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Vláda, je-
jíž mandát se 
nezadržitelně 
chýlí ke konci, 
nebyla v zásadě 
horší, ale bohu-
žel ani o mnoho 
lepší než vlády 
předchozí. Vel-
ká očekávání ne-

splnila a s ohledem na výraznou většinu, 
kterou disponovala v  obou komorách 
parlamentu, toho vládní koalice ve zdra-
votnictví prosadila pouze velmi málo. 
Na druhou stranu je férové přiznat, že 
problémy, které jsou příčinou současné 
personální krize, tato vláda nezpůsobila, 
ale zdědila.

Vzhledem k  tomu, že volební pro-
gramy a vize bývají většinou obecným 
plácáním o ničem, přičemž i jejich tvůrci 
oprávněně předpokládají, že ty slátaniny 
stejně nikdo číst nebude, připravila ko-
mora sama na 21. září velkou předvoleb-
ní konferenci, na které bude příležitost 
diskutovat se zdravotnickými experty 
jednotlivých kandidujících stran a hnutí. 
Pozvali jsme zástupce těch subjektů, kte-
ré mají podle předvolebních průzkumů 
reálnou šanci na překročení hranice 5 % 
potřebné pro vstup do Poslanecké sně-
movny ČR. Vedle obecných prezentací 
politických plánů by na konferenci měly 
především zaznít odpovědi na konkrétní 
otázky, které jsme pro poli-
tiky připravili. Doufejme, 
že nám to pomůže k tomu, 
abychom volili správně.

Otázky, které politické 
strany obdržely v předsti-
hu, se týkají především financování zdra-
votnictví a systému úhrad zdravotních 
služeb, ale také ceny naší práce, výše pla-
tů, úlohy profesní lékařské samosprávy 
při kontrole kvality a bezpečnosti zdra-
votních služeb. To vše s ohledem na sou-
časné porušování zákonů a personální 
devastaci našeho zdravotnictví. Budeme 
tedy požadovat konkrétní odpovědi na-
příklad i na následující otázky:
n  Výdaje na zdravotnictví v  ČR pova- 

žujete za příliš vysoké, za dostatečné, 
nebo za příliš nízké? Kde a jak hodláte 
ušetřit?

n  Mají pojišťovny platit za stejné výkony 

všem zdravotnickým zařízením stejně, 
ano, či ne?

n  Pokud zachováte Seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami, pod-
poříte požadavek ČLK na postupnou 
valorizaci ceny lidské práce?

n  Budete prosazovat zvyšování spolu-
účasti pacientů na úhradě zdravotní 
péče? Pokud ano, pak na jaké druhy 
zdravotních služeb a alespoň přibližně 
v jaké výši?

n  Současný počet zdravotních pojišťoven 
zachovat, či redukovat?

n  Podpoříte požadavek komory na zruše-
ní nespravedlivých regulací a na jejich 
nahrazení kontrolou spotřeby zdravot-
ních služeb na straně klientů pojišťoven 
cestou jejich revizních systémů?

n  Jak zajistíte dodržování zákoníku práce 
v nemocnicích?

n  Podpoříte ČLK v její snaze získat prá- 
vo kontrolovat personální vybavení po-
skytovatelů zdravotních služeb, ano, 
či ne?

n  Zrušíte povinnost elektronických re-
ceptů?

n  Podpoříte návrh ČLK na to, aby byli 
léčitelé praktikující tzv. tradiční  
čínskou medicínu vyškrtnuti ze se- 
znamu zdravotníků uvedených v zá-
koně?

Zajištění dostupnosti kvalitní a bez-
pečné zdravotní péče pro každého, kdo ji 
potřebuje, a to v potřebném čase a mís-

tě, je jedním ze základních 
úkolů státu. Zdravotnic-
tví tedy je a  logicky vždy 
bude velkým politickým 
tématem. Při rozhodování 
o tom, komu dáme ve vol-

bách svůj hlas, musíme však samozřejmě 
zvažovat i ostatní plány, které nám ta  
která politická strana nabízí. Buďme 
kritičtí k tomu, co současná vláda udě-
lala a co ne, ale ani nezaškodí trochu si 
zavzpomínat na to, co dělali lidé, kteří 
se dnes třeba z opozičních lavic snaží 
prodrat znovu k moci, v dobách, kdy nám 
vládli.

Kolegyně a kolegové, pojďme k vol-
bám a nezapomínejme přitom na arabské 
přísloví: „Podvede-li tě někdo, hanba mu. 
Podvede-li tě však podruhé, pak hanba 
tobě.“

Milan Kubek
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Lékaři i lékárníci odmítají povinné 
elektronické recepty! Proč?
Pozor! Elektronický recept, to není recept vytištěný na tiskárně počítače,  
na který jsou pacienti zvyklí. 

Lékaři neodmítají elektronizaci 
zdravotnictví, avšak požadujeme 
splnění následujících podmínek:
•  Elektronizace nám musí usnadňovat práci 

tak, abychom mohli více času věnovat svým 
pacientům. 

•  Elektronizace by neměla poskytování zdra-
votní péče prodražovat.

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

•  Systém musí být uživatelsky přívětivý a ne-
povinný, tedy musí být zachována klasická 
alternativa.

•  Pacient musí mít právo elektronický systém 
poskytování zdravotní péče odmítnout.

Ani jednu z těchto podmínek elektro-
nické recepty nesplňují!

Co měly přinést a co ve 
skutečnosti přináší eRp.:

n Pro lékaře
Slib: Usnadnění práce, úspora času, snížení 
administrativy.

Realita: Vystavení eRp. trvá déle, adminis-
trativa roste a lékař místo toho, aby se věnoval 
pacientovi, bude zápasit s počítačovým progra-
mem, tedy za předpokladu, že bude fungovat 
internet, což není na celém území ČR zajištěno. 

Pokud lékař nesplní povinnost vystavit 
eRp., hrozí mu pokuta až 2 000 000 Kč! Ano, 
pacient nebude poškozen, dostane lék, který 
potřebuje, a přesto může být jeho lékař stát-
ní mašinerií prakticky zlikvidován. Všichni 
poslanci a senátoři, kteří toto schválili, by 
se měli stydět.

Slib: Získání přehledu o tom, jaké léky pa-
cient užívá.

Realita: Takzvaný lékový záznam pa-
cienta ve skutečnosti dostupný nebude. To 
jediné, co by mohlo z odborného hlediska 
přinášet nějakou přidanou hodnotu (tedy 
alespoň na úrovni papírku, na kterém má 
pacient své léky sepsané), elektronické re-
cepty v podání SÚKL nezajistí.

Slib: Jednotná bezpečná identifikace lékaře 
i pacienta.

Realita: Registr zdravotníků v rámci 
Národního zdravotního informačního sys-
tému identifikaci lékaře nezajišťuje. Lé- 
kaři budou muset na vlastní náklady slo-
žitě získávat další registrace a certifikáty 
od SÚKL.

Odmítáme nepřipravený, drahý, nevyzkoušený a nefunkční systém, který komplikuje práci lékařům i lékárníkům a který ohrozí naše paci-
enty. Na společné tiskové konferenci lékařů a lékárníků 5. 9. 2017 vystoupili prezident ČLnK Lubomír Chudoba, prezident ČLK Milan Ku-
bek a předseda SPL Petr Šonka.
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n Pro pacienty
Slib: Pacient nebude muset chodit kvůli 

receptu k lékaři, který mu eRp. bude moci 
poslat e-mailem nebo cestou SMS.

Realita: Pokud je to z odborného hlediska 
možné, pacient si k lékaři pro recepty nemusí 
chodit ani dnes. Existují tzv. opakovací recepty. 
Zdravotní stav většiny pacientů však kontroly 
a následné úpravy léčby potřebuje. Na tomto 
faktu eRp. nic nezmění. Elektronickou ko-
munikaci ocení možná mladí lidé, kteří žijí ve 
virtuálním světě, ti však jsou většinou zdraví 
a léky nepotřebují. Otázkou zůstává, zda jsou 
SMS a e-maily bezpečnou formou komunikace.

Slib: Kontrola lékových interakcí.
Realita: Bez vytváření tzv. lékových zá-

znamů pacienta tato funkce nebude. Přehled 
o interakcích léků však poskytují lékařům pro-
gramy, které většina z nás již používá.

Slib: Nebudou papírové recepty, se který-
mi pacient musí chodit do lékárny.

Realita: Pacient bude chodit do lékárny 
stále, jen místo receptu bude mít v ruce tzv. 
průvodku s čárovým kódem. 

Elektronické recepty však zásadním způ-

sobem zvyšují riziko úniku a zneužití citlivých 
osobních údajů pacienta.

n Pro pojišťovny a zdravotní systém
Slib: Snížení počtu falešných receptů.
Realita: V současnosti jde sice o zcela mar-

ginální problém, ani ten však eRp. neřeší. Není 
asi náhoda, že předpis opiátů, tedy nejčastěji 
zneužívaných léků, bude i nadále muset pro-
bíhat klasickou papírovou cestou, která se tedy 
i tvůrcům eRp. zřejmě zdá bezpečnější.

Slib: Zabránění preskripce obdobných 
léků různými lékaři, omezení spotřeby a zne-
užívání léků.

Realita: Bez tzv. lékového záznamu toto 
nebude možné.

Slib: Snížení nákladů na zdravotní péči.
Realita: Povinné eRp. znemožní lékařům 

důchodcům (či lékařům paraklinických oborů) 
předepisovat si léky pro vlastní potřebu. Pokud 
tedy tito lékaři budou muset navštěvovat své 
kolegy, zaplatí pojišťovny i za jejich vyšetření, 
tedy více než dnes.

Vystavení eRp. je mnohonásobně dražší než 
u receptu klasického. Kdo to zaplatí?

Závěr:
•  Během 9 let stát utratil asi půl miliardy Kč 

z našich daní za něco, co nepřinese žádný pro-
spěch ani lékařům, ani pacientům. 

•  Za 4 měsíce mají být elektronické recepty 
jediným způsobem, jak budou lékaři moci pře-
depisovat léky svým pacientům. Systém přes-
to dosud nebyl vyzkoušen v plném provozu.

•  Stále neexistuje prováděcí právní předpis. 
Tento přístup považujeme ze strany Minis-
terstva zdravotnictví ČR za neférový.

•  Pacienti ani lékaři nevědí, co budou dělat, 
když systém nebude fungovat, když zkolabu-
je. Ministerstvo nepřipravilo záložní řešení. 
Pacienti jsou ohroženi tím, že nebudou mít 
léky, které potřebují.

•  Lékaři požadují (a ČLK to opakovaně 
navrhovala), aby i po 1. 1. 2018 zůstala 
zachována možnost předepisovat léky 
klasickým receptem, aby elektronické 
recepty byly nepovinnou alternativou, 
která se bude postupně zdokonalovat 
a získávat si tak své místo na slunci. 
V civilizovaných zemích takto politici po-
stupovali. 

MUDr. Milan Kubek, 

prezident ČLK

ELEKTRONICKÉ RECEPTY

Experiment zdržující a ohrožující léčbu
Lékárníci považují systém elektronických receptů v jeho připravené podobě za nepraktický, nedostatečně 
vyzkoušený a potenciálně nebezpečný.

Povinné využívání systému elek-
tronických receptů od  1.  led-
na příštího roku je experimentem 
nejen na lékárnících, kterým při-

dělá práci, ale zejména na pacientech, kvůli 
nimž celý systém výdeje léčivých přípravků 
existuje a které může nejen zdržovat, ale 
v některých předvídatelných situacích do-
slova ohrožovat jejich léčbu.

Systém navržený Státním ústavem pro kon-
trolu léčiv je nepraktický. Znamená to pře-
devším násobné prodloužení administrativní 
činnosti lékárníka při výdeji léků na elektro-
nický recept. Prodloužení doby pro výdej léků 
na elektronický recept (podle prvních praktic-
kých zkušeností asi na trojnásobek) je vzhle-
dem k běžnému provozu v lékárně nevhodné 
a stresující nejen pro lékárníky, ale především 
pro samotné pacienty. A samozřejmě má eko-
nomické dopady na provoz lékáren, například 
v nutnosti navýšení počtu expedientů.

Nepraktické je také to, že nebude možné 
odstranit případné chyby na vystaveném eRe-

ceptu tak, jak je lze v současné době v souladu 
s legislativou opravit u listinného receptu. Nyní 
může lékárník po zjištění nesouladu na papí-
rovém receptu provést, po telefonické dohodě 
s lékařem, opravu přímo na jeho formuláři. 
Nejčastěji se jedná o chyby v čísle pojištěnce. 
To v nově navrženém systému eReceptu možné 
není a chyby bude moci opravit pouze lékař, 
který eRecept vystavil, což se pravděpodobně 
nepodaří vždy okamžitě. Pro pacienta může být 
důsledkem takového nastavení systému oddá-
lení léčby nikoli o minuty, ale i hodiny či dny.

Za nedostatečně vyzkoušený lze systém 
označit proto, že se dosud ve formě eReceptu 
zpracovává zhruba 7 procent z celkového po-
čtu receptů. Přesto se projevují nejen již výše 
zmíněné nedostatky, ale i mnohé další, na které 
je ČLnK průběžně upozorňována lékárníky 
i firmami dodávajícími lékárnám softwarové 
vybavení. Získání potřebných provozních zku-
šeností přitom brání i skutečnost, že dosud – 
necelé 4 měsíce před zahájením povinného 
používání eReceptů – nejsou vydány potřebné 
prováděcí předpisy.

Potenciálně nebezpečný je systém proto, 
že neřeší žádné záložní varianty výdeje při mož-
ném výpadku elektřiny nebo počítačového sys-
tému v lékárně, dočasné nedostupnosti inter-
netu v lékárně nebo nefunkčnosti centrálního 
úložiště, která přes všechnu péči a zabezpečení 
může nastat (a v minulosti již nastala). Lékárník 
se tak vůbec nemusí dozvědět, zda a jaký lék 
potřebuje pacient v akutním ohrožení. V tako-
vých případech dokonce lékárník podle zákona 
nesmí lék vydat.

Není přitom možné považovat za řešení to-
hoto problému postoj Státního ústavu pro kon-
trolu léčiv, který ve své tiskové zprávě Povinná 
elektronická preskripce – pacient dostane svůj 
lék i v případě výpadku systémů ze dne 2. 8. 2017 
počítá s tím, že lékárník vydá léčivé přípravky 
nedovoleným způsobem. Česká lékárnická 
komora svým členům doporučila, aby takto 
nepostupovali. Řešením má být taková podoba 
průvodky eReceptu, která umožní výdej léků 
i v případech výpadku systému.

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK

5. 9. 2017
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Sliby a realita projektu elektronického 
receptu z pohledu SPL ČR
Elektronický recept v ČR funguje od roku 2008 a dosud ho používá dobrovolně asi 450 ambulantních 
lékařů. Od 1. ledna 2018 je uzákoněn povinný eRecept pro všechny lékaře.

Zopakujme si hlavní argumenty, kte-
rými stát zdůvodňoval povinné zavedení 
eReceptu: 

Možnost lékaře nahlížet do lékového 
záznamu pacienta a možnost vidět, jaké 
léky mu předepisují jiní lékaři. 

Zamezení duplicitám v předepisování 
léků a možnost kontroly, zda si pacient 
lék vyzvedl. Hlídání interakcí mezi jed-
notlivými léky. 

Vymýcení falešných receptů tím, že 
budou odstraněny papírové recepty. Zvý-
šení bezpečnosti a finanční úspory.

Nic z toho eRecept ovšem nakonec 
nepřináší. 

Vzhledem k neexistující legislativě nelze 
propojit centrální úložiště SÚKL a regist-
rů obyvatelstva. To znamená, že nebude 
funkční lékový záznam pacienta, a lékař 
předepisující lék do něj tedy nebude moci 
nahlédnout. 

Není tak možná kontrola duplicitně 
předepsaných léků různými lékaři ani 
kontrola vzájemných interakcí léků pře-
depisovaných pacientovi. 

Kvůli nedořešené legislativě není 

možná elektronická preskripce opiá-
tových receptů. To znamená, že léky, 
u kterých hrozí největší riziko zneuží-
vání, a měly by tedy být elektronicky 
předepisovány především, bude nutno 
nadále psát pouze papírově.

Falešným receptům elektronický re-
cept jistě zcela nezabrání, bude možno 
jej vytvořit např. jako by ve výjimečných 
situacích, které budou definovány vy-
hláškou (například nefunkční internet, 
výpadek elektrického proudu, návštěvní 
služba atd.).  
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Je naprosto evidentní, že užitná hodnota 
eReceptu zůstává stejná jako před devíti 
lety. Vzhledem k  tomu, že nepřináší nic 
nového a nemá žádný zásadní benefit pro 
pacienta ani lékaře, neexistuje žádný ro-
zumný důvod, aby byl povinný.  

Za zhruba 500 000 000 Kč tedy vytvořil 
stát během 9 let projekt, který pouze zajis-
tí od 1. 1. 2018 ukládání informací o všech 
předepsaných léčivých přípravcích v cen-
trálním úložišti SÚKL, nic víc. NKÚ ve své 
zprávě hodnotí tento projekt jako předraže-
ný a vytýká mu, že náklady na administraci 
jednoho eReceptu jsou mnohonásobně vyšší 
než náklady na administraci papírového 
receptu. Současné řešení eReceptu je ne-
dostatečně připravené a polovičaté, trpící 
řadou dětských nemocí a neduhů. Snahu 
státu o jeho povinné zavedení v této podobě 
vnímáme pouze jako snahu státu zakamuf-
lovat jeho nedostatky a vysoké náklady.

Povinné zavedení eReceptu přináší 
řadu problémů. 

Je zřejmé, že ve svém důsledku zhor-
ší dostupnost zdravotní péče pro řadu 
pacientů. Asi 2 % praktických lékařů pro 
dospělé v souvislosti se zavedením eRe-
ceptů ukončí svoji činnost a nemá je kdo 
nahradit. Velké množství venkovských 
lékařů avizuje zrušení svých detašova-
ných ordinací, což zkomplikuje život 
zejména starším pacientům v odlehlých 
oblastech, kteří budou za svým lékařem 
muset dojíždět do vzdálenějších obcí. Je 
to logický důsledek toho, že eRecept zname-
ná zvýšené náklady pro lékaře, který musí 
mít funkční a kvalitní internetové připojení 
v ordinaci, včetně všech detašovaných pra-
covišť. (Stát přitom není schopen garantovat 
pokrytí celého území ČR vysokorychlostním 
internetem.) Musí upravit ambulantní in-
formační systém tak, aby byl schopen praco-
vat s eReceptem a nakoupit kvalitní tiskárny 
pro tisk čárového kódu na eRecept (nekva-
litně vytištěný kód znemožní vydání léku). 
Redukce počtu pracovišť je pro lékaře z eko-
nomického hlediska racionálním řešením. 
Registrace a získání certifikátů SÚKL jsou 
uživatelsky velmi nevstřícné a kompliko-
vané. Lékař s běžnou uživatelskou schop-
ností v IT není schopen ji sám provést, je 
odkázán na pomoc IT odborníka. I přesto 
stráví registrací řadu hodin a celý proces 
získání certifikátu dnes SÚKL trvá asi měsíc. 
Podpora na hot lince SÚKL je nedostatečná 
a komunikace s ní přináší řadu konfliktních 
situací.

eRecept vůbec neřeší problematiku zá-

stupů, což je zejména u praktických lékařů 
obrovský problém. Pravděpodobně nasta-
ne také problém s certifikátem v situaci, 
kdy lékař pracuje ve více zdravotnických 
zařízeních (např. když lékař slouží na po-
hotovosti nebo chodí na částečný úvazek 
do nemocnice).

Šokující je, že dosud neexistuje vy-
hláška, která by definovala výjimky 
v  elektronické preskripci a  situace, 
kdy bude možno napsat papírový re-
cept (neřešena situace výpadku inter-
netu, elektrického proudu atd., předpis 
léku v návštěvní službě v domácnosti 
pacienta). Lékaři neznají pravidla 
hry. Přestože vydání vyhlášky je opa-
kovaně slibováno od dubna 2017, zdá 
se, že bude vydána až koncem roku. 
Jedinou konkrétní informaci, kterou 
jsme z  MZ získali, je výše sankce až  
2 miliony Kč v případě, že zdravotnic-
ké zařízení nebude používat eRecept. 
eRecept a pacient:

Jako hlavní přínos pro pacienta je uvádě-
na možnost obdržet eRp. od lékaře e-mailem 
či SMS bez nutnosti návštěvy ordinace. Na-
prostá většina receptů je však předepisována 
při vyšetření pacienta v ordinaci, kdy paci-
ent obdrží recept do ruky a je mu zcela jedno, 
zda je recept elektronický či neelektronický.  
Je také nutné upozornit, že lék by měl být 
správně vždy předepsán na základě zdra-
votního stavu pacienta, který je zjištěn kli-
nickým vyšetřením. Dnes je běžně používán 
předpis léku na 3, respektive 6 měsíců (opa-
kovaný recept). I stabilizovaného chronicky 
nemocného pacienta by měl lékař v tomto 
intervalu klinicky zkontrolovat (odpoví-
dá to i intervalu dispenzárních prohlídek 
podle doporučených postupů odborných 
společností). Využití této výhody tedy jen 
pro výjimečné situace, plošné používání 
by rozhodně nebylo v  souladu s  právem 
a postupem lege artis.  Předávání eRecep-
tu běžným e-mailem nelze lékaři doporučit 
z důvodu nedostatečné bezpečnosti e-mai-
lové komunikace! 

Jako jednoznačné negativum je nut-
no vnímat shromažďování osobních dat 
o pacientovi v centrálním úložišti SÚKL, 
aniž by měl možnost to odmítnout (po-
kud pacient odmítá elektronický recept, 
má právo na neelektronický?) a nevyjas-
něná otázka vlastnictví registru.

Nejistoty a rizika spojená s povin-
ným zavedením eReceptu: Pilotní pro-
jekt v krajích, který má běžet od července 
2017, je zcela nedostatečný, bez zapojení 

ambulantních lékařů! Projekt je tedy prak-
ticky nevyzkoušen na větším počtu léka-
řů, což vyvolává obavy z  pomalé odezvy 
centrálního úložiště SÚKL a tím zásadní 
komplikace při preskripci léku v ordinaci. 
Není vyřešena otázka předpisu receptu za-
stupujícím lékařem, což přinese provozní 
komplikace. MZ ČR ani ZP neví, kolik lé-
kařů je připraveno ukončit svoji činnost 
z důvodu zavedení povinné elektronické 
preskripce, ani to, jak tyto lékaře nahradit. 
Podle prezentace ředitele SÚKL nedo-
řešené legislativní úpravy znamenají: 
1. Nebude jednoznačně možné ztotožnit 
pacienta! Ohrožení naplnění paragrafu 31 
zákona 372/2011 o zdravotních službách. 
2. Bude ohrožena bezpečnost přístu-
pu k osobním datům pacienta – pokud 
nedojde k jednoznačnému ztotožnění 
pacienta, nelze vyloučit, že v evidenci 
receptů daného pacienta budou i recepty 
jiné osoby.

Za těchto okolností požadujeme, aby 
stát umožnil duální systém preskripce 
tak, aby mimo eRecept existovala mož-
nost dál předepisovat léky na papírovém 
receptu. A to minimálně do té doby, než 
bude eRecept splňovat všechny funkce, 
které byly deklarovány, a budou vyře-
šeny všechny výše popsané problémy. 
Základním předpokladem je uživatelsky 
vstřícné řešení, které umožní snadnou 
registraci a získání certifikátu každému 
lékaři, jenž je schopen pracovat s počí-
tačem. Není možné, aby lékař musel mít  
speciální certifikát pro EET, jiný pro eRe-
cept, další pro elektronickou neschopen- 
ku a  ještě jiný pro komunikaci s  ÚZIS. 
(Všechny tyto certifikáty je nutno spravo-
vat, obnovovat. To stojí peníze, ale přede-
vším čas, který chceme raději věnovat svým 
pacientům.)

Proto je naprostou nutností zavedení 
jednotného certifikátu zdravotnického 
pracovníka, který by umožňoval přístup 
ke všem elektronickým aplikacím, se 
kterými je lékař povinen komunikovat. 

Ukládá-li nám stát eRecept povin-
ně, musí se postarat o to, aby se jednalo 
o dobře připravené a plně funkční řeše-
ní, které bude přinášet efekt nejen pro 
státní instituce, ale především pro pa-
cienty a zdravotníky. Jsme přesvědčení, 
že pokud by eRecept tyto vlastnosti měl, 
většina lékařů ho začne používat sama 
a dobrovolně. 

MUDr. Petr Šonka, 

předseda SPL ČR

ELEKTRONICKÉ RECEPTY
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Povinné elektronické recepty 
KDO ZA TO MŮŽE?
Možnost vystavovat recepty elektronickým způsobem zavedl zákon již od 1. 1. 2008 s tím, že reálně 
existuje od roku 2009. Lékaři však o elektronické recepty, které jim nepřinášejí žádné výhody, ale pouze 
komplikace, ztrátu času a zvýšené náklady, neměli zájem. Podnikání IT firem bylo tedy třeba podpořit.

V  prosinci 2012 zneužilo Ministerstvo 
zdravotnictví vedené doc. Hegerem (TOP 09) 
novelu zákona o léčivech, jejímž účelem měla 
být původně transpozice unijních pravidel pro 
kontrolu bezpečnosti léčiv, k tomu, aby se ne-
povinné elektronické recepty staly povinnými 
s tím, že za nerespektování této povinnosti hrozí 
poskytovateli zdravotních služeb pokuta až ve 
výši 2 000 000 Kč. Při projednávání ve zdravot-
ním výboru sněmovny předložila příslušný kom-
plexní pozměňovací návrh dne 6. 12. 2012 tro-
jice poslanců MUDr. Šťastný (ODS), PharmDr.  
Skalický (TOP 09) a Rusnok (LIDEM). Tímto 
způsobem se jim podařilo obejít připomínko-
vé řízení, kterým by jinak takový návrh neměl 
šanci projít. 

