčí. 
– K. Znetvořovat; finty; komíhat. – L. Druh papriky; části básně; podrobnost. – M. Dovést; močály; pulsy; 
latinsky „pobřeží“. – N. Nerozhodný konec šachové partie; chráněný kryt na ukládání brambor; hlodavec; 
netkaná textilie. – O. Rozbor; biograf; listnatý strom. – P. Popěvek; 3. díl tajenky. – Q. Konec modlitby; 
narkotikum; úřední spisy.

SVISLE: 1. Zpěvní ptáci; okruh vlivu; hromada. – 2. Přenášet; rozsáhlá hudební díla; milenec. –  
3. Světová strana; uchazeč; zpátky; velký americký papoušek. – 4. Ohmat; rodový svaz; snižovat koncentraci; 
šalba. – 5. Biblická osoba; ohleduplnost; bílá květina; okuláry. – 6. Acetáty; vojenský kněz; obyvatel Slezska. 
– 7. Jméno zpěvačky Langerové; míč; breptavé. – 8. Roční období; druh slitiny; pomalý klus; sklenářský 
tmel. – 9. Citoslovce porozumění; předložit; ženské jméno; karabáče. – 10. Žurnalista; erby; prášková 
barva do kopírovacích strojů a tiskáren počítačů. – 11. Menší kus nábytku; točené netkané ploché šňůry 
(zastarale); Foersterova opera. – 12. Kroužení (básnicky); sídlo v Německu; bavlněná tkanina; SPZ vozidel 
Opavy. – 13. Omámit nápojem; příchod na svět; horní části zadních končetin zvířat; zaznamenávat písmem. –  
14. Roztavená hmota; svalovina zvířat; strach; olejnatý plod. – 15. Koncový; nepohoda; vyrobená v Irsku. – 
16. Práchnivět; skrývat; druh květenství.

Pomůcka: Donop, ora, prýmy, trott.

Nejenom lékař má poskytnout vše, čeho je třeba, nýbrž i nemocný a celé okolí... Lékařská věda musí nastoupit, 
když už ... (dokončení Hippokratova citátu najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V tajence křížovky v Tempus 

medicorum 6/2019 se skrýval ci-
tát z knihy Jiřího Žáčka Hovory 
s mým horším já: Jestliže si ně-
kdo plete kynologii s gyneko-
logií, dožije se určitě mnoha 
překvapení. 

Knihu Anity a  Norberta 
Schäfferových Krmíme ptáky 
v zahradě po celý rok a přírodně 

z  produkce Mladé fronty (viz 
anotaci) vyhrává deset vylo-
sovaných luštitelů: Miroslav 
Cajthaml, Horažďovice; Helena 
Havránková, Uhlířské Janovi-
ce; Stáňa Jakoubková, Osice; 
Ladislav Koblížek, Havlíčkův 
Brod; Otakar Kraft, Petřvald; 
Lenka Kukulková, Uherské 
Hradiště; Eva Pivcová, Tábor; 
František Rais, Raspenava; 

Vlastimil Tuháček, Chotěšov; 
Marie Zemenová, Plzeň.

Na správné řešení tajen-
ky z čísla 7–8/2019 čekáme na 
adrese recepce@clkcr.cz do  
31. srpna 2019.

Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování 

o ceny mohou být zařazeni pouze 
lékaři registrovaní v České lékař-
ské komoře.
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RŮZNÉ 
Lékařka v závěrečné supervizní části výcviku v gestalt psy-
choterapii nabízí zdarma kolegovi či kolegyni individuální 
psychoterapii, sezení max. 1× týdně 50 minut v Praze. Kon-
takt: markova.home@centrum.cz 
Pronajmu garsonku členu LK v blízkosti letiště Praha. V RD 
se samostatným vchodem. Bližší informace na ala.blaha@
seznam.cz 

SEZNÁMENÍ
34letá lékařka bez závazků hledá hodného, spolehlivého 
a velkorysého partnera pro společný život. Ústecký kraj 
není podmínkou. Kontakt: lekarka1864@seznam.cz 

SLUŽBY
Elis a Elis s.r.o. Provádíme oceňování a transformace lé-
kařských praxí na s. r. o. Kontakt: poradce@mybox.cz, 
602 437 166 
Ochrana před kontrolami ze strany SÚKL, hygieny pro-
tiepi, hygieny práce, bezpečnosti práce, požární ochra-
ny, odboru zdravotnictví, Úřadu pro ochranu os. údajů 
a dalších. Přebíráme odpovědnost! Volejte 775 192 462, 
info@admedica.cz 

Anita  Schäfferová,  
Norbert Schäffer

Krmíme ptáky  
v zahradě

po celý rok a přírodně

Pokud rádi ve svém okolí poslou-
cháte ptačí štěbetání a chcete 
ptákům ve vlastní zahradě či při-
lehlém parku zajistit co nejlepší 
prostředí, určitě vás zaujme tato 
příručka, v níž naleznete spoustu 
užitečných informací. 
Zkušení ornitologové v ní popi-
sují záliby ptáků a jejich potřeby 
v jednotlivých ročních obdobích, 
vysvětlují, jak vybrat vhodné 
krmení a do jakého krmítka ho 
umístit, případně jak připravit 
krmení vlastní výroby, a přede-
vším jaké změny provést, aby 
zahrada či okolí byly co nejpří-
rodnější a pro ptáky přívětivé. 
Příručka navíc obsahuje i por-
tréty 35 nejdůležitějších tuzem-
ských zahradních ptáků.

Dr. Norbert Schäffer je předse-
dou Zemského svazu ochrany 
ptactva v Bavorsku. 
Anita Schäfferová je odborná 
autorka v oborech ornitologie, 
příroda a tvorba životního pro-
středí.
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