§ 80 odst. 1 zákona o léčivech po jejich po-
změňovacím návrhu už zní takto: 

„Léčivé přípravky předepisují podle své od-
bornosti lékaři poskytující zdravotní služby, a to 
na lékařský předpis vystavený v elektronic-
ké podobě. Vystavení lékařského předpisu 
v listinné podobě je přípustné jen výjimečně 
v případě, kdy z objektivních důvodů není 
možné vystavit lékařský předpis v elektro-
nické podobě. Prováděcí právní předpis stanoví 
situace, za nichž je vystavení lékařského předpisu 
v listinné podobě vždy přípustné.“

Zmiňovaný prováděcí právní předpis (vy-
hláška) neexistoval tenkrát a neexistuje ani dnes, 
Ministerstvo zdravotnictví jej nedokázalo při-
pravit ani za bezmála pět let!

Pro návrh hlasovalo 13 poslanců – členů 
výboru. V zápise ze zasedání bohužel nejsou 
výslovně jmenovaní. Z diskuse však vyplývá, 
že povinnou elektronickou preskripci podpo-
řili vedle oněch tří předkladatelů též náměstek 
ministra Hegera Ing. Nosek a poslanci MUDr. 
Antonín (ČSSD) a MUDr. Roztočil (TOP 09).

Komora proti povinným elektronickým 
receptům bojovala od samého počátku. Hned 
10. 12. 2012 jsem se písemně obrátil na všechny 
poslance s informací o zásadním nesouhlasu 
ČLK s pokoutním způsobem překotně prosa-

zovaného návrhu na zavedení povinné elek-
tronické preskripce. Již druhý den, tedy 11. 12. 
2012, byl návrh tzv. načten, přičemž poslanci 
zároveň schválili, že zákon bude projednán ve 
zkráceném režimu. To umožnilo jeho schválení 
bez diskuse s lékaři či lékárníky již 14. 12. 2012, 
tedy za jeden jediný týden! 

Sněmovnou schválený zákon ukládal léka-
řům od ledna 2015 povinnost vystavovat všechny 
recepty elektronickou formou prostřednictvím 
internetového připojení k tzv. Centrálnímu 
úložišti elektronických receptů. Poslanci tak 
lékařům, kteří pracují bez počítače nebo nemají 
kvalitní připojení na internet, znemožnili nadále 
vykonávat povolání. 

Poslanci však s  podporou ministerstva 
prosadili do zákona rovněž drastické sankce 
pro lékaře. V § 108 odst. 2 doplnili formulaci, že 
tomu, kdo bude postupovat v rozporu s § 80  
odst. 1, tedy  kdo použije klasický, a nikoliv  
elektronický recept, lze uložit pokutu až 
2 000 000 Kč.

Pravděpodobným motivem takto brutálního 
prosazování povinných elektronických receptů 
mohla být jednak snaha ospravedlnit dosavadní 

stamilionové výdaje na nevyužívaný systém 
elektronických receptů a na tzv. Centrální úloži-
ště elektronických receptů a jednak pak možnost 
obohacení se při realizaci dalších IT zakázek 
na stovky milionů korun, spolufinancovaných 
z prostředků EU. 

O všech těchto skutečnostech jsem infor-
moval osobním dopisem rozeslaným 7. 1. 2013 
všechny senátory, přičemž s řadou z nich, včetně 
předsedy Senátu Štěcha (ČSSD), jsem jednal 
osobně. Podařilo se, že zpravodajem zákona 
se stala členka představenstva ČLK senátor-
ka MUDr. Dernerová a v souladu s doporuče-
ním zdravotního výboru schválil Senát zákon  
31. 1. 2013 s pozměňovacími návrhy, které mimo 
jiné rušily povinnost elektronické preskripce.

Poslanecká sněmovna však 19. 2. 2013 pře-
hlasovala Senát a ministru Hegerovi (TOP 09) 
se tak ve spolupráci s poslanci Šťastným (ODS), 
Skalickým (TOP 09) a Rusnokem (LIDEM) po-
dařilo uzákonit, že od 1. 1. 2015 bude s výjimkou 
mimořádných situací jediným způsobem pře-
depisování léků elektronický recept vyžadující 
on-line internetové spojení s tzv. Centrálním 
úložištěm elektronických receptů. Tato změ-

ELEKTRONICKÉ RECEPTY

Kdo z poslanců hlasoval pro povinné elek-
tronické recepty včetně pokuty 2 000 000 Kč pro 
toho poskytovatele zdravotních služeb (např. 
soukromého lékaře), který tuto povinnost poruší 
(51. schůze, 311. hlasování):

ČSSD: 0
ODS: Bartoš, Bauer, Benda, Bendl, Berná-

šek, Bohatec, Bureš, Čechlovský, Černochová, 
Dědič, Drobil, Filipi, Fischerová, Florián, Hor-
níková, Chalupa, Jeník, Jirout, Kohoutová, 
Krupka, Kubata, Martinů, Mencl, Němcová, 
Němeček, Pajer, Papež, Plachý, Pospíšil, Rádl, 
Sivera, Staněk, Stanjura, Suchánek, Svoboda, 
Svoják, Šeich, Šťastný, Šulc, Úlehla, Vidím, Vi-
límec, Weberová, Wenigerová

TOP 09: Besser, Bezecný, Bubeníková, Cem-
pírek, Cogan, Drábek, Eček, Farský, Gazdík, 
Gregora, Hanáková, Heger, Holeček, Horáček, 
Husák, Chalánková, Chlad, Janek, Jirků, Ka-
lousek, Kaslová, Kostřica, Kotalíková, Kubata, 
Langšádlová, Laudát, Lobkowicz, Lukša, Oliva, 
Parkanová, Pecková, Polčák, Putnová, Rozto-
čil, Schejbalová, Skalický, Smutný, Šarapatka, 
Witoszová

KSČM: 0
VV: Drastichová, John, Kádner, Novotný, 

Petráň, Skokan, Štětina
Nezařazení: Andrýsová, Dobeš, Fiala, Kočí, 

Navrátilová, Paggio, Peake, Rusnok, Suchá, 
Škárka, Vacek, Vysloužil

Poslanci, kteří hlasovali pro povinné eRecepty včetně pokuty
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na přivedla do existenčního ohrožení asi 20 % 
lékařů, kteří ordinují bez počítače nebo nemají 
přístup k bezpečnému internetovému připojení.

ČLK věnovala obrovské úsilí tomu, abychom 
lékaře ohrožující návrh zastavili. Díky aktivitě 
členky představenstva senátorky Dernerové 
a člena vědecké rady prof. Žaloudíka (ČSSD) 
se nám podařilo zákon v Senátu změnit. Dou-
fali jsme, že rozklížená vládní koalice nedá do-
hromady 101 hlasů potřebných k přehlasování 
senátorů. Pan ministr Heger (TOP 09) byl však 
přesvědčivější. Pro obrovský kšeft na úkor lékařů 
a zdravotnictví sice nehlasoval nikdo z poslanců 
ČSSD a KSČM, ale když se k hlasům všech po-
slanců TOP 09 přidaly hlasy ODS (Hegerův zá-
kon však nepodpořili například tehdejší premiér 
Nečas nebo exprimátor Bém) a LIDEM, pak 
stačilo 8 poslanců Věcí veřejných, kteří Hegerův 
návrh podpořili, ač se jinak tvářili jako opozice.

Po volbách v dubnu 2014 vypracovalo na 
základě aktivity ČLK Ministerstvo zdravotnictví 
vedené MUDr. Němečkem (ČSSD) návrh novely 
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Cílem návrhu 
bylo zrušit od 1. 1. 2015 platnou povinnost všech 
lékařů vystavovat recepty pouze v elektronické 
podobě. Proti tomuto návrhu se však postavili 
poslanci ANO, zejména předseda zdravotní-
ho výboru sněmovny prof. Vyzula (ANO). Na 

zasedání výboru pro zdravotnictví byl nako-
nec vyjednán kompromis v podobě odložení 
povinnosti elektronické preskripce o tři roky, 
tedy do 1. 1. 2018. 

ČLK již v tento moment varovala před tím, 
že po třech letech budeme čelit stejným pro-
blémům, neboť elektronická preskripce nikdy 

nemůže být jedinou možností, jak pacientům 
předepsat potřebné léky. Na naše slova došlo, 
nezměnilo se nic, jen stát utratil dalších něko-
lik stovek milionů korun z našich daní za něco, 
co nechtějí ani lékaři a lékárníci, ale ani naši 
pacienti. 

Milan Kubek

ELEKTRONICKÉ RECEPTY

Určitě si nikdo z nás nemyslí o Rakousku, že by bylo zaostalé. Přesto tento recept je 
ze současnosti. Rakouský praktik jej vystavil pro českou pacientku, kterou na sjezdov-
ce srazil lyžař.

Recept od našich sousedů

Inzerce A171003242
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Stanovisko Svazu pacientů ČR  
k povinným eReceptům 

„Vystavování eReceptů lékaři musí být 
nadále dobrovolné a s jasným souhlasem 
pacienta, neboť se jedná o ukládání jeho 
velmi citlivých osobních údajů v centrálním 
úložišti, management nemocnic a dalších 
zařízení nesmí zaměstnaným lékařům po-
vinné vystavování eReceptů nařizovat.“

V prosinci 2015, po sedmi letech práce 
na systému, zastavil soud předběžným opat-
řením používání eReceptů pro porušování 
autorských práv SÚKL. Tento spor není 

K  současným protestům lékařů a  lékárníků k  povinnému používání eReceptů od 1. 1. 2018  
můžeme s odkazem na naše Prohlášení z 27. 6. 2017 pouze hlasitě zopakovat:

dosud ukončen. Po třech měsících výpad-
ku systému SÚKL za pomoci původního 
dodavatele SW provoz nastartoval. Před 
rokem touto dobou začal původní dodavatel 
SW, ovšem pod jiným názvem firmy, vyvíjet 
systém nový, který však nenabízí nic nad 
rámec systému původního. Po devíti letech 
a vyhozených 350 mil. Kč je tedy systém 
opět na samém začátku. Nemá smysl vy-
jmenovávat zcela oprávněné výhrady lékařů 
a lékárníků, to učinili v plném rozsahu oni 

sami, přínos pro pacienta nevidíme žádný, 
v určitých situacích dokonce zdraví pacientů 
ohrožující, důvody MZ a SÚKL pro povinné 
zavedení jsou směšné, spíše budící dojem 
něco zakrýt.

Stačí tedy konstatovat: nedomyšlené, 
nepřipravené, komplikované, nákladné, nic 
neřešící, pouze stále jen slibující, závěr pro 
pacienty jasný – děkujeme, nechceme.

Luboš Olejár,

prezident Svazu pacientů ČR

ELEKTRONICKÉ RECEPTY

Inzerce

Elektronický recept za každou cenu
Píši v průměru denně dva recepty, 20 % preskripce jsou ATB a zbytek většinou antiflogistika – analgetika. 
Dokumentace je stále náročnější a zabere 25–50 % času s pacientem, zvlášť když třeba potřebuje ještě 
vystavit DPN. 

Soft- a hardwarové vybavení mám v roz-
sahu tak, aby mi co možná nejlépe vyhovo-
valo, užívám jej 25 let. eRecept je zcela jiný, 
další prvek, který potřebuje obsluhu, čas, 
třeba jen další tiskárny. Běžný jehličkový 
tisk asi neumožní tisk čárového kódu. 

Avizovaná úhrada 1,60 Kč za recept je 
spíše nicotná než dostačující. Chybí jakákoli 
pomoc v realizaci od státu. Jen musíte, mu-

síte. Stoupají další náklady. Úhrady ZULP 
– lokálních anestetik, depotních glukokor-
tikoidů dále klesají. Ceny v lékárně, jinak 
nelze koupit ze zákona, stoupají. Mediálně 
je stále inzerován růst platů, ale úhrady od 
ZP jsou stejné. 

Komunikuji s pojišťovnami, bankami, 
statistikou, s dodavateli atp. zásadně elek-
tronicky. eRecept mi pro mé ZZ nic nepři-

nese, ani úsporu peněz, ani času. To možná 
budou konzumovat jiné instituce, ale já 
ne. eHealth má smysl, ale musí být systém 
komplexní, výhodný pro všechny strany. 
Pochopil bych, kdyby s eReceptem přisly 
zdravotní pojišťovny třeba formou dodatku 
ke smlouvě, kdy by bylo jasně napsáno co, 
kdo a za kolik. 

MUDr. Karel Tejnora, Chirurgická ambulance Česká Lípa
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Od Nového roku se čeští lékaři  
stanou potenciálními zločinci

Že nevěříte? Jeden kolega mi 
poslal svou úvahu, z  níž vy-
plývá, že tomu bude skutečně 
tak. Stačila mu jedna návštěva 

dopravního policisty. 

Jak známo, od Nového roku se zavádí 
plošná povinnost všech lékařů předepisovat 
recepty elektronickou cestou – tzv. eRecept. 
Současný princip (který zde platil po staletí) 
spočíval v tom, že lékař vybere předepsaný 
lék, napíše jej ručně či vytiskne na papíro-
vý recepis a předá nemocnému. Ten si jej 
vyzvedne ve své lékárně.

Nově lékař nastaví ve svém programu 
lék a pošle žádost na tzv. Centrální úložiště 
elektronických receptů. Z něj by mělo dora-
zit bleskově schválení a na papír je vytisk-
nut čárový kód, podle kterého pak v lékárně 
bude vydán příslušný medikament. 

Zmíněný kolega mne však zaujal po-
známkou, která vyplynula z jeho rozhovoru 
s oním policistou. Pokuty, které jsou udě-
lovány za dopravní přestupky, jsou stano-
vovány podle společenské nebezpečnosti 
protiprávního jednání. Každý chápe, že po-
kuta za špatné parkování bude jistě menší 
než ta za jízdu pod vlivem alkoholu. 

Zákonodárce však v zákoně o elektro-
nické preskripci č. 378/2007 (konkrétně 
v paragrafu 80) stanovil pokutu za nere-
spektování povinné elektronické preskripce 
až do výše 2 000 000 Kč (slovy dva miliony 
korun). Není mi známo duševní pohnutí 
poslance, respektive celého poslaneckého 
sboru, který schválil tento paragraf. Jaká 
společenská nebezpečnost tkví v tom, že 
pacient dostane stejný lék ve stejném množ-
ství a jediným rozdílem bude to, že místo 
čárového kódu přinese do lékárny název 
léku? Nelze než připustit, že občasné vtipy 
o hladině IQ poslanců, jež se limitně blíží 
nule, nejsou ani vtipem. 

S nástupem účinnosti tohoto zákona 
čekají naše občany další ústrky. Ve zprávách 
se dozvídáme o stále větším a větším nedo-
statku zejména praktických lékařů, kteří již 
na mnoha místech přesluhují. Po zjištění 
podobných zvěstí se jich nemálo rozhodne, 
že prostě svou praxi ukončí a odejdou do 
penze. Mnoho z nich ještě píše své zprávy na 

psacích strojích a elektronizaci své praxe již 
prostě nechtějí zavádět. Hrozba nehorázné 
pokuty za neuposlechnutí předmětného 
zákona jim rozhodnutí ulehčí. Mnohdy jde 
o staré ostřílené praktiky, jejichž zkušenosti 
jsou k nezaplacení.

Další lahůdkou je paragraf, který ne- 
umožňuje předat recept rodinnému přísluš-
níkovi. Snad každý z nás má doma starého 
rodiče, babičku či dědečka, kterému již stav 
jeho těla nedovoluje jednou za tři měsíce 
dojít k svému lékaři pro recept. Autor člán-
ku – neurolog – má podobných chronických 
a těžce postižených nemocných ve své péči 
několik stovek a dosavadní systém předává-
ní receptů byl bezproblémový. Jistě, onen 
recepis lze poslat buď na e-mail, či dokonce 
na mobil, ale kdo zná starší generaci, ví, že 
toto může být problémem. 

Lékař zcela ztratí informaci o tom, jestli 
v době předpisu léku není dotyčný zrov-
na hospitalizován. V tom případě je totiž 
jeho léčba hrazena z prostředků nemocnice 
a případný předpis účinného léku je připsán 
k tíži předepisujícího ambulantního lékaře. 
Autor článku již zažil před lety tento případ 
ve své vlastní praxi a dotáhl jej k soudu. 

Tam mu bylo sděleno, že i když předepsal 
lék v dobré víře, musí jej uhradit a případné 
náklady pak soudně vymáhat od příbuzných 
pacienta, kteří jej o současné hospitalizaci 
neinformovali. Že těchto případů bude po 
zavedení eReceptu přibývat, je logické.

Elektronizace má pomáhat oběma stra-
nám a urychlovat administrativu. Lékaři 
dobře vědí, který systém danému stavu 
prospívá a který je naopak zbytný či přímo 
škodlivý. Pakliže je v zákoně dána možnost 
likvidace ambulantní praxe pro naprosto 
bagatelní „přestupek“ a z lékařů se stávají 
zločinci (podle výše zmíněné pokuty jsou 
na úrovni násilníků a lupičů a jejich kauce), 
pak se nelze divit, že personální devastace 
zdravotnictví bude pokračovat. Že mno-
ho lékařů po zvážení podobných buzerací 
zvolí raději klidnější (a lépe placené) místo 
v zahraničí. 

Bylo by dobré, aby pacienti, kteří budou 
druhotně postiženi těmito kroky, spolkli 
své kletby a nadávky v ordinacích a začali 
„obtěžovat“ své poslance. Bylo by to jistě 
prospěšnější a účinnější.                                                

    Tomáš Vodvářka

Zdroj: http://vodvarka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=618678
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A co my, lékaři – nepracující  
důchodci?

Otevřený dopis ministrovi

Proti bujaré a mocné byrokracii

V posledním čísle Medical Tri-
bune je optimistický článek 
„Přípravy SÚKL na spuštění 
eReceptu finišují“. S nadšením 

se v něm líčí, jak aktivně se přihlašují 
jednotliví lékaři i lékárny a jak se to vše 
zdárně vyvíjí. Avšak nikde není ani zmín-
ka o situaci lékařů – nepracujících dů-
chodců. A není málo lékařů spadajících 
do této kategorie. 

Do dnešního dne nikoho jejich situace 
absolutně nezajímá. Nikde není ani řádka, 
jak budou svoji situaci s nástupem eReceptů 

řešit. Je to ostudné a veliká hanba, že je ta-
kový nezájem o tu „starou gardu“, do které 
i já patřím.

Je nejvyšší čas nám říci, jak se bude řešit 
naše situace s předepisováním léků pro potře-
bu naši i našich přímých rodinných přísluš-
níků. U těch, kteří mají doma počítač, tedy 
internet, asi bude možnost stažení nějakého 
programu k vypisování receptů. Avšak kdo 
bude to stažení aplikace platit – my, z našich 
slaboučkých důchodů? 

A pak je tu kategorie těch ještě starších, 
kteří počítač nevlastní a vlastnit nemohou. 
Jak se bude řešit situace jejich?

Kromě podlomeného zdraví jsme si do 
důchodu odnášeli jedinou výhodu – možnost 
pro sebe i přímé rodinné příslušníky vypi-
sovat recepty na potřebné léky a nemuset 
docházet často ke vzdáleným kolegům (proti 
nám mají zaměstnanci Českých státních 
drah – důchodci své výsluhy daleko velko-
rysejší). Opakovaně jsem psal, že rozumné 
řešení vidím pouze v udělení výjimky pro 
naši věkovou kategorii, ale jak je zřejmé, 
nepočítá se s tím.

Doc. MUDr. František Chaloupka, CSc.,

emeritní přednosta chirurgických oddělení nemocnic 

Pod Petřínem a Na Františku

Vážený pane ministře, já jako starobní 
důchodce po 55leté lékařské praxi, s důcho-
dem 13 000 Kč měsíčně, z 96 procent nevi-
domý, přemýšlím, jak od 1. 1. 2018 zmohu 
provádět elektronickou preskripci pro sebe 
a rodinné příslušníky. Kde vezmu finanční 
prostředky na koupi počítače, lékařského 
programu, prostředky k placení připojení 
k  internetu a  jak to při svém hendikepu 
zvládnu obsluhovat. 

Ale nejde pouze o mne, nýbrž i o aktivně 

působící lékaře důchodce, aby ze zákona 
mohli elektronicky předepisovat léky. 

To, že pojišťovny na jeden recept přispějí 
částkou 1,87 Kč, zaručí většině lékařů v dů-
chodovém věku návratnost nutné investice 
asi za 100 let. 

Odpovíte mi, proč musí být zákonem 
daná povinnost výhradně elektronických 
receptů? Proč se nemůže dostatečně inteli-
gentní lékař rozhodnout sám? Co má dělat 
lékař v akutní situaci, když selže technika 

(zavirovaný program, výpadek elektřiny, 
porucha zařízení apod.), nepoškodí se tím 
pacient i lékař? Proč se lékař nemůže roz-
hodnout sám, zda bude používat preskripci 
elektronickou, či klasickou, případně je v zá-
vislosti na momentální situaci kombinovat, 
bez zákonem daného nařízení?

Děkuji za Vaši odpověď.
MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

V Praze 26. července 2017 

(Zapsal Vladimír Veteška)

Žhavým tématem našeho zdra-
votnictví jsou už roky elek-
tronické recepty. Situace  
je řešena v rovině právně-me-

dicínské, bez občanů, kterých se bez- 
prostředně týká – jejich zdraví má být 
přitom středobodem zdravotnictví  
vůbec.

Veřejnost, potenciální pacienti, po-
strádá dostatek informací o zákonu, podle 
kterého doposud vžitá, rychlá a jednodu-
chá praxe, totiž návštěva lékaře, vyšetření 
a napsání papírového receptu s následným 
bezprostředním vyzvednutím léku v lékár-

ně, má být od 1. 1. 2018 radikálně změněna. 
Vznikne nutnost napsání receptu elektro-
nického, jeho odeslání do centrály, která 
vystaví a zpětně lékaři odešle identifikační 
znak, ten musí být pod hrozbou nemalé 
pokuty předán pacientovi, který zatím čeká 
v ordinaci nebo čekárně (někdy dokonce 
zmizí!) a pak po předložení v lékárně dotyč-
ný lék obdrží. Je nabíledni, že takový proces 
je ohrožen závadami a komplikacemi rázu 
technického, osobnostního a dalšími, jako 
třeba epidemií chřipky nebo crackerským 
útokem. 

Přitom nemůžeme nevidět, když se 
rozhlédneme okolo, spousty tiskovin do-

ručovaných do rodin roznašeči nebo poštou 
s reklamami, inzeráty, slevami, pozvánkami, 
nabídkami atd. A tak se automaticky obje-
vuje možnost a cesta informovat veřejnost 
letáčkem ČLK o divném samoúčelném na-
řízení, které pacientům nemůže pomoci, 
nezlepší jim zdraví ani náladu a při závadě 
může naopak způsobit poškození. Evident-
ně stojí proti zájmu občanů.

Je tedy profesionální povinností v rámci 
prevence tomu zabránit. Je také jasné, že 
bez podpory angažované společnosti není 
proti bujaré a  mocné byrokracii mnoho 
šancí. Buďme tedy dnešní – a jsme před 
volbami.                                            MUDr. A. Mikulec
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Volit strany, které zruší  
povinnost eReceptů

Vážená paní poslankyně, vážený pane 
poslanče,

domnívám se, že patřím mezi inovativní 
lékaře, neboť ve své každodenní praxi inten-
zivně využívám jak edukační aktivity, tak nové 
terapeutické postupy, které moderní diabeto-
logie přináší (např. ještě před 15 lety jsme měli 
k dispozici pouhé tři lékové skupiny a dnes 
běžně používáme skupin osm, což je mezi jed-
notlivými obory naprostá revoluce v léčbě!).

Pokládám se tedy za progresivního lé-
kaře a také zřejmě proto bylo naše zařízení 
v anonymní pacientské soutěži již druhým 
rokem vyhodnoceno jako Ordinace roku (viz 
www.zdravotniregistr.cz). Samozřejmě ke své 
každodenní práci běžně využíváme výpočet-
ní techniku. Dokonce jsem byl v někdejším 
OÚNZ historicky prvním ambulantním léka-
řem, který měl ve své ordinaci počítač. Použí-
vám ho ale dodnes pouze tam, kde zvyšuje jak 
pracovní efektivitu, tak i komfort a bezpečnost 
pacientů. Nikoli tedy „civět“ po celou dobu ná-
vštěvy pacienta na monitor, jak se to mnohdy 
podle sdělení pacientů stává, ale naopak se 
plně pacientovi věnovat.

A koncepce elektronického receptu při-
náší nejen tento problém:

1. Za stávající situace totiž případné recep-
ty sestřičky pomocí razítek připraví, lékař Rp 
zkontroluje, dopíše počet léků a podepíše. Psa-
ní a tisk eRp by provoz výrazně zpomalil, 
ukrojil času z vlastního kontaktu s pacien-
tem a mohlo by tak být ošetřeno daleko méně 
pacientů. To znamená, že by se neúměrně 
prodloužil interval kontrol, objednání nových 
pacientů apod. A to v době výrazného nárůs-
tu počtu nových diabetiků asi není správný 
směr…

2. V případě výpadku elektrické energie, 
což se, nevím jak v Praze, ale mimo Prahu 
alespoň zhruba jednou měsíčně někde stává , 
může za stávajících podmínek ambulance dále 
fungovat. Používáme (naštěstí) totiž paralelně 
klasickou dokumentaci. V případě eRp. by ne-
bylo možno pacienta předpisem léku vybavit, 
takže by pozvaní museli odejít s nepořízenou 
a být přezváni. Ale na kdy?

3. V případě výpadku internetu by byla 
situace stejná. Dokonce se mi nedávno stalo, že 
mi vyhořel modem na ISDN linku, což zničilo 

další elektronická zařízení včetně pobočkové 
ústředny, části telefonního vedení apod. Díky 
„skvělému nasazení“ techniků O2 trvala opra-
va celý měsíc, takže po tuto dobu jsme nemohli 
internet použít!

4. V nedávné televizní debatě Otázky Vác-
lava Moravce se ministr zdravotnictví podi-
voval, jak se dnes mohou lékaři bez internetu 
dále vzdělávat. Jako nelékař asi neví, že vychází 
nepřeberné množství odborných periodik, 
knih, lékaři se účastní řady seminářů, kongresů 
(často zahraničních), a hlavně se tím povinně 
účastní celoživotního postgraduálního vzdě-
lávání.

5. Řada kolegů, hlavně praktických lékařů, 
má několik ordinací, kdy např. v určité vesnici 
ordinují jen půl dne v týdnu. Přesto je to při 
dnešním omezování hromadné dopravy pro 
obyvatele dané lokality významné. V diskusích 
mnoho těchto lékařů uvažuje o uzavření těch-
to poboček a pacienti se budou nuceni složitě 
dopravovat do hlavního sídla této praxe. Není 
to jenom o nákladech na pořízení PC techniky 
třeba do 3–4 ordinací, ale i o kvalitním příjmu 
internetu někde v pohraničí. O komplikacích 
při návštěvní službě ani nemluvě! To si bude 
od 1. 1. 2018 vozit každý lékař s sebou kromě 
ampulária a instrumentária ještě notebook + 
tiskárnu? To aby měl řidiče, který by za ním 
všechna ta zavazadla nosil!

6. Také starší kolegy, kteří zasvětili svůj 
život péči o svého blízkého, určitě nemůžeme  
na konci jejich kariéry trestat vymýšlením 
dalších a dalších administrativních opatření! 
(Mimochodem, jak to jde dohromady s prokla-
macemi MZd ČR o snižování administrativní 
zátěže ve zdravotnictví?!) Pokud nám tito 
nejstarší lékaři odejdou do jistě zasloužené 
penze najednou, je samozřejmé, že je někdo 
dříve nebo později nahradí, neboť nikdo není 
nenahraditelný… Nejspíše sekundáři z našich 
nemocnic. Ale kdo nahradí je v dnes již perso-
nálně vyhladovělých lůžkových zařízeních? 
Většinou cizinci na jihovýchod od naší hranice, 
a to snad není cílem naší personální politiky. 
Nový příliv lékařů můžeme totiž očekávat, 
pokud vůbec (když se podaří zvýšit počty stu-
dentů na LF), až někdy za 8 let (sic!).

7. Vybavit v nemocnicích všechny ambu-
lance i stanice lůžkových oddělení potřebnou 

technikou asi nebude také nejjednodušší, 
a hlavně to bude finančně nákladné.  

8. Bezpečnost dat. Asi by se vám nelíbilo, 
kdyby se nějaký hacker naboural do úložiště 
léků a měl tak absolutní přehled o vašich ne-
mocech. Teoreticky je možné i dnes nabou-
rat databáze zdravotních pojišťoven. Ale ty 
shromažďují taková množství dat, že se v nich 
mnohdy ani ony samy nevyznají, takže najít 
zde zmíněné informace je jistě daleko složitější 
než v připravovaném úložišti léků.

9. Nesmíme také zapomenout na zhoršo-
vání bezpečnostní situace v Evropě. Pokud by 
došlo k nějakému teroristickému činu, který 
by vyřadil na nějakou dobu sítě, musíme mít 
možnost především život zachraňující léky, 
mezi něž inzulin neoddiskutovatelně patří, 
předepsat kdykoliv v ruce! (Nebudeme dávat 
teroristům možnost, že nabouráním úložiště 
dat a tím kolapsem celého systému by v tom 
nejčernějším scénáři zemřely statisíce lidí 
odkázaných na důležité léky!)

10. A konečně: Kdyby skutečně elektro-
nický recept zefektivnil lékaři práci, byl 
by využíván již dnes v naprosté většině 
ordinací. Opak je pravdou, kdy přesto, že je 
možné jej používat už od roku 2013, je zaveden 
pouze v minoritním počtu lékařských praxí. 
Určitá ekonomická pobídka, přislíbená panem 
ministrem ve zmíněném pořadu OVM, je jistě 
dobrou cestou k jejich rozšíření, ale pouze tam, 
kde budou přínosem. Pro všechny ostatní pří-
pady (a nečiním si nárok na popis všech, které 
běžný život přináší) je nutno zachovat mož-
nost předpisu léku na klasickém recepisu.

Opět zdůrazňuji, že drtivá většina našich 
spoluobčanů žije mimo Prahu nebo další velká 
města, takže přijímané zákony nutně musí toto 
demografické rozložení reflektovat. 

Blíží se volby. Často se nás  lékařů  naši 
pacienti ptají, koho bychom jim doporučova-
li volit. Dnes máme odpověď jednoznačnou: 
Takové strany, které se zaváží novelizovat 
zákon o elektronickém receptu ve smyslu 
použití klasické i elektronické formy.

Děkuji za pochopení. Se srdečným po-
zdravem 

prim. MUDr. Jiří Březina,

Metabolické centrum, s.r.o., Mělník

13. 4. 2017
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Pravice zablokovala změny 
v odměňování

ROZHOVOR

Jaroslav Zavadil, bývalý odborový předák, působí od svého zvolení v roce 2013 v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR, kde je předsedou Výboru pro sociální politiku. Tempus medicorum ho požádal o rozhovor 
v souvislosti s jeho pozměňovacím návrhem na odměňování v nemocnicích.

Pane předsedo, navrhl jste v Poslanecké 
sněmovně pozměňovací návrh, kterým by 
se sjednotilo odměňování v nemocnicích. 
V této chvíli nedosáhnou zdravotníci z ně-
kterých nemocnic na slíbené navýšení pla-
tů. Byl toto jediný důvod pro tuto změnu? 
A co říkáte námitkám některých zaměstna-
vatelů, že jim není možné přikazovat, jaké 
mají dát platy zaměstnancům? 

Nepovažuji za správné, aby zaměstnanci 
v systému veřejného zdravotního pojištění, 
vykonávající stejnou práci, byli odměňováni 
různě podle toho, zda pracují ve státním nebo 
soukromém sektoru, a paradoxně hůře v sou-
kromém sektoru, kde bylo slibováno efektivnější 
hospodaření, úspěšný management a vyšší platy. 
Protože soukromé zdravotnictví hospodaří se 
svěřenými veřejnými prostředky, nelze odmítat 
v zájmu kvality poskytování zdravotnických slu-
žeb ze strany těchto zaměstnavatelů standardy 
práce, které stát požaduje, jak zdravotnické, 
tak mzdové.

Bohužel se tato novela zřejmě už ne-
stihne projednat. Přestože měla podporu 
odborů, komory, a dokonce i premiéra. Co 
se stalo? 

Česká pravice zablokovala v Poslanecké 
sněmovně svými obstrukcemi pro zásadní ne-
souhlas s řadou navrhovaných změn, včetně 
mých pozměňovacích návrhů směřujících ke 
zvýšení platů ve zdravotnictví, projednávání tzv. 
koncepční novely zákoníku práce, která měla mj. 
zlepšit i mzdy v soukromých nemocnicích. Bude 
proto třeba počkat na budoucí Poslaneckou 
sněmovnu a zvolit poslance, kteří budou mít 
více na srdci zájem o vysokou úroveň českého 
zdravotnictví a zájmy zaměstnanců, kteří v něm 
pracují a pro které je mzda hlavním zdrojem 
jejich obživy. Jsem připraven, pokud mě „vy-
kroužkujete“ na kandidátce ČSSD, jejich zájmy 
i nadále hájit s plným nasazením.

Personální situace se ve zdravotnictví 
stále zhoršuje. Platy nerostou tak, jak by 
bylo potřeba. Odchody mladých lékařek 
a lékařů nezastaví ani novela zákona o vzdě-

lávání, která spíše situaci ještě zhorší. Blíží 
se volby. Bude toto tématem volební kam-
paně? 

Já myslím, že to již volebním tématem je, 
jde přece o přístup k lidem, k jejich zdravotnictví 
i k fungování zdravotnictví v zájmu společnosti. 
Připravovaná právní úprava, jejíž přijetí ODS 
a TOP 09 zmařily, chtěla zhojit jednu z otevře-
ných ran českého zdravotnictví. Odpůrci mnou 
navrhovaného řešení, se kterým přišel Odbo-
rový svaz zdravotnictví a sociální péče a které 
očekávala zdravotnická veřejnost s nadějí na 
zlepšení nedůstojných mezd v soukromých ne-
mocnicích, se za několik týdnů budou ucházet 
znovu o přízeň voličů – myslím, že voliči, jak 
pacienti, tak zaměstnanci ve zdravotnictví a ko-
neckonců celá veřejnost, která veřejné zdravot-
ní pojištění financuje ze svých mezd a platů, by 
jim měli vystavit konečný účet.

Ve srovnání s mnoha státy Evropské 
unie má Česká republika stále výrazně nižší 
platovou hladinu. A to při srovnatelné pro-
duktivitě práce. Odbory vyhlásily kampaň 
Stop levné práci. Proč jsme pořád na tom 
výrazně hůře než na Západě a jaké je řeše-
ní této situace? Je to i jeden z důvodů ne- 
atraktivity českého zdravotnictví. A na-

výšit mzdy jen v tomto rezortu je navíc 
celospolečensky hůře akceptovatelné. 

Konec levné práce, po kterém volají odbory, 
a já je v tom plně podporuji, je nezbytností, 
nemá-li se stát Česká republika pouhým pro-
ducentem laciného zboží, bez větší přidané 
hodnoty, kterou dnes tvoří věda, výzkum a nové 
technologie uplatňované ve všech odvětvích, 
včetně zdravotnictví. Nízké mzdy jsou spoje-
né s odlivem mozků do zahraničí a s růstem 
chudoby ve společnosti. Kvalitní zdravotnictví 
má své náklady a ty jsou, pokud jde o vybavení, 
léky a technologie, stejně drahé u nás jako i na 
západ od našich hranic – zaostáváme „pouze“ 
ve mzdách a platech. Jinými slovy, abychom 
mohli i nadále mít za takových podmínek kva-
litní zdravotnictví, museli by se i špičkoví lékaři 
a další zdravotnický personál smířit dlouhodobě 
s nízkými mzdami i platy. To je nepřijatelné! 
Česká republika vykazuje dostatečnou ekono-
mickou výkonnost, aby tomu tak být nemuselo, 
nejen ve zdravotnictví, ale i v dalších odvětvích. 
Vyšší růst mezd automaticky přináší vyšší vý-
běr pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
a vytváří předpoklad jak pro zachování vysoké 
úrovně zdravotní péče, tak pro udržení doktorů 
a zdravotních sester v České republice.

Michal Sojka 



TEMPUS MEDICORUM    /  ZÁŘÍ 201714

TEMPUS
MEDICORUM

Kubek hodnotí činnost vlády 
v oblasti zdravotnictví

KRIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vláda neřeší personální krizi ve zdravotnictví. Místo toho se dále vyhazují peníze za nesmyslné projekty 
typu povinných elektronických receptů… To mj. říká prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek 
při hodnocení současné vlády v rozhovoru, který poskytl České tiskové kanceláři. 

Jak hodnotíte činnost současné vlády 
v oblasti zdravotnictví?

Současná vláda v zásadě nebyla horší, ale 
bohužel ani lepší než vlády předchozí. Nespl-
nila velká očekávání a s ohledem na výraznou 
většinu v obou komorách parlamentu tato ko-
alice ve zdravotnictví prosadila pouze velmi 
málo. Na druhou stranu je férové přiznat, že 
problémy, které jsou příčinou současné krize, 
vláda nezpůsobila, ale zdědila. 

Jakým tématům se měla věnovat 
a nic v té oblasti neudělala (nebo udě-
lala málo)?

Výdaje na zdravotnictví v České repub-
lice patří k nejnižším v celé Evropě. S nedo-
statkem financí úzce souvisí prohlubující se 
nedostatek zdravotníků, kteří již odmítají 
zdravotní péči dotovat na úkor svých platů 
a mezd. Sestry prchají mimo obor. Lékaři, ze-
jména ti mladí, odchází za lepší perspektivou 
do Německa a Velké Británie. Nemocnicím 
chybí stovky lékařů a tisíce zdravotních se-
ster. Pracující lékaři stárnou – každý čtvrtý 
z nás je již starší šedesáti let. V nemocnicích je 
plošně porušován a cíleně obcházen zákoník 
práce. Řada z nich je již plně závislá na práci 
cizinců a kvůli nedostatku personálu jsou 
v nich zavírána klíčová oddělení. Dodržována 
není ani vyhláška o minimálním personál-
ním zajištění zdravotních služeb a komora 
již zaznamenala i případy nelegálního za-
městnávání cizinců se spornou kvalifikací. 
Za stejné výkony jsou jednotlivá zdravotnická 
zařízení placena různě a kvůli nedostatečným 
úhradám od pojišťoven se mnohde zbytečně 
prodlužují čekací doby na plánovaná vyšetře-
ní a operace. Řada pacientů, zejména dětí, již 
nemůže ani sehnat praktického lékaře. Úhra-
dy soukromým lékařům stagnují a stále větší 
díl naší práce tak zůstává nezaplacený. A ve 
výčtu problémů bychom mohli pokračovat. 

Na jaře loňského roku Česká lékařská 
komora veřejně deklarovala, že za stávajících 
podmínek již nejsme schopni pacientům ga-
rantovat bezpečnost zdravotní péče. Zahájili 
jsme informační kampaň „Zdravotnictví volá 

o pomoc“, jejímž cílem je ukazovat skutečný 
stav českého zdravotnictví, upozorňovat na 
projevy jeho rozkladu a vysvětlovat jejich pra-
vé příčiny a přinutit politickou reprezentaci 
ke schválení zásadních změn ve financování 
a organizaci zdravotnictví.

Počátkem března 2016 jsem otevřeným 
dopisem vyzval prostřednictvím premiéra 
Sobotky vládu, aby konečně začala krizi ve 
zdravotnictví řešit. Naše varování přišlo včas, 
tedy uprostřed funkčního období, kdy vlá-
da ještě do voleb mohla prosadit potřebné 
zákony a vyhlášky. Jako bonus navíc jsme 
sami předložili návrhy řešení shrnuté v tzv. 
Krizovém plánu, který v září 2016 schválili 
delegáti mimořádného sjezdu komory. Mar-
ně. Vláda vedená tandemem Babiš–Sobotka 
neudělala nic! 

Jaké kroky podle vás slibovala a ne-
splnila?

Vláda především neřeší zmiňovanou per-
sonální krizi ve zdravotnictví. Místo toho se 
dále vyhazují peníze za nesmyslné projekty 
typu povinných elektronických receptů… 

Zklamáním je novela zákona o vzdělávání 
lékařů. Dva roky práce zahodil ministr Ně-
meček takříkajíc do kanálu. Fakultní lobby 
si nakonec dokázala prosadit, že k žádným 
podstatným změnám nedošlo. Systém zůstává 
vůči mladým lékařům nepřátelský, a zatímco 
fakultní nemocnice budou mít i nadále zajiš-
těn přísun laciné pracovní síly, personální 
devastace regionálních nemocnic se bude 
prohlubovat. V souvislosti s tzv. zákonem 
o vzdělávání nelékařů pak za vrchol ostudy lze 
považovat v Evropě raritní zařazení čínských 
léčitelů mezi zdravotníky.

Vláda neprosadila slibovaný zákon o ne-
ziskových nemocnicích, tudíž nadále neexis-
tuje žádná garance základní nezcizitelné sítě 
nemocnic. Prohlubující se regionální rozdíly 
v dostupnosti zdravotní péče jako by ministry 
vůbec nezajímaly.

Nesplněný zůstal slib, že za identické 
výkony budou mít jednotlivá zdravotnická 
zařízení od pojišťoven stejné úhrady. Revize 

seznamu zdravotních výkonů spojená s pra-
videlnou valorizací ceny práce neproběhla.

Ze svého programového prohlášení pak 
vláda rezignovala na splnění slibu, že oddělí 
vlastnictví zdravotních pojišťoven a zdra-
votnických zařízení. Propojení řetězce Agel 
a Průmyslové zdravotní pojišťovny si ministři 
řešit netroufli, stejně jako se vůbec nesnažili 
o redukci zbytečně vysokého počtu zdravot-
ních pojišťoven. 

Jsou nějaké kroky, za které si zaslouží 
pochvalu?

Tato vláda se na rozdíl od mnoha vlád 
předchozích nestavěla a priori nepřátelsky 
vůči zdravotníkům ani vůči odborovým orga-
nizacím. Díky premiéru Sobotkovi a bývalému 
ministrovi Dienstbierovi se výrazně zlepšila 
komunikace s profesními komorami, které 
získaly možnost připomínkovat připravova-
nou legislativu. Samozřejmě to neznamená, 
že všechny naše připomínky by byly akcep-
továny, ale alespoň jsme o připravované le-
gislativě podrobně informováni.

Ve zdravotnictví vláda nepřipustila žádný 
další rozprodej či rozdávání nemocnic, byť 
návrh ministra Ludvíka na tzv. univerzitní 
nemocnice byl velmi podezřelý.

Platby za státní pojištěnce byly opakovaně 
valorizovány, i když nebyl schválen zákon, 
který by toto garantoval. Další vývoj tak zůstá-
vá závislý na tom, „jak se vyspí“ ministr finan-
cí nebo „co si vytrucuje“ ministr zdravotnic-
tví. To samozřejmě na jistotě zdravotníkům 
nepřidává. I nadále zůstává stát, který platí 
za děti, důchodce a nezaměstnané pouhou 
čtvrtinu odvodu z průměrné mzdy, největším 
dlužníkem zdravotního pojištění.

Pochvalu si vláda zaslouží za opakovaný 
růst platů zdravotníků, i když se toto týká 
pouze části nemocnic a splnění slibu sjed-
nocení způsobu odměňování v nemocnicích 
podle tarifních tabulek jsme se nedočkali. 
Naopak u soukromých lékařů zůstává stále 
větší část práce ze strany pojišťoven neza-
placená.

Vanda Králová, ČTKs 

Přednášející: 
JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK
Mgr. Daniel Valášek, právník-specialista ČLK a ředi-
tel kanceláře ČLK v Olomouci

Program:
■   Právní odpovědnost, lege artis, znalecké posudky 

– aktuální judikatura Nejvyššího soudu ČR a kazuis-
tiky z praxe.

■   Informovaný souhlas, revers, dříve vyslovená přá-
ní pacienta, právo na zadržení informací – aktuální 
judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, ka-
zuistiky z praxe.

■   Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb 
a zdravotních pojišťoven – smlouvy, regulace, ře-
šení sporů.

■   Ochrana osobních údajů a povinná mlčenlivost, přípra-
va na realizaci nařízení EU o ochraně osobních údajů.

■   Elektronické recepty, elektronická evidence tržeb – 
praktické otázky.

■   Diskuse a odpovědi na otázky účastníků.

Registrace: 12.30 hod.
Zahájení: 13.00 hod.
Závěr:  17.00 hod.
O přestávce je zajištěno pro účastníky občerstvení!

Česká lékařská komora si Vás dovoluje pozvat na tradiční právní seminář

Právní seminář České lékařské komory

čtvrtek 12. října 2017, 13–17 hodin 
hotel NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS
Legionářská 1311/21, Olomouc (www.nh-olomouc.eu)

Přihlášky na www.lkcr.cz, 
sekce KURZY ČLK – číslo kurzu: 
114/17
(kurzy jsou řazeny chronologic-
ky podle data konání)

Své evidenční číslo najdete v se-
znamu registrovaných lékařů.

Účastnický poplatek je nut-
né uhradit předem:
lékaři 650 Kč 
zdravotničtí pracovníci 950 Kč 
ostatní 3000 Kč 

číslo účtu 19-1083620217/0100, 
variabilní symbol 11417

Do zprávy pro příjemce uveďte 
jméno účastníka.

Odborná vzdělávací akce je po-
řádána v rámci celoživotního 
vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Za účast na semináři jsou přidě-
leny 4 kredity dle SP č. 16 ČLK.

PRÁVNÍ AKTUALITY 
VE ZDRAVOTNICTVÍ
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Přednášející: 
JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK
Mgr. Daniel Valášek, právník-specialista ČLK a ředi-
tel kanceláře ČLK v Olomouci

Program:
■   Právní odpovědnost, lege artis, znalecké posudky 

– aktuální judikatura Nejvyššího soudu ČR a kazuis-
tiky z praxe.

■   Informovaný souhlas, revers, dříve vyslovená přá-
ní pacienta, právo na zadržení informací – aktuální 
judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, ka-
zuistiky z praxe.

■   Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb 
a zdravotních pojišťoven – smlouvy, regulace, ře-
šení sporů.

■   Ochrana osobních údajů a povinná mlčenlivost, přípra-
va na realizaci nařízení EU o ochraně osobních údajů.

■   Elektronické recepty, elektronická evidence tržeb – 
praktické otázky.

■   Diskuse a odpovědi na otázky účastníků.

Registrace: 12.30 hod.
Zahájení: 13.00 hod.
Závěr:  17.00 hod.
O přestávce je zajištěno pro účastníky občerstvení!

Česká lékařská komora si Vás dovoluje pozvat na tradiční právní seminář

Právní seminář České lékařské komory

čtvrtek 12. října 2017, 13–17 hodin 
hotel NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS
Legionářská 1311/21, Olomouc (www.nh-olomouc.eu)

Přihlášky na www.lkcr.cz, 
sekce KURZY ČLK – číslo kurzu: 
114/17
(kurzy jsou řazeny chronologic-
ky podle data konání)

Své evidenční číslo najdete v se-
znamu registrovaných lékařů.

Účastnický poplatek je nut-
né uhradit předem:
lékaři 650 Kč 
zdravotničtí pracovníci 950 Kč 
ostatní 3000 Kč 

číslo účtu 19-1083620217/0100, 
variabilní symbol 11417

Do zprávy pro příjemce uveďte 
jméno účastníka.

Odborná vzdělávací akce je po-
řádána v rámci celoživotního 
vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Za účast na semináři jsou přidě-
leny 4 kredity dle SP č. 16 ČLK.

PRÁVNÍ AKTUALITY 
VE ZDRAVOTNICTVÍ
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TEMPUS
MEDICORUM ČINNOST ČLK

Práce v první linii
Mezikrajský seminář okresních disciplinárních orgánů a Čestné rady České lékařské komory

Již posedmé se konal pracovní 
seminář členů revizních komisí 
a čestných rad okresních sdru-
žení České lékařské komory, ten-

tokrát v Západočeském kraji. Seminář, 
který proběhl ve Žluticích, byl zařazen do 
programu celoživotního vzdělávání. Zú-
častnili se ho pracovníci z okresů Beroun, 
Karlovy Vary, Kladno, Sokolov a Teplice.

Program semináře byl rozdělen na úvodní 
teoretickou část Mgr. Bc. Miloše Máci z práv-
ního oddělení ČLK  nazvanou Zásady postupu 
disciplinárního řízení v České lékařské ko-
moře. 

V této části semináře byl přehledně probrán 
Stavovský předpis č. 4 Disciplinární řád se za-
měřením na oblasti jeho novelizace. 

Poté následovala přednáška JUDr. Heleny 
Krejčíkové, Ph.D., odborného a vědeckého pra-
covníka kanceláře Čestné rady a Revizní komise 
ČLK, na téma Nejčastější formální pochybení 
v činnosti disciplinárních orgánů ČLK.  

Přednáška volně navázala na předchozí 
teoretické sdělení a přednášející poukázala na 

konkrétních případech na obtížná místa v še-
tření kauz a opakující se chyby při formálním 
zpracovávání vydávaných rozhodnutí discipli-
nárních orgánů. 

Diskuse byla čilá a díky složení auditoria 
mohly být diskutovány i některé „živé kauzy“, 
stejně jako již uzavřené případy. Oba předná-
šející se snažili jasně a srozumitelně zodpově-
dět položené dotazy bez používání právního 
formalismu.

Znovu se osvědčila interaktivní forma se-
mináře JUDr. Krejčíkové s kvízovými otázkami. 
Tato forma oživí přednášenou tematiku a je 
okamžitou zpětnou vazbou pro přednášejícího, 
zda bylo jeho sdělení správně pochopeno.

I letos byl zájem o problematiku stížností 
odsouzených osob. Vzhledem k tomu, že Čest-
ná rada ČLK má díky podávaným námitkám 
odsouzených osob poměrně značnou praxi 
v této problematice a komunikace s Vězeňskou 
službou je standardně dobrá, mohly být dotazy 
kvalifikovaně zodpovězeny. 

V diskusi se znovu prokázalo, jak velmi zá-
leží na správném a kvalifikovaném prvotním 
šetření a rozhodování na úrovni okresu. Na 

jednoduše formulovaném, jasném a přesném 
popisu skutečnosti s použitím ověřitelných 
faktů ze zdravotnické dokumentace a  dal-
ších dokumentů. Jak je vždy třeba vycházet 
z originální zdravotnické dokumentace. Stále 
platí: „Zkoumej fakta a nepřebírej bez ověření 
závěry jiných, byť vážených, orgánů, institucí 
a autorit.“

Práce okresních disciplinárních orgánů je 
obtížná, protože jejich členové pracují v „první 
linii“ s těsnými pracovními a osobními vztahy 
okresního města, a nikoli v „zázemí“ jako je-
jich kolegové z centrálních orgánů, a nemají za 
sebou také zkušený právní servis jako ústřed-
ní orgány. Na druhé straně však mají okresní 
disciplinární orgány výhodu dobré znalosti 
místních poměrů a dalších souvislostí, které 
mohou kauzu lépe objasnit.

Jak již bylo opakovaně konstatováno, jsou 
tato pracovní setkání okresních disciplinárních 
orgánů a Čestné rady ČLK užitečná a zlepšují 
činnost disciplinárních orgánů ČLK na všech 
úrovních. 

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.,

předseda Čestné rady ČLK In
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TEMPUS
MEDICORUM SPOLEČNOST

Tyranie
20 lekcí z 20. století

Nakladatelství Paseka vyda-
lo v překladu Martina Po-
korného knihu amerického 
historika a profesora na Ya-

leově univerzitě Timothyho Snydera. 
Bezprostředním impulzem k napsání 
knihy byl sice šok ze zvolení Donalda 
Trumpa prezidentem Spojených států, 
avšak spis, který sám autor považuje 
za poučení z 20. století, je až mrazivě 
pravdivým varováním před nástupem 
diktatury, která hrozí v čase „alterna-
tivní internetové pravdy“ nám, pokud 
nezačneme používat svůj vlastní rozum. 

Jak napsala Světlana Alexijevičo-
vá, běloruská spisovatelka a nositelka 
Nobelovy ceny za literaturu: „Spějeme 
rychle k fašismu. Timothy Snyder nás 
nechává bez veškerých iluzí o nás sa-
mých.“ Motto knihy by se rovněž dalo 
shrnout tak, že ten, kdo se nepoučí z his-
torické zkušenosti, je odsouzen si his-
torické tragédie zopakovat. Na základě 
znalostí dějin 20. století, které přineslo 
lidstvu hrůzy komunismu, fašismu a na-
cismu, upozorňuje autor na paralely 
s naší současností a varuje před rizi-
kem, že hrůzy totalitních režimů by se 
mohly velmi snadno zopakovat, pokud 
budeme zavírat oči před porušováním 
lidských práv a svobod a pokud nad Kan-
tův „osobní vnitřní mravní zákon“ pový-
šíme svůj momentální prospěch a místo 
zodpovědnosti a svobody si vystačíme 
s delším vodítkem a plnou miskou, do 
níž nám nasype pár zbytků nějaký oli-
garcha či populista, který si nás koupí 
svým majetkem či svými tlachy.

Kniha, která sice příliš nezlepší vaši 
náladu, ale o to více stojí za přečtení, je 
rozdělena do dvacítky kapitol, z nichž 
každá je uvedena jedním z poučení, kte-
rá si dovoluji odcitovat:

„Nepodřizuj se předem.
Autoritářský režim si většinu své moci 

ani nemusí vynucovat: získá ji samovolně. 
Lidé uvažují, co po nich nejspíš bude re-
presivnější vláda chtít, a pak se podle toho 
dobrovolně chovají, aniž by jim to kdokoli 
přikazoval. Občan, který se takto přizpůso-

bí, dává stávající moci najevo, čeho může do 
budoucna dosáhnout.“

„Ochraňuj instituce a braň je.
Instituce nám pomáhají zachovat sluš-

nost – a zároveň potřebují, abychom my po-
mohli jim. Mluvit o našich institucích máš 
právo jen tehdy, pokud jednáš v jejich zájmu. 
Instituce se neubrání samy od sebe. Pokud 
se jim nedostává soustavné ochrany, zhroutí 
se jedna po druhé. Zvol si proto instituci, na 
které ti záleží – soud anebo noviny, zákon 
anebo odbory –, a stůj na její straně.“

„Varuj se státu jedné strany.
Strany, jimž se podařilo zapudit všechny 

rivaly a přetvořit celé státy, nebyly všemo-
houcí od začátku. Využily určitého histo-
rického momentu k tomu, aby oponentům 
znemožnily politickou existenci. Podporuj 
systém více stran a braň pravidla demokra-
tických voleb. Hlasuj v místních a státních 
volbách – dokud to jde. Uvažuj, zda nekan-
didovat.“

„Přijmi zodpovědnost za podobu světa.
Symboly dneška napomáhají realitě zítř-

ka. Nepřehlížej hákové kříže a další znamení 
nenávisti. Neodvracej oči a nezvykej si na 
ně. Odstraňuj je sám a buď v tom ostatním 
příkladem.“

„Pamatuj na profesní etiku.
Jestliže začnou političtí předáci dávat 

negativní příklad, je o  to důležitější za-
chovávat profesní 
věrnost náležitým 
postupům. Práv-
ní stát se obvykle 
nedá rozvrátit bez 
právníků, monstr- 
procesy se nedají 
pořádat bez soud-
ců. Autoritáři po-
třebují poslušné 
funkcionáře a ve-
litelé koncentrač-
ních táborů hledají 
podnikatele se 
zájmem o  levnou 
pracovní sílu.“

„Střez se milic.
Když ozbrojenci, kteří po celou dobu tvr-

dili, že jsou proti systému, začnou nosit uni-
formy a pochodovat s loučemi a podobiznami 
vůdce, znamená to, že konec je blízko. Když se 
milice vůdcových stoupenců prolne s oficiální 
policií a vojskem, konec nastal.“

„Pokud musíš nosit zbraň, používej ji 
s rozmyslem.

Pokud vykonáváš ozbrojenou veřejnou 
funkci, Bůh ti žehnej a Bůh tě chraň. Uvě-
dom si ale, že hrůzy minulosti povstávaly 
také ze situací, kdy se policisté a vojáci ne-
chali bezprecedentním způsobem využít. 
Buď připraven, buď připravena říct ne.“

„Vykroč z řady.
Někdo se toho musí odvážit. Dělat to, 

co ostatní je snadné. Chovat se nebo mluvit 
jinak než většina ti může připadat zvláštní. 
Ale bez tohoto nepohodlí není svobody. 
Vzpomeň si na Rosu Parksovou. Jakmile 
dáš příklad, kletba jménem status quo se 
prolomí a ostatní tě budou následovat.“

„Nepoužívej fráze, přemýšlej o tom, co 
říkáš.

Vyhýbej se otřepaným frázím, které 
pronášejí všichni. Vyjadřuj se samostat-
ně, i když třeba chceš říct totéž co ostatní. 
Odtrhni se od internetu. Čti knihy.“

„Věř v pravdu.
Kdo se vzdá faktů, vzdává se svobody. 

Inzerce A171003319
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Jestliže už nic není pravda, nikdo nemůže 
kritizovat držitele moci, protože se přitom 
nemá o  co opřít. Jestliže nic není pravda, 
pak je všechno spektákl. A ti s nejnaditější  
peněženkou si zaplatí nejvíc oslepující světla.“

„Hledej, pátrej, analyzuj.
Uvažuj samostatně. Věnuj čas rozsáh-

lejším článkům. Předplať si tištěná média – 
podpoříš investigativní žurnalistiku. Pochop, 
že nezanedbatelná část sdělení šířených po 
síti ti škodí a chtějí tě zneužít. Informuj se 
o webových stránkách, které provádějí rozbor 
propagačních kampaní, někdy i řízených ze 
zahraničí. Když nějakou informaci předáváš 
druhým, přijmi za ni zodpovědnost.“

„Dívej se cizím lidem do očí a neváhej 
s nimi prohodit pár slov.

Nejde jen o zdvořilost: je to součást ob-
čanství a zodpovědného členství ve spo-
lečnosti – a také způsob, jak zůstat v kon-
taktu s okolím, zbořit společenské bariéry 
a pochopit, komu bychom měli důvěřovat 

a komu ne. Pokud by 
měla nadejít atmosfé-
ra udavačství, měl by 
člověk vědět, v jakém 
okolí se vlastně kaž-
dodenně pohybuje.“

„Nezapomínej, že 
politika je tělesná 
a únik před tyranií 
vyžaduje pohyb.

Vládnoucí moc 
chce, aby tvoje tělo 
ochablo v křesle a tvo-
je emoce se rozptýlily 
po displeji. Jdi ven. 
Ocitej se na nezvyk-
lých místech a v pří-
tomnosti neznámých 
lidí. Získávej nové 
přátele a drž se jich.“

„Chraň si soukromí.
Nestoudní mocní 

k manipulaci s lidmi 
využijí všeho, co vědí. 
Pravidelně očišťuj 
počítač od malwaru. 
Pamatuj, že e-mail 
se dá snadno sledo-
vat. Uvažuj, zda více 
nevyužívat alterna-
tivní webové nástro-
je – anebo zda se od 

e-mailu zčásti neodpoutat. Osobní otáz-
ky řeš osobně. Z téhož důvodu včas vyřeš 
všechny právní spory. Tyrani na tebe chtějí 
něco mít. Snaž se neposkytnout jim k tomu 
příležitost.“

„Přispívej na dobrou věc.
Aktivně se zapoj do politických i ne-

politických organizací, se kterými sdílíš 
pohled na svět. Vyber si jedno či dvě cha-
ritativní sdružení a zadej trvalý platební 
příkaz. Bude to tvoje svobodné rozhodnutí, 
kterým podporuješ občanskou společnost 
a pomáháš druhým lidem konat dobro.“

„Uč se od svých bližních v jiných zemích.
Udržuj kontakty s přáteli ze zahraničí 

a navazuj nové. Současné obtíže Spojených 
států jsou jen prvkem obecnějšího trendu. 
A žádná země nenajde řešení sama. Zařiď 
pasy pro sebe i svou rodinu.“

„Pozor na nebezpečná slova.
Obezřetně vnímej, kdykoli zazní slova 

‚extremismus‘ a ‚terorismus‘. Pojmy ‚krize‘ 
a ‚výjimečný stav‘ mohou být fatální – dávej 
na ně pozor. Vzepři se, když se vlastenecké-
ho vyjadřování používá falešně a zrádně.“

„Když nastane, co bylo nemyslitelné, 
zachovej klid.

Moderní tyranie je cílená manipulace se 
strachem. Až dojde k teroristickému útoku, 
měj na paměti, že autoritáři podobných 
událostí využívají k utužení moci. Nena-
dálá pohroma, která vyžaduje zrušení brzd 
a protivah, rozpuštění opozičních stran, 
pozastavení svobody vyjadřování, práva  
na spravedlivý proces a tak dále, je starým 
trikem z hitlerovské učebnice. Nesedni na 
lep.“

„Miluj svoji vlast.
Ukazuj následujícím generacím, jaké 

možnosti Amerika nabízí. Bude to potřeba.“

„Měj odvahu.
Pokud není nikdo ochoten zemřít za 

svobodu, potom všichni zemřeme v tyranii.“

Tyranie – tu útlou stostránkovou kní-
žečku by podle mého názoru měli faso-
vat všichni občané společně s volebními 
lístky. Vzhledem k tomu, že tento můj 
plán nevyjde, dovoluji si alespoň dopo-
ručovat každému, aby si ji přečetl a nad 
jejím obsahem se zamyslel.

Milan Kubek

SPOLEČNOST

Seženete v dobrých knihkupectvích nebo  
se slevou 20 procent přímo na www.paseka.cz

Uherskohradišťská 
nemocnice  a. s. 

Uherskohradišťská nemocnice a. s. vypisuje 
výběrové řízení na pozici:  

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ
●	 Očního   ●   Urologického   ●   Ortopedického
●	 Onkologického   ●		Nefrologie a dialýzy    
●	 Infekčního   ●		Porodnicko-gynekologického

POŽADUJEME: 
●  atestaci v oboru, praxi v oboru min. 10 let
●  manažerské a organizační schopnosti
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Brexit migraci lékařů  
nezastaví
Časopis Tempus medicorum přináší projev, který přednesl vedoucí britské delegace při Unii lékařů 
specialistů (UEMS) Andrew Rowland. Tématem řeči byl dopad brexitu na práci evropských lékařů, 
zdravotnického personálu a pacientů. Pediatr specializovaný na urgentní medicínu se věnoval celé škále 
oblastí – od vzájemného uznávání odborných kvalifikací přes migraci lékařů až po návrhy, jak nejlépe 
prosadit zájmy lékařské obce při jednáních o podmínkách odchodu ostrovní země z EU.

Brexit znamená odchod Velké Británie 
z Evropské unie, tedy odchod z politického 
uskupení. Samozřejmě ale neznamená, že by 
země opouštěla Evropu. Stále se považujeme za 
Evropany a od rodiny dalších evropských států 
nás dělí jen 33 kilometrů Lamanšského průlivu. 

Ještě předtím, než zmíním, jaké výzvy při-
náší brexit pro lékařskou profesi a pro pacienty, 
v jejichž zájmu pracujeme, bych rád zasadil 
výsledky referenda o vystoupení Velké Británie 
z EU do širšího kontextu a zmínil roli Britské 
lékařské asociace (BMA).

BMA je apolitickou organizací zastupující 
více než 160 tisíc lékařů a studentů medicíny 
z celého Spojeného království, z něhož dva 
celky (Severní Irsko a Skotsko) hlasovaly pro 
setrvání země v EU. Hlasy z Walesu a Anglie, 
kde sídlí velká část britské populace, sehrály 
rozhodující úlohu, že referendum dopadlo tak, 
jak dopadlo. Nikdy jsme svým členům nedávali 
doporučení, jak v referendu hlasovat, protože 
i během kampaně jsme kladli důraz na neutra-
litu. Poskytovali jsme však objektivní (a podle 
mého názoru v drtivé většině pozitivní) analýzy, 
jak velký dopad má členství v EU nejen na brit-
ské lékaře, ale také na zdraví britské populace.  

Poté, co referendum výsledky našich ana-
lýz potvrdilo, jsme dostali značnou zpětnou 
vazbu. Nesčetné množství příkladů doložilo, 
že brexit ohrozí (a ve skutečnosti už ohrožu-
je) schopnosti našich členů lékařů poskytovat 
pacientům adekvátní zdravotní péči. Zaznívalo 
jediné pozitivum odchodu Velké Británie z EU, 
a sice že se potraviny a nápoje ve Spojeném krá-
lovství začnou opatřovat štítky s energetickou 
hodnotou, čímž se zlepší stravovací možnosti 
obyvatelstva. Názor, zda změny ve značení po-
travin stojí za vystoupení z EU, si udělejte sami. 
Realitou však zůstává, že se britská veřejnost 
těsnou většinou rozhodla nezůstat  v EU a že 
jednání o vystoupení už započala. 

Jaká tedy představuje brexit rizika ve 
vztahu k naší profesi a k našim pacientům? 

Především se jasně ukazuje, že ohrožuje pří-
stup lidí ke zdravotní péči a dalším sociálním 
službám. Brexit se však dotkne i více než pěti 
tisíc obyvatel Velké Británie, kteří žijí v ČR, 
a zhruba 42 tisíců Čechů s místem pobytu na 
britských ostrovech. Problémy přicházejí také 
pro více než 30 tisíc lékařů registrovaných ve 
Spojeném království, kteří získali kvalifikaci 
v rámci Evropského hospodářského prostoru. 
Jednoduše řečeno, Britská národní zdravot-
ní služba (NHS) nemůže fungovat bez 1053 
českých doktorů působících v současné době 
na ostrovech. 

V souvislosti s brexitem vstupuje do hry 
celý komplex témat. Právem na trvalý pobyt 
počínaje, přístupem na pracovní trh, nároky 
na důchod, sociálními právy a právem na vzdě-
lání konče. Víme, že velký počet lékařů, kteří 
pracují v NHS a kteří mají kvalifikaci získanou 

v rámci Evropského hospodářského prostoru, 
zvažuje ve světle referenda, že odejde z Velké 
Británie. Pokud by se tak skutečně stalo, mělo 
by to velmi vážný a negativní dopad na úroveň 
zdravotní péče v celé zemi. Současné problémy, 
například dlouhé čekací doby na ošetření, by 
se ještě prohloubily. 

Omezení volného pohybu lékařů a jejich 
možností vykonávat praxi v  ostatních stá-
tech díky vzájemnému uznávání odborných 
kvalifikací nepoškodí jen Velkou Británii, ale 
celou Evropu. Vzájemná výměna a obohaco-
vání teoretických a praktických zkušeností 
a příležitosti k dalšímu profesnímu rozvoji na 
evropské úrovni přináší lékařům a pacientům 
velké výhody. 

Doktor X. Y. je například Litevec se spe-
cializací v oboru anesteziologie a intenzivní 
medicína. Pracuje jeden týden v měsíci v ne-
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mocnici v severním Londýně, zbylý čas působí 
v domovské zemi. Možnost cestovat za prací 
v rámci členských zemí EU přináší nesmírná 
pozitiva pro spolupracující kolegy, pacienty 
i samotného lékaře. Protože 70 % lékařského 
personálu v Londýně pochází ze zahraničí, 
dostává pan X. Y. možnost učit se od kolegů, 
kteří získali vzdělání a načerpali zkušenosti 
v úplně jiném prostředí. Zcela odlišná situ-
ace panuje naopak v Litvě, kde také působí 
nesrovnatelně méně lékařů z ciziny. Lékaři 
se zde vzdělávají v rámci jedné školy a nemají 
tolik příležitostí k výměně zkušeností s kolegy 
pocházejícími odjinud. 

Uvedl jsem samozřejmě jen jeden pří-
klad. Nicméně si myslím, že dobře ilustruje 
důležitou skutečnost – důsledky brexitu jsou 
dvousečné a nejsou záležitostí pouze Velké 
Británie nebo jednotlivých evropských zemí. 
Brexit sice může celoevropskou migraci lé-
kařů za prací zpomalit, nelze ji ale zvrátit.

Nesmíme proto dopustit, aby se zasta-
vila práce na opatřeních, která v evropském 
kontextu zlepšují bezpečí pacientů. Mám 
na mysli především varovný mechanismus 
upozorňující všechny příslušné evropské 
regulační orgány, že lékař nemá z určitého 
důvodu právo pracovat nebo že jsou jeho mož-
nosti vykonávat profesi omezené. Podobně 
prospěšné jsou také snahy zajistit minimální 
standardy v oblasti specializačního lékařské-
ho vzdělávání. 

Panevropská migrace vysoce kvalifikova-
ných pracovních sil se samozřejmě netýká jen 
lékařů, ale v podobné míře také odborníků 
působících v oblasti medicínského výzku-
mu a inovací. Ve Velké Británii pochází 15 % 
všech akademických pracovníků z dalších 
členských zemí EU.  

Konec volného pohybu osob a s tím sou-
visející omezení jejich práv zhorší kvalitu 
špičkového lékařského výzkumu nejen ve 
Velké Británii, ale v celé Evropské unii. Spo-
lupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
přitom přinesla značné objevy v oblasti vývoje 
léčiv – ze stovky nejčastěji předepisovaných 
preparátů byla celá čtvrtina vyvinuta ve Velké 
Británii, a to nehovořím o našem největším 
výrobním řetězci biotechnologických produk-
tů v Evropě. Je tedy jasné, že celoevropská 
spolupráce v celém medicínském odvětví má 
také ekonomický význam. 

Ukazuje se, že EU sehrála klíčovou roli 
při ochraně a  zlepšování zdraví populace 
prostřednictvím mezinárodních strategií, 
spolupráce a implementace příslušných le-
gislativních opatření. Velká Británie výše 
uvedené oblasti aktivně podporovala a hrála 

konstruktivní roli při spolupráci s ostatními 
státy na zlepšování sféry evropského veřej-
ného zdraví. 

Odchod Spojeného království z Evropské 
unie nesmí ohrozit dosud fungující systémy 
kooperace rozvíjené na celoevropské úrovni, 
neboť právě zde se lépe daří podporovat práva 
lidí náchylných k nemoci bojovat proti zdra-
votním nerovnostem a prosazovat standardy 
ve sféře veřejného zdraví, což významně po-
siluje ochranu proti závažným zdravotním 
hrozbám. 

Zmíněné oblasti budou ještě hlasitěji re-
zonovat v Severním Irsku, kde panuje díky 
geografické blízkosti s Irskem unikátní si-
tuace – obě země sdílejí společnou hranici, 
a Irsko bude tedy jako jediný stát EU s Velkou 
Británií přímo sousedit.  

Zvláštní znepokojení cítíme při úvahách 
o nové situaci, které budou čelit naši kolegové 
pracující v příhraničních oblastech. Mnoho 
lékařů, zejména lékaři se sídlem právě neda-
leko hranic s Irskem, totiž poskytuje péči na 
celém ostrově. Patrně nejvýmluvněji hovoří 
příklad z nemocnice Altnagelvin nacházející 
se v severoirském městě Derry. Zdejší nově 
vybudované oddělení radioterapie spádově 
slouží více než půl milionu lidí z britského 
Severního Irska i Irska, které zůstává členem 
EU. Kardiologické oddělení téže nemocnice, 
fungující rovněž přeshraničně, jen v prvních 
devíti měsících provozu zachránilo život 27 
lidem. 

Jsme lékaři, a proto se nezabýváme pouze 
diagnostikou, ale snažíme se zvládat sym-
ptomy a uzdravovat. Ve spolupráci s  kolegy 
hrajeme aktivní a konstruktivní roli při řešení 
identifikovaných problémů.  

Řešení nových výzev vyvěrajících z brexi-
tu se však neomezuje jen na řešení dalšího 
vztahu Velké Británie a Evropské unie. Je 
třeba intenzivně pracovat a zajistit, aby náš 
příští vztah k EU nepoškodil postavení léka-
řů, zdravotnického personálu, a zvláště pak 
pacientů. Stejně citlivě by mělo probíhat pře-
chodné období, během něhož se bude Velká 
Británie od EU postupně odlučovat.  

Aby přechodné období i budoucí uspořá-
dání probíhalo hladce, musíme zajistit, aby 
všechny zainteresované strany – tedy Ev-
ropský parlament, Evropská komise a vlády 
27 států EU i vláda Velké Británie samotná 
– upřednostnily náš způsob řešení problé-
mů. Dobrou zprávou je, že s podporou našich 
evropských kolegů máme schopnost zajistit, 
aby se příslušné body dostaly na čelné mís-
to v agendě na úrovni Evropské unie. Vždyť 
v pracovním dokumentu Evropské komise 

zvaného Základní principy oblasti práv oby-
vatel doslova stojí:  

„Občané 27 členských států Evropské 
unie a občané Spojeného království, kteří 
legálně sídlí ve Velké Británii nebo v zemích 
EU, by měli být v den vstupu platnosti doho-
dy o podmínkách vystoupení považováni za 
legální rezidenty i přesto, že nejsou držiteli 
dokumentu, který toto právo dokládá. Do-
hoda o podmínkách vystoupení by měla ve 
Spojeném království i ve 27 členských státech 
EU zajistit ochranu oblasti uznávání odbor-
ných kvalifikací (diplomy, certifikáty a další 
dokumenty formálně dokládající kvalifikaci), 
které byly získány v jakémkoliv z 28 členských 
států EU před dnem platnosti této dohody.“ 

Vítáme také skutečnost, že Evropská rada 
uznala „výjimečné okolnosti“ související se 
specifickou situací Irska, a tedy také nutnost 
přinést „flexibilní a vynalézavé řešení“.   

Uvědoměle se k naší věci postavil hlavní 
vyjednavač pro odchod Velké Británie z Ev-
ropské unie Michel Barnier. Politik si dobře 
uvědomil jedinečné postavení lékařské pro-
fese a uznal, že „zdravotní sestry a lékaři mají 
podíl na kvalitní péči ve Velké Británii“, a že 
je proto zapotřebí se jejich budoucím posta-
vením přednostně zabývat. 

Tlak na upřednostnění našich společných 
zájmů by nebylo možné uplatnit bez podpory 
ze strany evropských i národních struktur. 
Proto vám patří upřímné poděkování za veš-
kerou pomoc. Velmi ji vítáme. Nestojíme totiž 
na začátku konce, ale spíše u konce na novém 
začátku. Jednání se povedou dlouhé roky 
a budou do nich zasahovat další vlivní a dobře 
finančně zajištění aktéři s vlastními zájmy. 

Zástupci lékařské profese na evropské 
úrovni musejí pokračovat ve společné práci. 
Musejí zajistit, aby jejich zájmy a zájmy pa-
cientů, kterým pomáhají, byly vždy při jed-
náních o brexitu považovány za hlavní, a to 
i v obdobích, kdy bude na politickém kolbišti 
panovat neobvyklý klid. 

Nedávné diskuse mezi britskou vládou 
a Evropskou unií ukázaly, že jednání o vy-
stoupení Velké Británie ze společenství budou 
velmi rozsáhlá a tvrdá, i když se povedou mezi 
dlouholetými spojenci. Proto velmi žádáme, 
abyste nadále podporovali naši snahu bojo-
vat za neutralitu lékařské profese v dobách 
rozporů a za ochranu základních lidských 
práv. Jestliže budeme tyto základní pilíře naší 
civilizace důsledně aplikovat, zajistíme, že se 
vedlejší důsledky brexitu negativním způso-
bem nepodepíší na zdraví našich pacientů. 

Volný překlad: Mgr. Lukáš Pfauser, 

poradce ČLK pro otázky EU

ZAHRANIČÍ
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Zlatý hattrick fotbalistů
Stát se mistrem světa v jakémkoliv sportu třikrát za sebou je nesmírně obtížné a tento úspěch se 
považuje za událost přímo historickou. Všichni si asi pamatujeme emotivní slova Roberta Záruby po finále 
mistrovství světa v hokeji v roce 2001 v Německu, kdy čeští hokejisté vyhráli titul potřetí: „Vítej, zlatý 
hattricku!“ Českým lékařům fotbalistům se získat zlatý hattrick podařilo letos v Rakousku jako prvním 
v historii lékařských fotbalových šampionátů. A cesta za titulem to byla víc než spanilá…

Turnaj pod Alpami
Mistrovství světa lékařů ve fotbale, už 

23. v  pořadí, se konalo ve dnech 8.–16. 7. 
2017 v městečkách Leogang a Saalfelden am  
Steinernen Meer v Rakousku, ve spolkové zemi 
Salcbursko. Jde o krásnou oblast mezi Alpa-
mi, blízko známého turistického centra Zell 
am See. Údolí mezi horskými velikány plné 
krásných městeček a zajímavých turistických 
destinací je také vyhledávaným místem pro 
fotbalové týmy z celé Evropy, které zde tráví 
své tréninkové kempy. Ačkoliv Rakousko není 
úplně fotbalovou velmocí, v každém městečku 
je tučasto velmi kvalitní fotbalové hřiště. Sta-
dion v Leogangu s velmi skvělým zázemím byl 
důstojným místem pro konání mistrovství. 
Jedinou nepříjemnou věcí bylo, že po celý 
týden šampionátu se každou chvíli měnilo 
počasí a často pršelo. Proto hřiště, na kterém 
se hrála všechna utkání, bylo poslední den už 

nepoužitelné, takže se zápasy o třetí místo 
a finále přesunuly do vedlejšího Saalfeldenu. 
Zde české mužstvo sídlilo v místním velmi 

útulném hotelu Hindenburg, a tak poslední 
zápas odehrálo kousek od dočasného domova. 
V hotelu byla velmi příjemná atmosféra, od 
uvítání při příjezdu až po oslavu po skončení 
mistrovství. Fotografií s mistry světa se hotel 
dokonce pochlubil na své facebookové stránce. 

Součástí mistrovství světa je také kongres 
sportovní medicíny. Je to logické, protože 
někteří lékaři-fotbalisté jsou zároveň klu-
bovými lékaři u různých sportovních týmů 
ve svých domovských městech.

Bez obdržené branky za titulem
Mistrovství světa lékařských týmů je roz-

sáhlou akcí. Jde totiž o dva současně probíha-
jící turnaje. Morrell Cup je hlavní šampionát 
lékařských fotbalových týmů. Je pojmenova-
ný podle jednoho ze zakladatelů mistrovství, 
španělského lékaře Ferrana Morrella. V roce 
2014 se v Brazílii poprvé konal přidružený Vo-

Česká reprezentace: 
Brankáři Jan Vojáček a Radovan Žižka, 

obránci Jakub Šedivý, Josef Bolen, Daniel 
Malý, Luboš Nachtnebl, Miloš Barna, Josef 
Bartoš, Roman Čapek, Lukáš Trejtnar a Vla-
dimír Teplan, záložníci Ladislav Šindelář, 
Ondřej Kočí, Michal Karas, Vasil Molnar, 
Ladislav Bernát, Jiří Kysučan, Martin Kolář, 
Milan Čermák, Lukáš Tittelbach, útočníci 
Pavel Mencl, Robert Jůzek, Tomáš Engel, 
Jan Bialek a Adam Nedvěd. Trenérem týmu 
je Vladimír Richter a manažerem reprezen-
tace Martin Engel. Propagace (internet, 
Facebook) David Kalfeřt a Michal Sojka.

Trojnásobní mistři světa (2015, 2016 a 2017) a dvojnásobní vicemistři (2013 a 2014)
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gel Cup (podle německého lékaře Clemense 
Vogela) týmů složených z lékařů nad 45 let. 
Vogel Cupu se zatím český tým neúčastní. 
O velikosti této události svědčí počet účast-
níků obou turnajů – 20 a 13 mužstev. 

Česká lékařská fotbalová reprezentace 
se šampionátu účastnila popáté, popáté se 
probojovala do finále a podařilo se jí získat 
mistrovský titul potřetí za sebou. Navíc náš 
tým prošel šampionátem bez obdržené bran-
ky s impozantním skóre 14:0! 

V základní skupině Češi porazili Kolum-
bii 2:0, Litvu 2:0 a Mexiko 6:0. Ve čtvrtfiná-
le narazili na velmi silné Maďarsko, s nímž 
v základní době remizovali 0:0 a zvítězili až 
na penalty 5:4. V semifinále porazila česká re-
prezentace Uzbekistán 1:0 a ve finále Ukrajinu 
na promáčeném terénu 3:0. Poslední zápas se 
už hrál na malinkém hřišti v Saalfeldenu po 
několikahodinovém dešti, takže z trávy byla 
spíše oranice. 

Česká dominance je už pověstná. Špa-

nělé letos po mistrovství zopakovali svůj 
loňský příspěvek, který publikovali na Twit-
teru. Jde o parafrázi vtipné definice fotbalu 
od anglického útočníka Gary Linekera. Ten 
po jednom zápase s Němci měl prohlásit: 
„Fotbal je v podstatě jednoduchá hra – 22 
hráčů se 90 minut honí za míčem a nako-
nec stejně vždy vyhrají Němci.“ Španělé 
opět napsali: „Fotbal je v podstatě jedno-
duchá hra – 22 doktorů se 80 minut honí za 
míčem a nakonec stejně vždy vyhrají Češi.“ 
Lázslo Hernold, dlouholetý šéf maďarské-
ho lékařského fotbalového týmu, který stál 
za pozváním Čechů na jejich první (a hned 
stříbrné) mistrovství v roce 2013 v Buda-
pešti, na otázku, zda po porážce Maďarů 
ve čtvrtfinále nelituje svého pozvání, od-
pověděl: „V žádném případě. Češi vnesli do 
mistrovství nový vítr a novou kvalitu. Od té 
doby se úroveň dalších týmů díky příkladu 
z Česka výrazně zvedla.“ 

Nejlepším obráncem mistrovství (Morrell 
Cupu) byl vyhlášen Roman Čapek a útočník 
Pavel Mencl skončil pátý mezi střelci se čtyř-
mi vstřelenými brankami. 

Češi vedou i historickou tabulku mistrov-
ství od roku 2006, kdy se z malého turnaje stal 
skutečně šampionát: 
1. Česká republika (3× zlato, 2× stříbro), 
2. Brazílie a Maďarsko (3× zlato, 1× stříbro) 
4. Katalánsko (1× zlato, 3× stříbro)  
5. Velká Británie (1× zlato, 3× stříbro) 
6. Německo (1× zlato)
7. Švédsko (2× stříbro)

Semifinále s Uzbekistánem začalo přátelsky. Kapitán Josef Bartoš dostal i dárek. Ale pak 
nás pěkně brousili…

Kolumbijský obránce a útočníci českého 
týmu Adam Nedvěd s Robertem Jůzkem Mistři, mistři, mistři!
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Základní skupina: 
ČR – Kolumbie 2:0 (Bolen a Mencl)
ČR – Litva 2:0 (Jůzek a Nedvěd)
ČR – Mexiko 6:0 (branky: Bolen, Mencl 3×, 
Kysučan a Nedvěd)

Čtvrtfinále:
ČR – Maďarsko 0:0, na penalty 5:4

Semifinále:
ČR – Uzbekistán 1:0 (branka Čermák)

Finále:
ČR – Ukrajina 3:0 (branky Šindelář 2× a Jů-
zek)

Konečné pořadí MS (Morrell Cup):
1. Česká republika
2. Ukrajina 
3. Švédsko
4. Uzbekistán, 5. Maďarsko, 6. Katalánsko 
(Španělsko), 7. Kolumbie, 8. Velká Británie,  
9. Německo, 10. Rakousko, 11. Rusko, 12. Litva, 
13. Brazílie, 14. Mexiko, 15. Kanada, 16. Argen-
tina, 17. Irsko, 18. Austrálie, 19. USA, 20. Korea

Konečné pořadí týmu nad 45 let (Vogel Cup):
1. Rusko, 2. Litva, 3. Ukrajina, 4. Maďarsko, 
5. USA, 6. Brazílie, 7. Kolumbie, 8. Velká 
Británie, 9. Rakousko, 10. Irsko, 11. Austrálie, 
12. Mexiko, 13. Německo

ŠAMPIONÁT V DATECH

Podpora z domova
Českou lékařskou fotbalovou reprezen-

taci materiálně či finančně podporují Fot-
balová asociace ČR, Česká lékařská komora, 
Lékařský odborový klub-Svaz českých lé-
kařů a další sponzoři. Představenstvo ČLK 
vítěznému týmu lékařů na svém zasedání 
vyslovilo gratulaci a poděkování za skvělou 
reprezentaci České republiky a lékařského 
stavu na mezinárodní úrovni. 

Fanouškovská základna českého týmu se 
vytvořila díky facebookové stránce (Czech 
national medical football team), kde byly 
publikovány aktuální informace z turnaje, 
včetně fotografii, videí i on-line přenosů. 

Sledovanost jednotlivých příspěvků dosa-
huje několika tisíc. 

Česká reprezentace i touto cestou děkuje 
za posilující podporu. 

Za rok v Praze
Před českým fotbalovým týmem a celou 

komunitou nadšenců pro český lékařský 
fotbal stojí další výzva. A asi ta největší. 
V roce 2018 bude Česká republika pořa-
datelskou zemí 24. mistrovství. Světový 
šampionát se bude odehrávat v Praze. První 
přípravy už začaly před několika měsíci 
– rezervace hotelů pro více než tisícovku 
účastníků, zajištění hřišť, dopravy, rozhod-

čích, propagace atd. Už byla zprovozněna 
facebooková stránka a  účet na Twitteru 
a  Instagramu (společně pod zkratkou 
WMFC 2018 či pod hashtagem #wmfc2018). 
Připravuje se webová stránka na adrese 
www.wmfc2018.com. 

Hledají se noví reprezentanti
Česká fotbalová reprezentace se obrací na 

lékaře fotbalisty, hlavně z mladších ročníků 
těsně po promoci, kteří mají zájem repre-
zentovat ČR a české lékaře, aby se přihlásili 
na e-mail: josef.bolen@fotbalmedic.cz. Více 
informací o týmu na http://fotbalmedic.cz. 

Michal Sojka

LÉKAŘSKÁ REPREZENTACE

9. Mezinárodní JOB DAYS LÉKAŘSTVÍ A ZDRAVÍ
6.

2 0 . – 2 1 . 1 0 . 2 0 1 7
NH PRAGUE CITY, Mozartova 261/1 

Praha 5 – Smíchov
Pátek 10:30 – 18:00, sobota 10:00 – 16:00 hodin

VSTUP ZDARMA A BEZ REGISTRACE

NOVÝ REKORD V POČTU VYSTAVOVATELŮ!
V Praze se představí TOP zdravotnická zařízení 

a fakultní nemocnice z Německa, Rakouska a České republiky! 
Celá řada nemocnic se v Praze představí vůbec poprvé.

300 volných pracovních pozic napříč  
všemi odbornostmi

www.agentura-rtk.cz

Denně slosování o atraktivní ceny  
v hodnotě 150.000 Kč

Inzerce

Brankářské jistoty Jan Vojáček a Radek Žižka

Trenér Vladimír Richter
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Lidoví léčitelé a jejich způsoby léčení 
Nevzdělaní léčitelé, kterým jde více o peněženku než zdraví pacienta, nejsou žádnou novinkou. Článek 
doktora Erazíma Vlasáka z roku 1902 popisuje, jaké šílené metody používali léčitelé před více než sto lety.

Zločinné léčení
Před krátkým časem četli jsme ve všech 

téměř českých novinách o zarmucujícím 
případu. Jeden kovář na venkově léčil dítě, 
které bylo stiženo oční chorobou. Nerozum-
ní rodičové, místo aby byli svěřili ošetřování 
svého miláčka řádnému a svědomitému lé-
kaři, hledali spásu pro své dítě a jeho nemoc 
– u kováře. 

Kovář léčil dítě a „vyléčil“ je tak důklad-
ně, že docela osleplo. Marně poukazovali 
rodiče malého pacienta na to, že se choroba 
oční stále a stále horší. Divotvorný lékař-
-kovář odbyl je zhurta slovy: „Chcete-li své 
děcko oslepiti, jděte s ním k doktorovi…“ 

Rodiče šli konečně k doktorovi přece, ale 
bylo již pozdě. Lékař nemohl více pomoci. 
Prohlásil na první pohled, že zrak dítěte 
je ztracen nadobro a že ho dítě více nikdy 
nenabude. 

Kdo nahradí ztrátu tuto nešťastnému 
dítěti? Kdo vrátí mu největší dar přírody 
— vidění? 

Člověk jen poněkud citlivý nemohl se 
při čtení uvedené zprávy a při zvolání děcka 
před soudcem: „Nevidím a už nebudu nikdy 
viděti“ zdržeti hlubokého vzdechu a mno-
hému tryskla slza z oka. 

Nebudu už nikdy viděti! Co bědy v té 
větě, co strázně a co utrpení! 

Ubohý mrzáček nepozná nikdy více slu-
neční svit. Budoucí život jeho bude pro něho 
věčnou tmou. Léčící kovář, nemající k léčení 
práva ani schopností, dopustil se zločinu, 
prováděl léčení, které věru zasluhuje jména 
zločinného léčení. 

Každý pokročilý stát postaral se a stará 
se stále o to, aby jeho příslušníkům dostalo 
se dobrých a osvědčených strážců jejich 
zdraví. Každý pokročilý stát hledí k tomu, 
aby měl ve svých hranicích dostatek lékařů, 
kteří by skytali svou pomoc každému, kdo ji 
potřebuje. Všude, kde vládnou jen poněkud 
spořádané státní poměry, dovoluje se provo-
zovati lékařskou praxi jenom tomu, kdo se 

před tím dobře vzdělal a kdo se podrobil 
řádným a přísným lékař-
ským zkouškám. 

U  nás v  rakouském 
soustátí musí ten, kdo 
chce nabýti práva k léčení 

jiných, studovati osm let 
gymnasium a pět let býti 
řádným posluchačem lé-
kařství na některé vysoké 
škole a potom podrobiti se 

s dobrým prospěchem 
přísným rigorosním 
zkouškám. Dnes je 

v českých zemích dosta-
tek, ba přebytek lékařů, 
a není tudíž potřebí obra-
ceti se v případu onemoc-
nění na lidi, kteří nemají 

práva jiného léčiti. Dnes 
téměř v každé větší vesnici 
české má své sídlo lékař, kte-

rý je ozbrojen vymoženost-
mi moderní vědy a může svým 

onemocnělým bližním poslou-
žiti podle svého nejlepšího 

vědomí a podle nejmo-
dernějších vědeckých 

poznatků. 

Ačkoliv je tedy velice dobře postaráno 
o trpící nemocné, přece působí u nás jako 
všude jinde hejno lidí, kteří se neoprávněně 
obírají léčením nemocí. Léčení toto je léče-
ním zločinným, poněvadž lidé podobní, ve 
vědách lékařských nevzdělaní, poškozují 
po většině ty, kteří se jim svěřili, a když věc 
nejlépe dopadne, prodlouží aspoň utrpení 
nemocných. 

Nemocem rozumí od počátku světa kaž- 
dý druhý. Každý druhý člověk zahraje si ve 
svém životě často na lékaře. Poradí svému 
sousedu, svému bližnímu a nepomyslí ani, 
že nemá ani ponětí o tom, co je nemoc a co 
je nemocný ústroj. 

Za starodávna obírali se léčením nemocí 
hlavně holiči (bradýři), katové, staré ženy 
(čarodějnice), rasíkové a mnozí jiní. Mívá-
vali zvláštní tajné léky, kterými léčili všec-
ky nemoci najednou. Mívali a mívají různé 
masti, kterými léčí souchotiny a zlomeniny 
zároveň. Staré jedno latinské přísloví po-
vídá: „Každý troup se domnívá, že nejlehčí 
věcí na světě je býti lékařem, to si myslí žid, 
kejklíř, mnich i bradýř a především stará 
bába.“ Léčení mnohých těchto falešných 
proroků bývá někdy až odporné. Voda, kte-
rou byl umyt nebožtík, má dle nich velikou 
léčivou moc. Dávají ji píti souchotinářům, 
aby se uzdravili, pijanům, aby se odnaučili 
píti, lidem horečkou stiženým, aby pozbyli 
vysoké teploty – zimnice. 

Jindy vstrkají výteční ti léčitelé račí oko 
do očí svého spolubližního, jemuž něco pad-
lo do oka. Račí oko má cizí předmět z oka 
lidského vypuditi. Výsledek tohoto léčení 
bývá velice často to, že račí oko zůstane v oku 
léčeného a způsobí mu velký zánět oční, 
který dovede vyléčiti jenom řádný lékař, 
jenž také jedině dovede podle pravidel vědy 
cizí těleso i račí oko vyndati z onemocně-
lého oka. 

Hrozného přímo zločinu dopouštějí se 
nepovolaní léčitelé tenkráte, přikládají-li 
na otevřené rány lejno kravské nebo lidské, 
hlínu atd. Tím znečistí ukrutně ránu a často 
způsobí veliký zánět poraněného místa nebo 
dokonce i otravu krve a smrt. 

I do různých operací pouštějí se nevzdě-
laní lékaři. Otevírají různé „boule“, „újedy“, 
„nežity“ nečistými noži a mohou malou ně-Fo
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kdy svou „operací“ zprovoditi „operované-
ho“ ze světa. 

V napravování vymknutých a zlome-
ných končetin se vyznají mnozí nepovolanci 
znamenitě. Přikládají na úrazem stižená 
místa mastě a různé „desky“. Masť nemůže 
naprosto pomoci zlomenině nebo vymknu-
té končetině z kloubu. Takovou končetinu 
musí napraviti pořádný lékař a přiložiti na 
ni, je-li potřebí, řádný obvaz, kterým nezmr-
začí se člověk. Pověstné „desky“ neoprávně-
ných léčitelů vyvolaly a vyvolávají tlakem na 
místech onemocnělých proleženinu a za-
chvácená končetina nebývá velice často po 
výtečném léčení fušerském k potřebě a její 
majitel stává se do smrti mrzákem. 

Před nedávnem byl uveřejněn případ, 
kde v Americe léčil fušer černošku, a když 
zemřela, rozčtvrtil její tělo a nacpal je do 
kamen! Proti padoucnici, tanci sv. Víta, vědí 
fušeři velice mnoho prostředků, které ale 
škodí více nemocným, nežli prospějí. 

Odporučují také nošení různých amuletů 
na holém těle. Léčí různými řetězy přilože-

nými na holé tělo „elektricky“ ty nejrozma-
nitější nemoci. Vše to ale je humbuk, podvod, 
zločin. Nadarmo zakazují úřady vykřičené 
v novinách prostředky. Lidé kupují bezcenné, 
někdy ale i škodlivé věci jako o závod a „vyná-
lezce“ zázračných mastí, thé, pilulek bohatne 
a kupující obecenstvo ve svých nemocech 
olupuje se někdy o poslední těžce vydělaný 
groš a poškozuje se velice těžce na zdraví. 

Je-li některý náš ústroj tělesný stižen 
nemocí, nepomůže mu žádné zaříkávání, 
kterým se obírá po českých obcích mnoho 
bab i mužů, neboť dnes je nezvratně doká-
záno lékařskou vědou, že nemoc nepůsobí 
žádná zlá šťáva, žádný ďábel, žádný zlobůh! 

Kdo to tvrdí, je omráčen pověrou nebo 
chce míti zisk z pověrečnosti jiných.

Zisk, peníze a jen peníze jsou hlav-
ním účelem všech zločinných, podvod-
ných palékařů, kteří neprovozují své 
„umění“, jak se často holedbají, z čisté 
lásky k bližnímu, nýbrž jen proto, aby 
obohatili se z hlouposti těch, kteří jim 
důvěřují a je poslouchají. 

Kdyby něco zpomáhalo „zaříkávání“ pro 
některé nemoci, učili by nás lékaře tomu 
i na našich lékařských fakultách; neboť co 
by bylo pro lékaře lehčího a pohodlnějšího 
nežli dělati nad nemocným různé pohyby 
a kříže i při tom mumlati nesrozumitelné 
věty. Jen kdyby to nemocnému pomohlo! 

Nevěř nikdo dryáčníkům a pseudoléka-
řům a svěř se ve svém utrpení, ve své nemoci 
jen řádně odbornicky vzdělanému lékaři, 
jehož povinností je, aby každému poradil dle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Kdo se chceš zváti vzdělaným a rozum-
ným, neuchyluj se pro pomoc k rasíkům, 
babám a podvodníkům, nýbrž odebeř se vždy 
k poctivému a slušnému lékaři. 

Jen takovým způsobem odvrátí od sebe 
sama každý a od svých blízkých neštěstí 
a zmrzačení, jen tak dosáhne nejspíše a nej-
rychleji vyléčení své choroby a jen takovým 
způsobem zamezeno bude i v našich krajích 
zločinnému léčení.

Dr. Erazím Vlasák, 

Besedy lidu 1902 
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Nejhorší zkušenosti  
s tzv. léčiteli

Připojuji se k signatářům Vědecké rady 
ČLK ke stanovisku, že čínské léčitelství není 
zdravotnickým povoláním. Mám s tzv. léči-
teli ty nejhorší zkušenosti. 

Aktivně jsem pracoval 52 let v Onkolo-
gickém ústavu (nyní Ústavu radiační on-
kologie) na Bulovce v Praze. Začal jsem se 
zajímat o šarlatány, když se na mě obraceli 
pacienti (se zhoubným nádorem),  zda se 
mohou též léčit současně s pofiderním lé-
kem. Pokud šlo o různé čaje, tak jsem sou-
hlasil, ale panacey jsem striktně odmítal. 
Mám sbírku 86 „léků“ nebo způsobů léčby 
rakoviny. Smutné je, že autory mnohých 
šarlatánských přípravků nebo postupů jsou 
lékaři. Proto mne překvapilo, že za prosa-
zováním čínské „medicíny“ v parlamentu 
stojí onkolog prof. Vyzula!

Několik případů mi utkvělo v paměti: 
18letý hoch s maligním lymfogranulomem 
byl přijat do léčby našeho týmu Mb. Hodg-
kin, vedeného prof. Z. Dienstbierem. Měl vel-
kou šanci na úplné vyléčení. Asi v polovině 

léčby ji přerušil. Na naše opětovné dotazy, 
proč nepokračuje v léčbě, mně matka paci-
enta sdělila, že se obrátili na pátera Ferdu 
do Sušice a ten zaručil úplné uzdravení. Ne-
odpustila si jízlivou poznámku, že bych měl 
vědět, jak je záření škodlivé, a o těch „dryá-
cích“, co musí užívat, prý nechce ani slyšet. 
Onemocnění (rozléčené) však progredovalo 
a nebohý hoch za 14 měsíců zemřel. 

Další případ se týkal věhlasného a úspěš-
ného bylinkáře pana Mikuláška. Když jsem 
začínal v Onkologickém ústavu, byly dotazy 
od pacientů na užívání čajů od Mikuláška 
poměrně časté. Pak několik let se nikdo o něm 
ani nezmínil. Nevěděl jsem, že po smrti pre-
zidenta Zápotockého byl Mikulášek zatčen, 
uvězněn a jeho majetek byl zabaven (1959) 
a byl odsouzen na 5 let. Tak musel Mikulá-
šek propustit svého šoféra. V roce 1974 jsem 
vyšetřoval pacientku s pokročilým zhoub-
ným nádorem prsu. Na můj dotaz, proč to 
tak dlouho nechala, byla její odpověď šoku-
jící: „Vždyť jsem se léčila u Mikuláška!“ Od 

té doby jsem se dotazoval všech pacientek, 
které přišly s  pokročilým nádorem prsu, 
jestli byly u Mikuláška. Většina to přiznala. 
Z úspěšného bylinkáře se stal šarlatán. Dále 
předepisoval čaje, ale co bylo zvláště otřesné, 
pacientkám prohmatával prsy a prakticky 
u všech diagnostikoval rakovinu. Ženy va-
roval, aby nechodily na chirurgii a již vůbec 
ne na onkologii! Ty, které zhoubný nádor 
neměly, uváděl jako vyléčené!

Velmi smutný je případ ženy z Ostravy. 
Ta mi telefonovala, jestli mě může navštívit. 
Při své návštěvě mi ukázala tištěný leták 
o zázračném léku na rakovinu. Podepsaná 
byla magistra farmacie z Ostravy. Co však 
mě šokovalo: na letáku bylo uvedeno moje 
jméno s plnou adresou do našeho ústavu 
s tím, že mám s uvedeným preparátem ty 
nejlepší zkušenosti a že ho plně doporuču-
ji. Ta drzost! Bohužel, ta žena si ten leták 
odnesla a jméno magistry a jméno lékárny 
jsem si nezapamatoval. Bohužel…

Prof. MUDr. Jiří Zámečník, CSc.

Čína – náš vzor?
Čínská reforma lékařského vzdělávání

Čínská státní rada představila 
smělý plán reformy lékařské-
ho vzdělávání. Země opouští 
starý sovětský model, v jehož 

důsledku trávili lékaři celou profesní 
dráhu v jedné nemocnici a v přeplně-
ných ambulancích, což do značné míry 
degradovalo jejich schopnosti a odbor-
nost a mělo také negativní dopad pro 
pacienty. Místo toho se po lékařských 
fakultách požaduje, aby přijímaly více 
schopných studentů a poskytovaly ta-
kovou úroveň vzdělávání, jakou stano-
vuje Čínská lékařská asociace. 

Nový systém by měl podle vlády nejlid-
natější země světa vypadat následovně. Po 
pěti letech lékařského vzdělávání nastoupí 
absolvent na tři roky na rezidenční pro-

gram v oboru, který si vybere jako svou 
specializaci. Poté musí lékař prokázat, že 
nabyl adekvátní úrovně tak, že složí mezi-
národně uznávanou zkoušku. 

Vzdělávání lékařů bude probíhat i po 
nástupu do praxe – Čína přichází s koncep-
tem distančního vzdělávání a celoživotního 
vzdělávání. Časopis The Lancet poukazuje, 
že se jedná patrně o nejvýznamnější refor-
mu v oblasti zdravotnictví od roku 2009, 
kdy čínští politici začali výrazněji pracovat 
na systematických změnách. Novinka podle 
listu výrazně změní systém lékařské péče. 

Čínská zdravotní strategie do roku 
2030 staví do ústřední role pacienty. Země 
požaduje více praktických lékařů, pediatrů, 
psychiatrů, geriatrů a dalších specialistů. 
Přístup pacientů k péči se má zlepšit ze-
jména v odlehlých venkovských oblastech. 

Jedním z palčivých problémů je, že 
z více než tří milionů osob pracujících 
jako lékaři nemá polovina dosažen ani 
bakalářský stupeň vysokoškolského 
vzdělání. 

Dalším tématem čínské reformy zdra-
votnictví je komunikace lékařů s pacienty, 
empatie a dodržování pravidel lékařské 
etiky. Pokud se reformy podaří, prospěch 
z toho budou mít nejen pacienti, ale také 
samotní lékaři a zdravotnická zařízení. Pro 
samotné lékaře je pak reforma velkou pří-
ležitostí, jak si vylepšit vlastní společenské 
postavení i platy, uzavírá krátké shrnutí 
časopis The Lancet. 

Další informace naleznete na: 
http://en.nhfpc.gov.cn/2016-

-11/07/c_70516.htm
Lukáš Pfauser
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Právní důsledky novely zákona  
o vzdělávání lékařů
Dne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 95/2004 Sb. provedená zákonem č. 67/2017 o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Účelem tohoto článku není hodnotit přínos, či naopak 
záporné stránky této novely zákona, ale informovat lékaře o praktických stránkách, které přináší tato 
novela zákona pro běžnou praxi lékaře.

Především je zaveden nový právní termín 
„odborný dozor“, týkající se lékařů, kteří 
absolvovali lékařskou fakultu a dosud neab-
solvovali ani základní kmen, jenž má být nově 
ukončen zkouškou. V rámci odborného dozoru 
nad lékařem, který dosud neabsolvoval ani 
základní kmen ukončený zkouškou, se vyža-
duje – na rozdíl od odborného dohledu – pří-
tomnost atestovaného dozorujícího lékaře ve 
zdravotnickém zařízení, v němž pracuje lékař 
pod odborným dozorem, a fyzická dosažitel-
nost dozorujícího lékaře pro dozorovaného 
do patnácti minut. Naproti tomu odborný 
dohled, jenž se týká dohledu nad lékaři, kteří 
jsou absolventy základního kmene, ale nemají 
dosud atestaci a specializovanou způsobilost, 
vyžaduje nepřetržitou telefonickou dostupnost 
lékaře, který odborný dohled vykonává, a jeho 
fyzickou dosažitelnost do třiceti minut, dokdy 
by se měl dostavit do zdravotnického zařízení.

Přítomnost ve zdravotnickém zařízení
Lékař vykonávající odborný dozor 

tedy musí být přímo přítomen ve zdra-

votnickém zařízení spolu s lékařem, nad 
kterým odborný dozor vykonává, zatímco 
lékař vykonávající pouze odborný dohled 
nemusí být osobně fyzicky přítomen na 
pracovišti, je-li komunikačně dostupný 
a schopný dostavit se do třiceti minut. 

K tomu musím poznamenat, že jako 
lektor Justiční akademie pravidelně 
přednáším soudcům a státním zástupcům 
medicínské právo. V poslední době se vel-
mi zajímají o to, jak musí být personálně 
zajištěny noční a víkendové služby, kdo za 
jejich zajištění odpovídá, co může dělat 
lékař bez atestace a jak musí být nad ním 
zajištěn dohled. Z toho vyplývá, že u každé 
vyšetřované kauzy lze předpokládat značný 
zájem orgánů činných v trestním řízení o to, 
zda byla náležitě obsazena noční a víken-
dová služba, kdo za její zajištění odpovídal 
a zda k újmě na zdraví nebo úmrtí pacienta 
nedošlo právě proto, že nad neatestovaným 
lékařem nebyl zajištěn řádný odborný dohled 
(nově případně i dozor) atestovaným lékařem 
příslušné odbornosti. Z vlastní zkušenosti 
mohu konstatovat, že někdy i v případech, kdy 
náležitý dohled nad neatestovaným lékařem 
zajištěn rozpisem služeb byl, ale atestovaný 
lékař se nemohl hned dostavit, protože třeba 
operoval, pečoval o jiného pacienta, který byl 
v závažném zdravotním stavu, apod., mají 
soudy tendenci vynášet pro lékaře nepříznivá 
rozhodnutí a musíme důrazně argumentovat 
tím, že ač je to smutné, atestovaný lékař se 
dosud nedokáže naklonovat a být současně 
na dvou místech. Jeden z takových případů 
řeší nyní Ústavní soud (výsledek zatím není 
znám). 

Chybí prováděcí právní předpis
Jaké činnosti může vykonávat lékař 

bez základního kmene, tedy absolvent 
lékařské fakulty, a jaké může vykonávat 
lékař se základním kmenem a zkouškou 
o jeho absolvování, má stanovit prováděcí 

právní předpis. Nároky na přípravu tohoto 
prováděcího předpisu budou patrně značné, 
protože podobný předpis měl být již vydán 
podle předchozího textu zákona a několik let 
se tak nestalo. Do doby, než bude prováděcí 
předpis vydán, ale i poté, lze doporučit, aby 
každý neatestovaný lékař měl od dozoru-
jícího nebo dohlížejícího lékaře písemně 
stanoveno, jaké činnosti může vykonávat 
sám, kdy má svůj postup konzultovat s do-
hlížejícím nebo dozorujícím lékařem a kdy 
má dohlížejícího či dozorujícího lékaře 
přivolat. Totéž platí i v praxi ambulantních 
lékařů vykonávané v ambulantním zdravot-
nickém zařízení. Písemným vymezením těch-
to podmínek a jejich předáním proti podpisu 
neatestovanému lékaři prokáže kdykoliv po-
skytovatel, ať již nemocnice, nebo soukromý 
lékař, u kterého neatestovaný lékař pracuje 
nebo vykonává praxi, že splnil zákonnou po-
vinnost. Absolvování základního kmene trvá 
v současné době u všech odborností 30 měsíců, 
teprve poté je možno složit zkoušku a získat 
certifikát o jeho absolvování, který je někdy 
přirovnáván k bývalé atestaci prvního stupně 
v základním oboru.

První studium základního oboru je nově 
považováno za zvyšování kvalifikace, studia 
dalších základních oborů a všech nástavbových 
oborů se považují za prohlubování kvalifi-
kace. To má své důsledky v pracovněprávní 
oblasti, pokud jde o kvalifikační dohody a jejich 
limitace zákoníkem práce. Změna je pro mladé 
lékaře v zásadě negativní, v rámci kvalifikační 
dohody o zvyšování kvalifikace může zaměst-
navatel stanovit tvrdší podmínky než v případě 
prohlubování kvalifikace, kde zákoník práce 
stanoví přísnější limity. Je málo pochopitelné, 
proč v době, kdy lékařů je nedostatek, zákon 
postavení mladých lékařů spíše zhoršuje.

Pokud atestovaný lékař přeruší v po-
sledních sedmi letech výkon povolání na 
dobu více než šest let, je povinen se doškolit 
v rozsahu šedesáti pracovních dnů pod dohle-



TEMPUS MEDICORUM    /   ZÁŘÍ 2017 29

PRÁVNÍ PORADNA

dem atestovaného lékaře – doškolení se nepro-
vádí u nástavbových, ale jen u základních oborů.

Pokud jde o akreditovaná zařízení pro 
postgraduální vzdělávání, žádost o prodlou-
žení akreditace je třeba podat nejméně 120 dnů 
před ukončením platnosti akreditace. Akre-
ditované zařízení poskytující lůžkovou péči 
musí jmenovat pro každý akreditovaný obor 
garanta oboru, kterým má být lékař vykoná-
vající vedoucí funkci s minimálně pětiletou 
praxí po získání specializované způsobilosti 
(atestace v základním oboru) nebo minimálně 
dvouletou praxí po získání zvláštní speciali-
zované způsobilosti (atestace v nástavbovém 
oboru). Každý lékař školící se v akreditovaném 
zařízení musí mít přiděleného školitele. Ško-
litel může vykonávat odborný dozor nejvýše 
nad dvěma lékaři, odborný dohled nejvýše nad 
třemi lékaři. Tyto limity se však týkají pouze 
praxe lékařů v akreditovaných zařízeních 
pro postgraduální vzdělávání a školitelů – 
jinak je běžné, že nad neatestovaným léka-
řem vykonává odborný dohled nebo dozor 
starší atestovaný lékař, který právě slouží. 
Vhodnější by bylo označení tohoto lékaře 
jako „vedoucího služby“, nikoli postaru 
jako „staršího lékaře ve službě“, protože 
věk zde není rozhodující.

Za forenzně nesmírně důležité pova-
žuji zejména jasný doklad o tom, že lékař, 
který nemá atestaci ani není absolventem 
základního kmene, měl zajištěn odborný 
dozor a lékař, který nemá atestaci, ale je již 
absolventem základního kmene, měl zajiš-
těn odborný dohled. Ať již v rámci odborného 
dozoru, nebo odborného dohledu, by měl mít 
lékař jasně písemně vymezeno (měl by pode-
psat a kopii listiny převzít), jaké činnosti může 
vykonávat samostatně, jaké má konzultovat 
s dozorujícím nebo dohlížejícím lékařem a jaké 
činnosti samostatně zatím vykonávat nemůže. 

Dokud nebude vydán příslušný prová-
děcí předpis, je rozhodnutí o tom, co může 
či nemůže vykonávat neatestovaný lékař, 
zcela v kompetenci toho, kdo nad ním vy-
konává odborný dohled. Na ambulantních 
pracovištích je pochopitelné, že o tom, co zde 
může a co již nemůže samostatně dělat ško-
lenec, rozhodne atestovaný lékař, který nad 
ním vykonává odborný dohled nebo dozor. 
V nemocnicích, kde bude neatestovaný lékař 
zpravidla sloužit pod odborným dozorem 
nebo odborným dohledem pokaždé jiného 
atestovaného lékaře, jak to podle rozpisu 
služeb vyjde, bude asi spíše pravidlem, že 
rozsah toho, co ten který lékař může vy-
konávat samostatně a co již nikoli, stanoví 
primář oddělení nebo přednosta kliniky. 

Své rozhodnutí pak může měnit s ohledem 
na zvyšující se erudici školence.    

Případ úmrtí a rozsudek
V současné době byl zveřejněn rozsudek 

v trestním řízení nad dvěma lékařkami, kte-
ré mají odpovídat za úmrtí 45letého pacienta, 
u kterého nebyl při vyšetření rozpoznán in-
farkt. Pacient byl z centrálního příjmu nemoc-
nice poslán domů, kde o den později zemřel na 
selhání srdce. Lékařka vykonávající odborný 
dohled i lékařka pracující pod odborným do-
hledem byly odsouzeny a odvolací soud jejich 
trest zvýšil. Neatestovaná lékařka pouze tele-
fonicky konzultovala nález na EKG a krevní 
rozbor s lékařkou, která nad ní vykonávala 
odborný dohled. Přitom bylo podle pravidel 
stanovených vedením nemocnice povinností 
neatestované lékařky, pokud propouští paci-
enta z centrálního příjmu nemocnice, povolat 
atestovanou lékařku, která osobně pacienta vy-
šetří a rozhodne, zda bude, či nebude skutečně 
propuštěn. To neatestovaná lékařka neučinila 
a rozhodla o propuštění pacienta sama – jak se 
později ukázalo chybně. Lékařka vykonávají-
cí nad ní odborný dohled, které byl vyměřen 
přísnější podmíněný trest než lékařce pracující 
pod odborným dohledem, pak po telefonické 
konzultaci svolila k tomu, aby neatestovaná 
lékařka pacienta propustila domů, aniž by ho 
osobně vyšetřila a viděla. Soud upozornil na 
skutečnost, že pokud slouží lékař bez spe-
cializované způsobilosti, má jeho závěry 
z vyšetření pacienta vždy kontrolovat ates-
tovaný lékař, který nad ním vykoná odbor-
ný dohled, nebo vedoucí příslušné služby.

Z tohoto příkladu je zřejmé, že je třeba 
nejen mít stanovená pravidla pro výkon od-
borného dohledu a odborného dozoru nad 
neatestovanými lékaři, ale také je vždy v praxi 
dodržet. Podle novelizovaného zákona o trest-
ní odpovědnosti právnických osob může být 
trestně stíhána i právnická osoba, která je po-
skytovatelem zdravotní služby (nemocnice, 
lékařská obchodní společnost – s. r. o. apod.), 
vedle případného trestního stíhání fyzických 
osob, pokud nedodržením právních předpisů 
zaviní újmu na zdraví nebo smrt. Kdyby ne-
mocnice neměla nastavena jasná pravidla pro 
odborný dohled a odborný dozor odpovídají-
cí zákonu, mohla by být trestně stíhána jako 
právnická osoba (což nic nemění na trestním 
postihu fyzických osob). Za situace, kdy tato 
pravidla nastavena měla a nebyla v konkrétním 
případě dodržena, nesou trestní odpovědnost 
jen fyzické osoby, které pravidla porušily. Od-
povědnost za škodu i za nemajetkovou újmu 
nese nadále jejich zaměstnavatel – nemocnice.

Podle přechodných a závěrečných ustano-
vení novelizovaného zákona zůstává odborná 
a specializovaná způsobilost dosažená podle 
dosavadních předpisů nedotčena. Lékaři za-
řazení do specializačního vzdělávání ke dni 
účinnosti novely jej dokončí podle právního 
stavu před novelou, leda by postup podle no-
velizovaného zákona byl pro ně výhodnější 
a sami by o něj požádali.

V této souvislosti lze pouze upozornit 
na některé záměny terminologie, ke kterým 
v praxi dochází. Zákon poprvé v rámci této 
novely užívá pojmu „garant“. Garantem však 
není ten, kdo odpovídá za odbornost poskyto-
vaných zdravotních služeb – tím je odborný 
zástupce poskytovatele zdravotních služeb. 
Odborného zástupce musí mít poskytovatel, 
pokud on sám nesplňuje podmínky pro sa-
mostatný výkon povolání – tedy soukromý 
lékař provozující praxi jako fyzická osoba 
odborného zástupce mít nemusí, provozuje-li 
však praxi jako právnická osoba, odborného 
zástupce mít musí, byť jím může být on sám. 
Garantem tedy není odborný zástupce, ale 
garantem je ten, kdo garantuje příslušnou 
odbornost při specializační přípravě v akredi-
tovaném zdravotnickém zařízení. Stejně tak 
školitelem je lékař, který školí lékaře v rámci 
specializační přípravy v akreditovaném zaří-
zení, nikoliv lékař, který například při noční 
nebo víkendové službě provádí odborný dozor 
nebo odborný dohled nad neatestovaným 
lékařem. 

Zásah lékařské komory
Tento článek pouze z praktického hlediska, 

a zejména s ohledem na možnou právní odpo-
vědnost poukazuje jen na některé právní aspek-
ty poměrně rozsáhlé novely zákona. Snad jen na 
okraj je vhodné poznamenat, že předkladatel 
ani tentokrát neopomenul „zkusit“ navrhnout 
podstatně přísnější podmínky bezúhonnosti 
pro výkon povolání lékaře, jaké existovaly před 
několika léty a byly po úsilí lékařské komory 
změněny. Znovu bylo navrženo, aby, pokud 
bude lékař, zubní lékař nebo farmaceut soudně 
trestán pro nedbalostní trestný čin v souvis-
losti s výkonem povolání, automaticky přestal 
splňovat zákonem stanovenou podmínku bez-
úhonnosti a nesměl povolání vykonávat, i když 
trest byl třeba podmíněný a zákaz výkonu po-
volání soud neuložil. Okamžitým ostrým pro-
testem lékařské komory bylo dosaženo toho, že 
tato změna byla z návrhu zákona odstraněna 
ještě na Ministerstvu zdravotnictví před pře-
dáním návrhu novely Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR.  

JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK
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Vy se ptáte, právník odpovídá

Informaci nelze zamlčet
Pacient mě jako svého praktického 

lékaře požádal o vyhotovení výpisu pro 
svého budoucího závodního lékaře. Pa-
cient se dlouhodobě léčí na psychiatrii 
a nechce, aby se o tom jeho nový zaměst-
navatel dozvěděl, tudíž mě poprosil, abych 
do výpisu tuto informaci neuváděl. Mohu 
mu vyhovět? 

Příloha č. 1 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdra-
votnické dokumentaci, stanoví minimální 
obsah samostatných částí zdravotnické doku-
mentace. Náležitosti výpisu ze zdravotnické 
dokumentace jsou uvedeny v bodě jedna takto: 

Výpis ze zdravotnické dokumentace obsa-
huje:

a) základní údaje z anamnézy doplněné 
o údaje nezbytné k účelu, pro který je výpis vy-
dáván,

b) informace o posledně zjištěném zdravot-
ním stavu pacienta a rozpis jím užívaných léči-
vých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské 
účely a používaných zdravotnických prostředků,

c) diagnostický souhrn,
d) stručné zhodnocení dosavadního vývoje 

zdravotního stavu pacienta, včetně reakcí na 
dosavadní léčbu a dynamiky vývoje výsledků 
laboratorních a dalších pomocných vyšetření,

e) další podstatné informace včetně infor-
mací z posudkové péče.

Z  citovaného ustanovení je patrné, že 
žádné výjimky pro informace o psychiatrické 
léčbě pacienta nelze ve vztahu k povinnému 
obsahu výpisu ze zdravotnické dokumentace 
pro účely pracovnělékařských služeb uplatňo-
vat. To platí i s ohledem na skutečnost, že psy-

chiatrické diagnózy mohou dle právní úpravy 
omezovat či vylučovat způsobilost k výkonu 
některých prací.

Má-li tedy praktický lékař od jiného odbor-
ného lékaře (v daném případě od psychiatra) 
informace o tom, že se pacient u něho léčí, je 
nezbytné tuto informaci do výpisu uvést. 

Následně je pouze na „závodním lékaři“, 
resp. poskytovateli pracovnělékařských slu-
žeb, aby zhodnotil zdravotní stav pacienta ve 
vztahu ke konkrétnímu druhu práce a vydal 
posudek, zda je konkrétní práce schopný či 
neschopný. Je výlučně na tomto poskytovateli, 
aby posoudil, co je podstatné a co není.  

Lékař poskytující pracovnělékařské služby 
je samozřejmě též povinen dodržovat povin-
nou mlčenlivost. Pacient tudíž nemusí mít 
obavy, že se o jeho onemocnění a léčení na 
psychiatrii jeho zaměstnavatel dozví. Výpis 
ze zdravotnické dokumentace je součástí 
zdravotnické dokumentace. Ta je uložena 
u poskytovatele pracovnělékařských služeb 
a zaměstnavatel se v žádném případě nesmí 
s obsahem výpisu seznámit. Zaměstnavatel ob-
drží pouze posudek se závěrem práce schopen 
– neschopen, bez uvedení diagnózy či dalších 
jiných citlivých informací.

Dispenzární péče
Ve vyhlášce o dispenzární péči je po-

vinnost provádět u pacientů s vybranými 
diagnózami prohlídku nejméně jedenkrát 
ročně. Je také naší povinností pacienta 
prokazatelně na prohlídku pozvat, když 
do roka nepřijde? Mám jako dispenzari-
zující lékař povinnost zvát pacienta na 
kontrolu? A co mám dělat, pokud se na 
kontrolu nedostaví?

Dispenzarizace je aktivní sledování zdra-
votního stavu pacienta ohroženého nebo trpí-
cího onemocněním, které v době zařazování 
do dispenzární péče nevyžaduje poskytování 
akutní zdravotní péče, ale z předpokládaného 
vývoje nemoci lze důvodně předpokládat ta-
kovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné 
zachycení může mít zásadní význam pro další 
léčbu a vývoj onemocnění a včasné zjištění ne-
příznivého vývoje zdravotního stavu pacienta. 

Dispenzární prohlídky provádí registrující 
lékař nebo jiný odborný lékař v rámci aktivního 
a dlouhodobého sledování zdravotního stavu 
pacienta ohroženého nebo již trpícího nemocí 
nebo vadou či stavem, u kterého lze podle vý-
voje nemoci důvodně předpokládat takovou 

změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zjištění 
může zásadním způsobem ovlivnit další léčbu 
a zabránit hrozícímu zhoršení dosavadního 
zdravotního stavu pacienta. 

Dispenzární prohlídky a seznam nemocí, 
vad a stavů, u nichž se dispenzární prohlídky 
provádějí, upravuje vyhláška č. 39/2012 Sb., 
o dispenzární péči.

Povinnost dispenzarizujícího lékaře nej-
méně jednou za rok pozvat pacienta, aby se 
dostavil ke kontrole, ve výše citované vyhlášce 
výslovně uvedena není. V ustanovení § 1 zmí-
něná vyhláška pouze stanoví, že: „Dispenzární 
prohlídky provádějí poskytovatelé zdravotních 
služeb v takovém časovém rozmezí, které vy-
žaduje zdravotní stav pacienta, nejméně však 
jedenkrát ročně.“ 

Na základě citovaného ustanovení je možné 
postupovat tak, že lékař pacientovi určí frekven-
ci návštěvy (např. „Přijdete zase za rok, v září 
2018, objednejte se telefonicky alespoň měsíc 
předem“). Tuto výzvu je na místě zaznamenat 
do zdravotnické dokumentace (v případě po-
třeby lze nechat pacienta tuto poznámku ve 
zdravotnické dokumentaci podepsat). 

Četnost dispenzárních prohlídek je vždy 
na uvážení lékaře s tím, že alespoň jednou za 
rok by měl lékař pacienta vyšetřit. Vyhláška 
však již dále neřeší, jak postupovat u pacientů, 
kteří přestali komunikovat nebo na prohlídky 
docházet. Ministerstvo zdravotnictví ČR sice 
vydalo metodiku pro poskytovatele zdravot-
ních služeb ve vztahu k dispenzární péči, která 
je dostupná na webových stránkách minister-
stva.  Ani zde však není problematika postupu 
při zvaní pacientů řešena a není ani řešeno, jak 
má poskytovatel postupovat, pokud se pacient 
k prohlídce nedostaví. 

V daném případě lze vycházet z toho, že 
pokud lékař pacienta o plánované dispenzární 
prohlídce prokazatelně informoval a tento se 
k prohlídce nedostavil (neposkytl k ní součin-
nost), nelze po lékaři požadovat, aby sám ak-
tivně zjišťoval, co k tomu pacienta vedlo, příp. 
aby si provedení prohlídky jakkoliv vynucoval. 

Mezi základními povinnostmi pacienta je 
při poskytování zdravotních služeb dodržovat 
navržený individuální léčebný postup, a to včet-
ně podrobení se dispenzárním prohlídkám. Je 
tedy především odpovědností pacienta, aby se 
dostavil na plánovanou prohlídku. Pokud pa-
cient s lékařem nespolupracuje, ač byl k tomu 
vyzván, nese i odpovědnost za případné nepří-
znivé následky tohoto svého postupu.
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Registrace u praktického lékaře
Pokud pacient nesdělí jméno svého 

praktického lékaře nebo řekne, že žád-
ného nemá – je naší povinností jej dohle-
dat např. na portálu zdravotní pojišťovny 
nebo telefonickým dotazem na zdravotní 
pojišťovnu?

Neexistuje povinnost být u praktického 
lékaře registrován, proto skutečně může nastat 
situace, že pacient svého praktického lékaře 
nemá. 

Pokud se jedná o situaci, kdy pacient sice 
svého praktického lékaře má, ale jeho identitu 
nechce lékaři-specialistovi sdělit, pak je na 
místě vycházet z toho, že povinnost lékaře-
-specialisty dohledávat praktického lékaře 
pacienta není stanovena v žádném obecně 
závazném právním předpisu. Tento lékař ani 
nemusí ověřovat tvrzení pacienta, že u žádné-
ho praktického lékaře není registrován. 

Pokud lékař přesto chce zjistit jméno prak-
tického lékaře či ověřit tvrzení pacienta, je jistě 
možné se na zdravotní pojišťovně dotázat. 

V každém případě je na místě doporučit do 
zdravotnické dokumentace pacienta zazname-
nat poznámku, že se lékař-specialista pacienta 
na praktického lékaře dotázal a ten odpověděl, 
že buď žádného nemá, nebo odmítá sdělit jeho 
jméno. 

To, že pacient odmítá sdělit jméno svého 
praktického lékaře, nebo to, že žádného nemá, 
však samozřejmě není důvod k nepřijetí do péče. 

Lékařská zpráva
Pokud si pacient vyloženě nepřeje, 

abych poslal zprávu jeho praktickému 
lékaři, můžu to nerespektovat a zprávu po-
slat? Na jedné straně je naše povinnost dle 

zákona o zdravotních službách 372/2011, 
na druhé právo pacienta na soukromí dle 
Listiny práv a svobod.

Ustanovení § 45 odst. 2 písm. f ) záko-
na č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
výslovně stanoví povinnost poskytovatele 
předat zprávu o poskytnutých zdravotních 
službách registrujícímu poskytovateli v oboru 
všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 
praktické lékařství pro děti a dorost (nově 
již registrujícímu pediatrovi), je-li mu tento 
poskytovatel znám.

Odkaz na Listinu základních práv a svo-
bod je v této souvislosti nepatřičný, neboť 
i Listina předpokládá omezení ochrany sou-
kromí či osobních údajů v případech stano-
vených zákonem. Tímto zákonem je v daném 
případě právě zákon o zdravotních službách. 

Pro úplnost je třeba upozornit, že podle 
zákona o zdravotních službách se poskytova-
tel zdravotních služeb, který uvedenou zprá-
vu registrujícímu poskytovateli nepředá, 
dopouští správního deliktu. Za tento správní 
delikt může správní úřad, tj. nejčastěji míst-
ně příslušný krajský úřad, uložit pokutu do 
100 000 Kč.

Záznam ve zdravotnickém registru
Mám povinnost/právo léčit pacienta, 

který nechce sdělit své rodné číslo a léč-
bu chce hradit ze svého? Tento požada-
vek může někomu připadat absurdní, ale 
opravdu se stává, že pacient nechce mít 
záznam v žádných zdravotnických regis-
trech.

Nutnou a neodkladnou péči je třeba paci-
entovi poskytnout vždy, bez ohledu na to, kdo 
tuto péči nakonec uhradí. Péči, kterou lze od-

ložit, je možné za přímou úhradu poskytnout 
tehdy, pokud pacient prokazatelně prohlásí, 
že není pojištěncem žádné z pojišťoven, se 
kterou má lékař uzavřenou smlouvu o po-
skytování a úhradě hrazených služeb, že byl 
seznámen s cenou příslušných zdravotních 
služeb a že pacient s přímou úhradou sou-
hlasí. Toto prohlášení pacienta by mělo být 
zdokumentováno a založeno do zdravotnické 
dokumentace. 

Zdravotnická dokumentace podle účelu 
svého zaměření a v souladu s povinnostmi 
uloženými právními předpisy má obsahovat 
identifikační údaje pacienta, kterými jsou 
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum 
narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo 
pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, 
není-li tímto číslem rodné číslo pacienta, 
adresu místa trvalého pobytu na území České 
republiky, jde-li o cizince místo hlášeného 
pobytu na území České republiky a v případě 
osoby bez trvalého pobytu na území České 
republiky adresu bydliště mimo území České 
republiky.

Zákon o  zdravotních službách ukládá 
v ustanovení § 41 pacientovi povinnost pro-
kázat svou totožnost občanským průkazem, 
jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický 
pracovník, jehož prostřednictvím poskyto-
vatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, 
požádá.

Jestliže pacient odmítne prokázání totož-
nosti, může poskytovatel nebo zdravotnický 
pracovník odmítnout poskytnutí zdravotní 
služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba 
poskytnout neodkladnou péči.

Mgr. Theodora Čáslavská, 

právník-specialista, právní kancelář ČLK
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Standardy délky trvání dočasné pracovní 
neschopnosti u vybraných diagnóz

Titul MUDr. u zahraničních lékařů

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) vydalo dne 20. 6. 2017 Instrukci náměstkyně 
pro řízení sekce sociálně pojistných systémů MPSV č. 9/2017 Standardy délky trvání dočasné pracovní 
neschopnosti u vybraných diagnóz dle MKN-10. Daná instrukce nabyla účinnosti od 1. července 2017.

Revizní komise ČLK vznesla na Ministerstvo školství ČR dotaz, zda absolvent zahraniční vysoké školy, kterému 
byly zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikace uznány rozhodnutím za rovnocenné s absolutoriem 
vysokoškolského vzdělání na veřejné vysoké škole v České republice, je oprávněn užívat titul „MUDr.“.

Tato instrukce byla vydaná pro účely 
správné implementace zákona č. 187/2006 
Sb., o nemocenském pojištění v oblasti posu-
zování dočasné pracovní neschopnosti (dále 
jen „DPN“). Upravuje doporučené délky trvání 
jednoho případu DPN u vybraných diagnóz 
(příčin dočasné pracovní neschopnosti) v pří-
padech obvyklých a v případech komplikova-
ných. Instrukce nastavuje jednotící pravidla 
pro posuzování délky trvání DPN u vybraných 
diagnóz nemocí ošetřujícími lékaři a pro pro-
vádění kontrol správnosti posuzování zdravot-
ního stavu a DPN lékaři okresních správ soci-
álního zabezpečení u případů, které se oproti 
stanoveným standardům budou odchylovat. 
Jejím cílem je přispět ke sjednocení posud-
kové praxe ošetřujících lékařů a zefektivnění 
kontrolní činnosti lékařské posudkové služby 
v nemocenském pojištění a tím i k optimalizaci 
fungování systému.

Podkladem pro vznik standardů délky tr-
vání DPN pro vybrané diagnózy nemocí uve-
dených v příloze instrukce se staly výstupy pro-
jektů výzkumu organizovaných Technologickou 

agenturou ČR pod číslem TB02MPSV014 
a TB05MPSV017. Pohled odborných lékařů 
–  řešitelů projektů výzkumu zajišťuje, že na 
základě znalostí a zkušeností specialistů s dlou-
holetou lékařskou praxí byla k jednotlivým 
diagnózám vybraným na základě požadavku 
zadavatele projektu – MPSV sestavena klinická 
charakteristika průběhu, rozsahu a tíže nemoci 
způsobující DPN. Je uváděn obvyklý průběh 
a případné komplikace nemoci, které mohou 
mít vliv na délku trvání DPN. K jednotlivým 
diagnózám byla stanovena doporučení formou 
optimální délky trvání DPN při obvyklém prů-
běhu a délky maximální v případě komplikací. 
Standardy délky trvání jednoho případu DPN 
byly definovány ve dvou variantách s ohledem 
na dosavadní pojištěnou činnost: pro duševně 
a fyzicky pracující. 

MPSV má záměr v příštích letech pokračo-
vat v pracích na stanovení standardů DPN pro 
další diagnózy nemocí podle MKN 10. revize. 
MPSV  v oblasti standardizace průměrné délky 
trvání jednoho případu DPN tak následuje 
řadu jiných evropských zemí, jako je napří-

klad Švédsko, Velká Británie, Německo, kde 
instituce provádějící nemocenské pojištění 
standardy DPN již v praxi využívají.

Instrukce je pro lékařskou posudkovou 
službu závazná a od 1. 7. 2017 by již měli lékaři 
posudkové služby při kontrolách DPN postu-
povat podle uvedených pravidel. Ostatní lékaři 
se mohou s instrukcí blíže seznámit tak, že na-
vštíví stránky MPSV. Dokument lze stáhnout 
z webových stránek www.mpsv.cz, sekce Ne-
mocenské pojištění – http://www.mpsv.cz/cs/7.

MPSV připravuje vydání účelové pub-
likace Standardy délky trvání dočasné pra-
covní neschopnosti u vybraných diagnóz dle 
MKN-10. Vydání publikace se předpokládá 
na podzim tohoto roku. Prostřednictvím 
jednotlivých okresních správ sociálního za-
bezpečení budou publikace distribuovány 
praktickým lékařům vystavujícím rozhod-
nutí o DPN.

Ing. Iva Merhautová, MBA, 

náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů

(Celý text metodiky naleznete  
na www.clkcr.cz)

Přinášíme následující odpověď z Minister-
stva školství ČR:

Procedurou uznání rovnocennosti zahra-
ničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 
podle zákona č. 111/1998, Sb., o vysokých školách 
a o doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách) v aktuálním znění, podle jeho ustano-
vení § 89 a § 90, dochází k posouzení úrovně 
předmětného zahraničního vysokoškolského 
vzdělání se vzděláním v obdobném/odpovída-
jícím studijním programu uskutečňovaném 
v České republice. Výsledkem porovnání je vý-
rok o rovnocennosti, o hodnotě diplomu a jeho 
porovnatelnosti s odpovídající obdobou v České 
republice. Pokud jde o konkrétní zahraniční 
akademické (nebo vědecké) tituly, je součástí 

uznání rovnocennosti zahraničního vysokoškol-
ského vzdělání přiznání práva držiteli konkrét-
ního zahraničního dokladu užívat zahraniční 
titul, který mu byl přiznán absolvovanou zahra-
niční vysokou školou. To, zda držitel předmět-
ného zahraničního vysokoškolského diplomu je 
nositelem zahraničního akademického titulu, se 
řídí legislativou země původu daného vzdělání, 
kde se tituly udílejí nebo nejsou udíleny. Při 
uznání rovnocennosti zahraničního vyso-
koškolského vzdělání a kvalifikací v Čes-
ké republice se podle zákona o vysokých 
školách v jeho rámci neudílí akademické 
tituly podle tuzemského zákona o vysokých 
školách ani se nepřiřazuje ekvivalent nebo 
se zahraniční tituly nepřekládají do české 

varianty. Každý držitel zahraničního vysoko-
školského diplomu je oprávněn užívat tedy titul 
v jeho autentickém znění.

Na základě výše uvedeného mohu potvrdit, 
že zákon o vysokých školách neumožňu-
je uznávacímu orgánu, tedy veřejné vysoké 
škole či Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy, přiznat absolventu zahra-
ničního studijního programu, a tedy zahraniční 
vysoké školy, byť by obsah tohoto studia byl 
jakkoliv podobný či obdobný se studijním pro-
gramem „všeobecné lékařství“, právo užívat 
titul MUDr., protože absolvent zahraniční 
vysoké školy tento akademický titul nikdy 
legitimně nenabyl.
Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol MŠMT
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Za nepředání údajů pro statistiku 
hrozí pokuta až 100 000 Kč
Upozornění Magistrátu hlavního města Prahy

Vážení,
Magistrát hlavního města Prahy, 

odbor správních činností ve zdravotnictví 
a sociální péči (dále jen „MHMP SCZ“), ob-
držel od Ústavu zdravotnických infor-
mací a statistiky České republiky (dále 
jen „ÚZIS ČR“) podnět k zahájení správ-
ního řízení ve věci přestupku dle zákona  
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních 
službách“), včetně seznamu poskytova-
telů zdravotních služeb, kteří nesplnili 
svoji zpravodajskou povinnost vůči Ná-
rodnímu zdravotnickému informační-
mu systému, tj. poskytnout požadované 
individuální statistické údaje včas, úplně, 
správně a pravdivě pro statistická zjišťování 

uvedená ve vyhlášce č. 302/2015 Sb., o Pro-
gramu statistických zjišťování na rok 2016.

O této povinnosti byli poskytovatelé zdra-
votních služeb informováni prostřednictvím 
ÚZIS ČR počátkem roku 2017, opakovaně 
v dubnu 2017, kdy ÚZIS ČR současně žádal 
o aktualizaci korespondenčních údajů v Ná-
rodním registru poskytovatelů zdravotních 
služeb (e-mail). Dále byla v červnu 2017 zaslá-
na urgence poskytovatelům zdravotních slu-
žeb, kteří dosud statistické údaje neposkytli, 
s informací o prodloužení termínu odevzdání 
údajů do 16. 6. 2017 (původní termín byl sta-
noven na 31. 5. 2017).

Veškerá korespondence ze strany ÚZIS 
ČR byla uskutečněna prostřednictvím e-mai-
lu uvedeného v Národním registru poskytova-
telů zdravotních služeb nebo prostřednictvím 
poštovních služeb.

Vzhledem k nastalé situaci Vás MHMP 
SCZ upozorňuje na ustanovení § 45 odst. 2 
písm. n) zákona o zdravotních službách, které 
stanoví povinnost poskytovatelů zdravotních 
služeb předávat údaje do Národního zdravot-
nického informačního systému.

Pokud tedy tato situace nastane 
i v příštím roce, bude nucen MHMP SCZ, 
jako správní orgán příslušný k udělení 
oprávnění k  poskytování zdravotních 
služeb, s  Vámi zahájit správní řízení 
o udělení pokuty za spáchání přestupku 
dle ustanovení § 117 odst. 2 písm. d) zá-
kona o zdravotních službách. Za tento 
přestupek lze uložit pokutu až do výše 
100 000 Kč.

Mgr. Josef Vacek,

ředitel odboru správních činností ve zdravotnictví 

a sociální péči Magistrátu hl. m. Prahy

Inzerce A171003665
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Ad Zkušenost s Pojišťovnou VZP, a.s.

Andrej Babiš publikoval 
svůj program, své představy, jak 
má fungovat společnost. Chytře 
to nenazval programem, ale ,,sně-
ním“.  Tedy pokud se ho někdo 
v budoucnu dotáže, proč nesplnil 
to či ono, celkem správně a logicky 
odpoví, že nic nesliboval, jen snil… 
Na druhou stranu můžeme jeho 
sny považovat za cíl, který chce 
splnit. Preference voličů dnes uka-
zují, že příští volby drtivě vyhraje 
a  k  realizaci svých snů dostane 
silný mandát. Stojí proto za to, se  
seznámit s jeho vizí budoucnosti 
zdravotnictví.

Jak bude vypadat Babišovo 
vysněné zdravotnictví?

1. pacienti budou své lékaře 
hodnotit – známkovat přidělová-
ním hvězdiček

2. pojišťovny si budou konku-
rovat a za co nejmenší cenu na-
kupovat co nejkvalitnější služby 
od jednotlivých lékařů (tzv. Nizo-
zemský model) – to byl stěžejní 
bod programu ministra Julínka

3. lékař objedná pacienta k vý-
konu do zařízení, které bude mít 
nejkratší čekací dobu, prostřed-
nictvím centrální evidence čeka-
cích dob

4. lékař bude pacientovi do 
mobilu posílat recepty a  různá 
doporučení a rady, pacientův zdra-
votní stav bude průběžně sledován 
chytrým náramkem nebo mobilem

5. zavede se elektronická doku-
mentace shromažďující na jednom 
místě veškeré zdravotní údaje

6. tlustí, kuřáci a alkoholici bu-
dou platit vyšší zdravotní pojištění

Toto jsou asi všechny tzv. stě-
žejní myšlenky ze snění. Text ma-
jící formu vyprávění prostupuje 
všudypřítomná představa, že elek-
tronizace, konkurence a prevence 
vyřeší všechny problémy. 

Doposud A. Babiš tvrdil, že 
zdravotnictví je černá díra a má 
peněz dost. Zde poprvé uvedl ta-
bulku podílu HDP jdoucího na 
zdravotnictví a přiznal naši pod-
průměrnost. Více peněz chce zís-
kat nějakým připojištěním (blíže 
příliš nespecifikováno) a tím, že 
tlustí, kuřáci a alkoholici budou 
platit vyšší pojištění. Logicky lze 
z toho vyvodit, že každý bude mu-
set jít na nějaké povinné vyšetře-
ní – asi něco jako prohlídka před 
odvodem na vojnu. Všichni takové 
zkoumání známe z Dobrého vojáka 
Švejka a muži prošlí socialistickou 
vojnou jej zažili na vlastní kůži. Asi 
komise pojišťovenských lékařů 
provede zkoumání a rozhodne se, 
zda dotyčný je už natolik tlustý, 

aby platil víc, nějak se ověří jeho 
kuřáctví a pijanství a přiřkne  mu 
výši platby. 

Osobně si myslím, že až An-
dreji Babišovi dojde, že většina 
jeho voličů jsou lidé s nadváhou, 
kuřáci a konzumenti alkoholu, 
pak svůj nápad podrobit je hro-
madnému zkoumání opustí s tím, 
že šlo jen o sen a ty nemusí být 
vždycky dobré…

Babišovo ANO nás zatím 
ve zdravotnictví obohatí o EET 
a spolu s koalicí o povinné elek-
tronické recepty od 1. ledna 2018, 
provázené likvidační sankcí. V po-
dobném duchu – sledování všeho 
a všech – se nese i předvolební 
snění pana Babiše.

Zvolit někoho máme tehdy, 
pokud víme, co již udělal a udělat 
chce. U A. Babiše to díky jeho sně-
ní a čtyřletému působení ve vládě 
víme docela přesně. 

MUDr. David Rath, 

bývalý prezident ČLK a ministr zdravotnictví

Článek „Zkušenost s Pojiš-
ťovnou VZP, a.s.“ MUDr. Tomá-
še Vodvářky mě přinutil podělit 
se o vlastní zkušenost s touto 
pojišťovnou.

V únoru 2014 se do mé or-
dinace dostavila na doporučení 
pediatra matka s půlročním sy-
nem, původem z Ruska, s akutní 

exacerbací atopické dermatiti-
dy, prokázala se platným prů-
kazem pojištění cizinců PVZP, 
a.s. Během vyšetření sestra 
kontaktovala pracovníka Pojiš-
ťovny VZP, a.s., který nás ujistil,  
že péče bude proplacena. To  
se ale nestalo, vystavená fak- 
tura mi byla zamítnuta. Pro-

běhlo ještě několik telefonátů, 
kdy jsem se dozvěděla, že se 
mohu odvolat, ale musím na-
psat řádné zdůvodnění… a po-
kud odvolání dopadne dobře, 
bodová hodnota by byla asi  
60 hal. 

Odvolání jsem za těchto 
okolností nepodala, náklady 

(poštovné, čas atd.) by se blížily 
fakturované částce.

Na základě této zkušenosti 
bych ráda upozornila kolegy, že 
telefonický kontakt s pracovní-
kem Pojišťovny VZP, a.s., neza-
ručuje, že bude péče uhrazena.

MUDr. Ivana Stejskalová, 

dermatolog, Praha 9

Inzerce A171003349

Zdravotnictví podle Babiše
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Krize interních oddělení – podívejte se realitě do očí
Předem reakce na otevřený 

dopis internistické společnosti 
ministrovi zdravotnictví (TM 
7–8/2017) bych rád uvedl, že si 
profesorů a ostatních akademic-
kých interních pracovníků vážím. 
Všichni si čteme a učíme se z Kle-
nera a Češky, čteme doporučení 
sepsaná většinou z Vás, osobně 
si také velmi vážím svého první-
ho šéfa na interně prof. Matějo-
viče, přednosty I. IK FN Plzeň. 
Nicméně bych všem podepsa-
ným z internistické společnosti 
rád poskytl jiný úhel pohledu, 
pohled do reality nás pěšáků, 
sekundárních lékařů, lékařů v te-
rénu a všech ostatních „tažných 
koní“ zdravotního systému. Na 
interní klinice a centrálním pří-
jmu FN jsem pracoval několik let, 
se způsoby zdravotního systému 
a se systémem samotným jsem 
se také snažil bojovat, tak mám 
pocit, že k tématu mám co říci.

1.  Personální krize
Píšete, že chybějí kvalifikova-

ní lékaři, kteří po dosažení kvali-
fikace odcházejí do soukromých 
ambulancí, jež jim umožní pra-
covat samostatně. To ponechá-
váte bez dalšího komentáře. A ze-
ptal se někdy někdo z Vás těch 
odcházejících, proč tedy vlastně 
odcházejí ze špitálu? Mám dojem, 
že ne, protože jinak byste v závěru 
dopisu nepsali – že opravdu nejde 
především o peníze. To je pro mě 
důkazem, že Vám bohužel realita 
uniká i přesto, že zde opakova-
ně řady mých kolegů píší, že pro 
nás je to téma prioritní. Nás už 
nebaví dokola poslouchat fráze 
o obětování, poslání a chybějících 
prostředcích. O tom již ale zde 
bylo psáno mnohé. Když si tedy 
myslíte, že mzdy nejsou hlavní 
příčinou odchodu, musí to být 
další faktory. Z Vaší interpretace 
vyplývá, že Vaši odcházející léka-
ři chtějí pracovat samostatně 
v interní ambulanci – ale proč? 
Co to znamená? Ptali jste se jich 
na jejich pracovní podmínky? 

Nebo snad pracují pod šéfy, kte-
ří je mlčky nutí akceptovat tisíce 
nesmyslných regulí a interních 
směrnic a kteří servilně k apará-
tům vedení nemocnic přijmou 
i to sebevíc absurdní nařízení? 
A  ti samí šéfové, přednostové 
a primáři také ve většině přehlíží 
a obchází zákoník práce. Uvědo-
mujete si, že i Vy jako přímí nad-
řízení máte i za toto porušování 
platné legislativy trestněprávní 
odpovědnost? Proč to házet na 
kontrolní instituce, klidně může-
te sami zajít na inspektorát Úřa-
du práce a zde dát podnět k pro-
šetření tristní situace na Vašem 
oddělení. Bude někdo z Vás mít 
k tomu odvahu? Vaši lékaři by to 
ale jistě ocenili, to jsem si jist.

2. Nefungující LPS
Tento bod se mě i  osobně 

dotýká, protože to je střelba do 
vlastních řad. Píšete, že PL a am-
bulantní lékaři nemají potřebu 
a nechtějí sloužit LPS, v závěru 
pak navrhujete podmínit kapi-
tační platby PL účastí na LPS. Už 
jste někdy slyšeli o motivaci? 
Proč nenapíšete, že zřizovatelé 
nemocnic a  vedení nemocnic 
včetně MZ lékaře nemotivují ke 
službám v LPS. Máte pocit, že za 
odsloužený víkendový den (LPS 
občas sloužím) je odměna lékaře 
2313 Kč čistého dostatečná a mo-
tivující? Jestli ano, pak jste opět 
zcela mimo realitu. Stejnou logi-
kou a Vaší optikou by se z mého 
pohledu také ulevilo přetíženým 
interním centrálním příjmům, 
kdyby i Vaše mzdy byly podmí-
něny 1–2 službami na CP, za které  
by Vám ovšem bylo vyplaceno 
2313 Kč. Opět mi věřte, že Vaši 
lékaři by to jistě ocenili. Omlou-
vám se těm z Vás, kteří CP slouží.

3. ZZS
S tím nelze než souhlasit.

4. Spolupráce mezi obory
Také souhlas, internisté 

jsou tak trochu otloukánci, 

opora v legislativě by jistě pro- 
spěla.

5. Psychiatrie, záchytky spo-
lupráce/nespolupráce

Vzhledem k  tomu, že loni 
na předatestačním kurzu všech 
oborů se přednášející ptal, kdo by 
chtěl atestovat z psychiatrie, a ni-
kdo z 200 posluchačů se nepři-
hlásil, i když se ptal opakovaně, 
problém se asi brzy vyřeší sám. 
O fungujících záchytkách snad 
nemůže být ve většině okresů ani 
řeč, na střední Čechy funguje my-
slím jediná.

6. Přebujelá administrativa 
a audity

Odchodem ze špitálu naštěs-
tí již nemusím živit a trpět de-
sítky a stovky příživníků a apa-
rátčíků, kteří si říkají auditoři, 
kontroloři kvality péče a  ISO 
kontroloři a já nevím co ještě, 
ale hlavně vím, jak mi otrávili 
práci a medicínu, jeden z důleži-
tých faktorů syndromu vyhoření 
a rezignace lékařů. Když jsem 
odcházel, jedním z posledních 
interních nařízení byl „pokyn 
o  vydávání balené vody“ – to 
je sranda, co? Ale není, když si 
uvědomíte, že to má tři strany 
a člověk by to měl opravdu číst 
a že jsou lidi, které živíme, co 
tohle řeší a  nás tím otravují! 
Po letech jsem se dnes byl po-
dívat na kolegy a  na bývalé 
oddělení… Zběsilost, když při-
jdete zvenku a vidíte to, každá 
skříňka alespoň dvě cedule, co 
se má a nemá, každý kus nábytku 
s nějakou cedulkou, dokonce i na 
dveřích sprchového koutu cedu-
le, co dělat (volat sestru), když 
dveře nebudou funkční. Tisíce 
cedulek a upozornění, vzpomněl 
jsem si na pouťové krámky z dět-
ství, ale ani tam zdaleka tolik ce-
dulí nebylo, stačilo se zeptat…

7. Závěr
Vážení páni profesoři, před-

nostové a primáři interních od-

dělení a klinik, jestli opravdu 
chcete něco pro Vaše lékaře 
udělat, neschovávejte se za pro-
klamace odborných společností, 
které jsou, jak všichni víme, pro 
politiky jen plácáním do vody. 
Je potřeba se bohužel odhodlat 
k  radikálnějším akcím (třeba 
další audit rovná se stávka in-
terního oddělení atp.), jinak se 
podmínky Vašich lékařů hned 
tak nezlepší. Vím, jste také jen 
součástí a kolečkem tohoto ob-
ludného systému, pro který jste, 
stejně jako my, lehce postrada-
telní a lehce odstranitelní. Bo-
hužel i přes to, co jste dokázali, 
i přes Váš nesporný přínos me-
dicíně a vědě, i přes to, co jste 
vše oboru a  medicíně oběto- 
vali. To je šílené zjištění jak 
pro nás, tak i pro Vás. Jsme ale 
z tohoto pohledu spolu na jedné 
lodi. 

Bohužel, když jsme se snaži-
li ten obludný systém nabourat, 
rozbít a zlidštit akcí „Děkujeme, 
odcházíme“, na jedné lodi jsme 
nebyli a Vy jste nebyli naši kapi-
táni. Nyní vidím a dnešní krize 
je toho důkazem, že i tenkrát již 
bylo pozdě.

Systém, se kterým jsem již 
neměl sílu vnitřně ani navenek 
bojovat, jsem opustil a rozhod-
ně nelituji. Jsem rád, že máme 
svoji organizaci, konkrétně SPL, 
která naše zájmy hájí a v přípa-
dě potřeby, naposledy loni, se 
proti podrazům a nedodrženým 
slibům sjednotíme a postavíme 
i za cenu radikálnějších opatře-
ní. Jinak to totiž se současným 
systémem a politicky korektní-
mi chameleony nejde.

Pokud se této realitě nepo-
díváte do očí a  nepřijmete ji, 
obávám se, že internu čekají 
velmi zlé časy.

Se vší upřímností si přeji, 
abych se mýlil a aby se tak ne-
stalo.

MUDr. Jakub Šedivý,  

praktický lékař, 

Příbram



TEMPUS
MEDICORUM

Staňte se členem našeho týmu! Právě hledáme kolegu/
kolegyni na pozici PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOS-
PĚLÉ A LÉKAŘ PLS.  Náplň práce: poskytování lé-
čebné péče registrovaným pacientům; provádění prohlídek 
v rámci PLS.  Požadujeme: specializovanou způsobilost 
v oboru všeobecné praktické lékařství či alespoň absolvo-
vaný základní kmen; profesionální a proklientský přístup.
 Nabízíme Vám: příjemné a moderní pracovní prostředí; 
podporu dalšího odborného vzdělávání; 5 týdnů dovolené; 
možnost zvýhodněné relaxace v  rámci kliniky – slevy až 
do výše 80 % (sauna, masáže, bazén) i pro členy rodiny; 
dotované stravování (výběr z několika jídel); kartu Multi-
Sport za zvýhodněnou cenu; slevy e-shopu partnerské lé-
kárny; lokalitu v širším centru Prahy s výbornou dopravní 
dostupností a možností parkování. Nástup možný ihned. 
 Kontakt: Personální oddělení, e-mail: personalni.
rkm@mediterra.cz, tel. 251 116 653 / 656

GHC GENETICS S.R.O.
PŘIJMEME LÉKAŘE/
ABSOLVENTA
Privátní genetické pracoviště v centru Prahy, GHC GE-
NETICS, s.r.o., přijme do trvalého pracovního poměru: 
1)  Lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská 

genetika nebo lékaře ve specializační přípravě s ukonče-
ným základním kmenem. 

2)  Lékaře absolventa nebo lékaře s ukončeným základním 
kmenem – ideálně gynekologie, pediatrie či interní 
medicína. 

 Očekáváme: zájem o obor lékařské genetiky; anglický 
jazyk na dobré úrovni; uživatelská znalost práce na PC, 
znalost práce s  lékařskými SW aplikacemi (typu Open 
Lims apod.) výhodou.  Nabízíme: nadstandartní pla-
tové ohodnocení; trvalý pracovní poměr; možnost dalšího 
profesního růstu; zázemí stabilní a  prosperující společ-
nosti. Nástup ihned.  Pokud Vás naše nabídka zaujala, 
zašlete strukturovaný životopis na email cizova@ghc.cz.

BLUE CARE S.R.O.

PŘIJMEME LÉKAŘE
BLUE CARE s.r.o., poskytovatel pracovně lékařských 
služeb, hledá nového kolegu na pozici lékaře v Praze. 
 Nabízíme: příjemné pracovní prostředí v  Praze 8 
Kobylisích, přímo u stanice metra. Flexibilní pracovní 
úvazek a  pracovní dobu. Práci pouze s  objednanými 
klienty. Nadstandardní ± nanční ohodnocení. Roční 
bonus. Týden dovolené navíc. Podporu dalšího vzdě-
lávání. Dle úvazku po zapracování služební telefon, 
notebook a případně automobil i byt.  Požadujeme: 
atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pra-
covní lékařství. Členství v ČLK. Znalost práce na PC. 
Bezúhonnost, profesionální přístup, příjemné vystupo-
vání, empatii, loajalitu. AJ výhodou.  Pracovní náplň: 
Pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců našich klien-
tů. Možno rozšířit o  dohledy na pracovištích, školení 
I. pomoci, odborné přednášky a podobně.  Odpověď 
na inzerát: pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete pro-
sím Váš strukturovaný životopis nebo případné dotazy 
na e-mail: info@bluecare.cz; telefon + 420 731 481 391

POLIKLINIKA PALMOVKA
PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE 
SPECIALIZACÍ
Poliklinika Palmovka – přijmeme lékaře více specializací. Pro 
nově otevřené pracoviště přijmeme lékaře/lékařky v oboru: or-
toped, gynekolog, urolog a diabetolog.  Zajímavé smluvní 
podmínky, příjemné zázemí, dostupnost pražskou MHD. 
Rozsah a  způsob spolupráce je variantní – HPP, DPP, dále 
dle dohody.  Další informace poskytne Stanislava Kabele, 
ředitelka polikliniky. E-mail: kabele@poliklinikapalmovka.cz

OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN, A.S.
LÉKAŘ – CÉVNÍ CHIRURGIE
ONK, a.s. přijme na zaběhlé pracoviště cévní chirurgie 
s  nadregionálním záběrem cévního chirurga. Lékař – 
Oddělení cévní chirurgie.  Požadujeme: specializaci 
v oboru či lékaře v přípravě na specializaci.  Nabízíme: 
podmínky pro odborný růst; práci na plný úvazek; zázemí 
perspektivní krajské plně akreditované nemocnice; moder-
ní prostředí; zaměstnanecké bene± ty; podporu vzdělávání 
a  seberealizace; seriózní jednání; příjemný, vstřícný ko-
lektiv.  Bližší informace včetně mzdového ohodnocení 
při osobním pohovoru.  Kontakt: Mgr. Daniel Veselý 
oddělení lidských zdrojů Tel.: 321 756 616. 
E-mail: daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

MEDICENTRUM BEROUN S.R.O.
PRAKTICKÝ LÉKAŘ, PEDIATR
Nestátní ambulantní zařízení v Berouně hledá odbor-
ného lékaře na tuto pozici: VŠEOBECNÝ LÉKAŘ, 
LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST – plný i  částečný 
úvazek.  Nabízíme výhodné platové podmínky, práci 
v  příjemném kolektivu, možnost dalšího vzdělávaní. 
Dobré spojení do Prahy.  Kontakt: 724 786 903, 
311 746 315, medicentrum@medicentrum.cz

MEDICENTRUM BEROUN S.R.O.
NEUROLOG, OČNÍ LÉKAŘ
Nestátní ambulantní zařízení v Berouně hledá odbor-
ného lékaře na tyto pozice: NEUROLOG, OČNÍ 
LÉKAŘ na plný i  částečný úvazek.  Nabízíme vý-
hodné platové podmínky, práci v příjemném kolektivu, 
možnost dalšího vzdělávaní. Dobré spojení do Prahy. 
 Kontakt: 724 786 903, tel. 311 746 315, 
medicentrum@medicentrum.cz

MEDICENTRUM BEROUN S.R.O.

RTG LABORANT
Nestátní ambulantní zařízení v  Berouně hledá RTG 
LABORANTA. 
 Nabízíme: výhodné platové podmínky, práci v pří-
jemném kolektivu, možnost dalšího vzdělávaní. Dobré 
spojení do Prahy.  Kontakt: 724 786 903, 
311 746 315, medicentrum@medicentrum.cz

naBídka pracovních pozic ve zdravotnictví
DALŠÍ INZERÁTY NAJDETE NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU – 
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ,

KDE JSOU UVEŘEJNĚNY NEJEN PERSONÁLNÍ INZERÁTY, ALE I ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY Z OBORU. 
STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY!

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNANCE V OBLASTI 
ZDRAVOTNICTVÍ NA SLOVENSKU         ?
Projekt PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE se specializuje na 
personální inzerci právě z oblasti zdravotnictví na Slovensku
Za jednu cenu bude Váš inzerát uveřejněný:
-  v elektronické podobě PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE (distribuce probíhá 

především na lékaře, nelékaře a management zdrav. zařízení)
-  na www.pracavzdravotnictve.sk po dobu 1 měsíce 

Kontakt: obchod@pracavzdravotnictve.sk , + 421 944 064 615

WWW.PRACAvZDRAVOTNICTVE.SK 1

ponuka pracovných pozícií v zdravotníctve

január 2017 ďalšie inzeráty nájdete na www.pracavzdravotnictve.sk 
 Kvalifikačné požiadavky: vy- 
sokoškolské vzdelanie II. stup-
ňa; špecializácia v  špecializač-
nom odbore gynekológia a  pô-
rodníctvo.
 Termín nástupu: dohodou. 
 Žiadosti o  prijatie do za-
mestnania s  krátkym profesij-
ným životopisom zasielajte na 
adresu: Elena Čilijaková, Odd. 
personálne a  mzdové, Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety, Heydu-
kova 10, 812 50 Bratislava 
(elena.cilijakova@ousa.sk).

OnkOlOgický ústav  
sv. alžbety, s.r.O.
Lekár/Lekárka na  
očnou ambuLanciu
Očná ambulancia 
 Kvalifikačné požiadavky: vy- 
sokoškolské vzdelanie II. stup-
ňa; špecializácia v  špecializač-
nom odbore oftalmológia.
 Termín nástupu: dohodou. 
 Žiadosti o  prijatie do za-
mestnania s  krátkym profesij-
ným životopisom zasielajte na 
adresu: Elena Čilijaková, Odd. 
personálne a  mzdové, Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety, Heydu-
kova 10, 812 50 Bratislava 
(elena.cilijakova@ousa.sk).

trnavský
aDeli MeDical center
LoGoPeD,  
FYZioTeraPeuT,  
maSer Pre kLinikY  
na SLoVenSku 
a V DubaJi
ADELI Medical Center, s vyše 
250 kvalifikovanými spolupra-
covníkmi, je jedným z  Európ-
skych vedúcich špecializovaných 
inštitútov pôsobiacich v  oblas-

nUtriFOOD, s.r.O.

Vážený Pán DokTor/ 
Pani DokTorka
Vážený pán doktor / pani dok-
torka, spoločnosť NUTRI-
FOOD® Vám ponúka možnosť 
rozšíriť Vašu odbornú lekársku 
prax v  oblasti výživového po-
radenstva, prevencie a  liečby 
obezity Vašich pacientov pro-
stredníctvom zaujímavej spo-
lupráce. Vytvorili sme licenčný 
systém na nezávislé prevádzko-
vanie poradenských centier pre 
redukciu telesnej hmotnosti po 
celom Slovensku. Na základe 
predchádzajúcich dlhoročných 
skúseností v  danej oblasti dnes 
poskytujeme odborné výživo-
vé poradenstvo a  pracujeme 
s  VLCD a  LCD redukčnými 
programami, zloženými z  nut-
rične vyvážených produktov ur-
čených ako potraviny pre plno-
hodnotnú náhradu celodennej 
stravy. 
 Druh pracovného pomeru: 
externá spolupráca 
 Miesto práce: ambulancia 
vo Vašom regióne 
 Termín nástupu: podľa do-
hody 
 Bližšie informácie získate 
na osobnom stretnutí. 
 Kontakt: 
maticka@nutrifood.sk, 
0948 17 27 18, 
www.nutrifood.sk

OnkOlOgický ústav  
sv. alžbety, s.r.O.

Lekár/Lekárka  
na GYnekoLoGickú  
ambuLanciu

Univerzitná neMOcnica  
bratislava
Lekár na cenTráL-
nom PriJímacom  
oDDeLení
 Pozícia: Lekár 
 Pracovná oblasť: Zdravot-
níctvo a sociálna starostlivosť 
 Miesto práce: Nemocnica 
Ružinov, Nemocnica sv. Cyrila 
a Metoda, Bratislava 
 Druh pracovného pomeru: 
plný úväzok 
 Termín nástupu: ihneď 
 Ponúkaný plat (brutto): v zmy- 
sle platných právnych predpisov 
 Zamestnanecké výhody, be-
nefity: poskytujeme ubytovanie 
 Informácie o  výberovom 
konaní: Ďakujeme všetkým 
uchádzačom za prejavený záu-
jem, avšak kontaktovaní budú 
len vybraní uchádzači. 
 Požiadavky na zamestnan-
ca: Pozícii vyhovujú uchádzači 
so vzdelaním vysokoškolské II. 
stupňa; Vzdelanie v  odbore le-
kárska fakulta 
 Pozícia je vhodná pre ab-
solventa: Áno 
 Stručná charakteristika spo- 
ločnosti: Poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti na lôžkovej 
a  ambulantnej časti nemocnice. 
Univerzitná nemocnica Bratisla-
va poskytuje špecializovanú lie-
čebno-preventívnu starostlivosť 
pacientom z celého Slovenska. 
 Adresa spoločnosti:
Univerzitná nemocnica 
Bratislava 
Pažítková 4 821 01 Bratislava 
http://www.unb.sk 
 Kontaktná osoba: Katarína 
Jendrálová Tel.: 02/48234351 
 E-mail: 
katarina.jendralova@unb.sk

lekári
bratislavský

núscH, a.s., bratislava
Lekár –  
na oDDeLenie  
karDioLóGie  
a anGioLóGie
Generálny riaditeľ Národné-
ho ústavu srdcových a cievnych 
chorôb, a.s., Pod Krásnou hôr-
kou 1, 833 48 Bratislava, vypi-
suje výberové konanie na obsa-
denie funkčného miesta: 
•  Lekár – na oddelenie kardioló-

gie a angiológie 
 Požadované predpoklady:  
VŠ vzdelanie II. stupňa (LF); 
Špecializačná skúška v  odbore 
angiológia alebo špecializač-
ná skúška v odbore kardiológia 
alebo po absolvovaní hlavného 
internistického kmeňa so za-
meraním na kardiovaskulárnu 
medicínu; komunikatívnosť, 
flexibilita; morálna bezúhon-
nosť; ovládanie práce s  počíta-
čom; aktívna znalosť anglického 
jazyka nutná.
 Prihlášky do výberového 
konania doplnené štruktúrova-
ným profesijným životopisom, 
dokladmi o dosiahnutom vzde-
laní, jazykových znalostiach 
a výpisom z registra trestov nie 
starším ako 3 mesiace a  regis-
tráciou v  stavovskej organizácii 
zasielajte najneskôr do 5 týž-
dňov od uverejnenia výberového 
konania na adresu: 
Národný ústav srdcových 
a cievnych chorôb, a.s., 
Odbor ľudských zdrojov, 
Pod Krásnou hôrkou 1, 
833 48 Bratislava 
 Informácie na t. č. 59320242 
p. Mgr. Orlíková Mária

Hľadáte do svojHo tímu novýcH kolegov? Pomôžeme vám!
váš inzerát bude uverejnený v elektronickej a internetovej Podobe jedinečnéHo Projektu Práca v zdravotnictve. registrujte sa zadarmo  

a zadajte si ľubovoľný Počet inzerátov na www.Pracavzdravotnictve.sk alebo nám Pošlite text inzerátu na obcHod@Pracavzdravotnictve.sk

zdravotnictve.sk 
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ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

A ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NABÍDEK PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

PRAKTICKÝ LÉKAŘ - ordinace KARVINÁ 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ - ordinace JIHLAVA *možnost získání služebního bytu 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ - ordinace UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
ZUBNÍ LÉKAŘ A PRAKTICKÝ LÉKAŘ - ordinace PRAHA *možnost ubytování 
VŠEOBECNÁ SESTRA - ordinace PRAHA a zubní ordinace PRAHA  
 Atraktivní prostředí, atraktivní klienti - policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. 
Státní instituce s jasnou vizí rozvoje.
 Nabízíme: zajímavé platové podmínky, pevnou pracovní dobu od 7:00 - 15.30 hod, stabilní práci, plný pracovní 
úvazek, podporu vzdělávání, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, další bene± ty. 
 Kontakt:  personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661.  Více informací na www.zzmv.cz/pracovni-mista 

VEDOUCÍ OBLASTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRAHA 
VŠ - lékařská fakulta, specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství výhodou 
VEDOUCÍ OBLASTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ HRADEC KRÁLOVÉ 
VŠ - lékařská fakulta, specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství výhodou   
 Atraktivní prostředí, atraktivní klienti - policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. 
Státní instituce s jasnou vizí rozvoje.
 Nabízíme: zajímavé platové podmínky, stabilní práci, plný pracovní úvazek, podporu vzdělávání, 
příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, další bene± ty. 
 Kontakt:  personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661.  Více informací na www.zzmv.cz/pracovni-mista

Hledáme lékaře s atestací všeobecné praktické lékařství (popř. interna nebo pracovní lékařství) pro oblast PLS 
do ordinace v Mohelnici, dle domluvy možnost i PL pro dospělé. 
 Nadstandardní ± nanční ohodnocení.
 Více na: www.preventado.cz  Kontakt: Andrea Suszková, tel. 777 003 773, e-mail: info@preventado.cz

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

PREVENTADO S.R.O.  LÉKAŘ - LUKRATIVNÍ NABÍDKA MOHELNICE

ROYAL SPA, A. S. – LÉKAŘ/KA
Přijmeme na HPP nebo VPP do našich lázeňských 
zařízení.  Nabízíme: stabilní zázemí, motivující ± n. 
ohodnocení (základní plat + příplatky + bonusy), roční 
odměnu, možnost seberealizace, placené odb. vzdělává-
ní, příjemné prac. prostředí, možnost stravování a uby-
tování, zaměstnanecké slevy, příspěvek na dopravu. 
 Požadujeme: VŠ lék. směru s atestací (RFM/FBLR 
vítána), profesionální a  zodpovědný přístup k  práci 
a klientům, bezúhonnost, zdrav. způsobilost, kom. zna-
lost NJ nebo RJ vítána. 
 Váš životopis zašlete k rukám paní Křečkové na email 
hr@royalspa.cz s  uvedením lokality, ve které chcete 
pracovat.  Více o � rmě www.royalspa.cz.  Případné 
dotazy Vám zodpovíme na tel.: č. 727 870 642.

KOŽNÍ AMBULANCE DERMALINK
DERMATOVENEROLOG 
PŘED ATESTACÍ
Pro naše pracoviště v  oboru ambulantní dermato-
venerologie hledáme mladé lékaře. Jsme nositelem 
akreditace MZ ČR pro obor specializačního vzdě-
lávání dermatovenerologie, veškeré povinné praxe 
v  rámci předatestační přípravy zajistíme.  Naše 
pracoviště se nacházejí v  Praze a  středních Čechách. 
 Nástupní plat 30 000 Kč, pracovní doba dle doho-
dy.  Kontakt: Hana Dvořáková, tel. 604 966 074, 
životopisy vč. fotogra± e prosím zasílejte na 
e-mail: info@dermalink.cz.

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ/KA
Fakultní nemocnice v Motole přijme pro Pediatrickou kli-
niku sekundárního lékaře/ku.  Požadujeme: specializova-
nou zp. v oboru pediatrie příp. ukončený kmen, zájem o obor 
dětská pneumologie nebo gastroenterologie. Předpokládá se 
vysoké pracovní nasazení a motivace, schopnost sloužit poho-
tovostní služby, znalost AJ.  Písemné nabídky včetně CV 
zasílejte do 15. 10. 2017 na adresu: Sekretariát Pediatrické 
kliniky 2. LF UK a FNM, FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
nebo vera.urbanova@fnmotol.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
LÉKAŘ/KA
Fakultní nemocnice v Motole přijme lékaře/ku na ambu-
lanci nukleární medicíny.  Požadujeme: specializova-
nou zp. v oboru nukleární medicína, příp. základní interní 
nebo radiologický kmen (možno i  v přípravě) s předpo-

kladem zařazení do oboru NM.  Nabízíme: práci na hy-
bridním přístroji SPECT/CT, profesní růst (studium 
Ph.D.), dobré ± n. ohodnocení, 6 týdnů dovolené, uby-
tování pro mimopražské, atd.  Písemné nabídky včetně 
CV zasílejte: Prim. MUDr. K. Táborská, Klinika nukl. 
medicíny a endokrinologie; 2. LF UK a FNM, FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 22443 4660 
nebo katerina.taborska@fnmotol.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ/KA
Fakultní nemocnice v Motole přijme sekundárního léka-
ře/ku pro Spinální jednotku.  Požadujeme: min. neurologic-
ký nebo interní kmen, přednostně atestace z těchto oborů či at. z RHB. 
 Nabízíme: možnost dalšího profesního růstu, dobré ± n. 
ohodnocení, ubytování pro mimopražské a další bene± ty. 
 Písemné nabídky včetně CV zasílejte: Mgr. Klára Rul-
cová, sekretariát Kl. rehabilitace a tělových. lékařství 2. LF 
UK a FNM, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 
tel. 22443 9202; nebo e-mail.: klara.rulcova@fnmotol.cz.

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
LÉKAŘ/LÉKAŘKA
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 
5 přijme lékaře/lékařku do Oddělení pro styk se zdravot-
ními pojišťovnami.  Požadujeme: LF, dobrá znalost PC, 
praxi ve zdravotnictví.  Náplň práce: Samostatné agendy 
– centra se Zvláštní smlouvou, kontrola stanovených pra-
videl pro preskripci léků a zdrav. prostředků, spolupráce se 
ZP i pracovišti FNM. Plný úvazek, nástup od 1. 12. 2017. 
 Písemné nabídky včetně CV zasílejte: 
vladimira.fruhaufova@fnmotol.cz.  Info tel.: 22443 6227.

CENTRUM POHYBOVÉ MEDICÍNY 

PAVLA KOLÁŘE, A.S. – PŘIJMEME
Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře přijme pro 
pracoviště na Praze 4 i Praze 5 zaměstnance na HPP. 
RFM lékaře, zdravotní sestry na ambulanci, fyziotera-
peuty, RTG laboranta a recepční.  Máte-li zkušenos-
ti z  oboru minimálně 3 roky, ochotu a  chuť pracovat 
naplno dále se vzdělávat a pracovat v týmu profesionálů, 
pošlete svůj životopis na hana.lonekova@kinmedica.cz.
 Podmínkou je anglický jazyk na komunikativní 
úrovni.  Nabízíme dobré platové ohodnocení, stabilní 
zaměstnaní a další bene± ty.

REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO 
DOSPĚLÉ A LÉKAŘ PLS

Vážení čtenáři,
často se nás ptáte, zda Vám můžeme poskytnout informace, co zdravotnická zařízení nabízí 
svým zaměstnancům. Od tohoto vydání Vám budeme každý měsíc představovat nejprve fakultní 
nemocnice z pohledu toho, jaké benefity poskytují, abyste se tak mohli co nejlépe rozhodnout, 
jaký bude Váš budoucí zaměstnavatel. Jako další bychom Vám rádi představili Thomayerovu 
nemocnici v Praze. Konkrétní nabídku Thomayerovy nemocnice najdete v zářijovém vydání ZvZ, 
které si můžete stáhnout na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz.

Vaše ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
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Staňte se členem našeho týmu! Právě hledáme kolegu/
kolegyni na pozici PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOS-
PĚLÉ A LÉKAŘ PLS.  Náplň práce: poskytování lé-
čebné péče registrovaným pacientům; provádění prohlídek 
v rámci PLS.  Požadujeme: specializovanou způsobilost 
v oboru všeobecné praktické lékařství či alespoň absolvo-
vaný základní kmen; profesionální a proklientský přístup.
 Nabízíme Vám: příjemné a moderní pracovní prostředí; 
podporu dalšího odborného vzdělávání; 5 týdnů dovolené; 
možnost zvýhodněné relaxace v  rámci kliniky – slevy až 
do výše 80 % (sauna, masáže, bazén) i pro členy rodiny; 
dotované stravování (výběr z několika jídel); kartu Multi-
Sport za zvýhodněnou cenu; slevy e-shopu partnerské lé-
kárny; lokalitu v širším centru Prahy s výbornou dopravní 
dostupností a možností parkování. Nástup možný ihned. 
 Kontakt: Personální oddělení, e-mail: personalni.
rkm@mediterra.cz, tel. 251 116 653 / 656

GHC GENETICS S.R.O.
PŘIJMEME LÉKAŘE/
ABSOLVENTA
Privátní genetické pracoviště v centru Prahy, GHC GE-
NETICS, s.r.o., přijme do trvalého pracovního poměru: 
1)  Lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská 

genetika nebo lékaře ve specializační přípravě s ukonče-
ným základním kmenem. 

2)  Lékaře absolventa nebo lékaře s ukončeným základním 
kmenem – ideálně gynekologie, pediatrie či interní 
medicína. 

 Očekáváme: zájem o obor lékařské genetiky; anglický 
jazyk na dobré úrovni; uživatelská znalost práce na PC, 
znalost práce s  lékařskými SW aplikacemi (typu Open 
Lims apod.) výhodou.  Nabízíme: nadstandartní pla-
tové ohodnocení; trvalý pracovní poměr; možnost dalšího 
profesního růstu; zázemí stabilní a  prosperující společ-
nosti. Nástup ihned.  Pokud Vás naše nabídka zaujala, 
zašlete strukturovaný životopis na email cizova@ghc.cz.

BLUE CARE S.R.O.

PŘIJMEME LÉKAŘE
BLUE CARE s.r.o., poskytovatel pracovně lékařských 
služeb, hledá nového kolegu na pozici lékaře v Praze. 
 Nabízíme: příjemné pracovní prostředí v  Praze 8 
Kobylisích, přímo u stanice metra. Flexibilní pracovní 
úvazek a  pracovní dobu. Práci pouze s  objednanými 
klienty. Nadstandardní ± nanční ohodnocení. Roční 
bonus. Týden dovolené navíc. Podporu dalšího vzdě-
lávání. Dle úvazku po zapracování služební telefon, 
notebook a případně automobil i byt.  Požadujeme: 
atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pra-
covní lékařství. Členství v ČLK. Znalost práce na PC. 
Bezúhonnost, profesionální přístup, příjemné vystupo-
vání, empatii, loajalitu. AJ výhodou.  Pracovní náplň: 
Pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců našich klien-
tů. Možno rozšířit o  dohledy na pracovištích, školení 
I. pomoci, odborné přednášky a podobně.  Odpověď 
na inzerát: pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete pro-
sím Váš strukturovaný životopis nebo případné dotazy 
na e-mail: info@bluecare.cz; telefon + 420 731 481 391

POLIKLINIKA PALMOVKA
PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE 
SPECIALIZACÍ
Poliklinika Palmovka – přijmeme lékaře více specializací. Pro 
nově otevřené pracoviště přijmeme lékaře/lékařky v oboru: or-
toped, gynekolog, urolog a diabetolog.  Zajímavé smluvní 
podmínky, příjemné zázemí, dostupnost pražskou MHD. 
Rozsah a  způsob spolupráce je variantní – HPP, DPP, dále 
dle dohody.  Další informace poskytne Stanislava Kabele, 
ředitelka polikliniky. E-mail: kabele@poliklinikapalmovka.cz

OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN, A.S.
LÉKAŘ – CÉVNÍ CHIRURGIE
ONK, a.s. přijme na zaběhlé pracoviště cévní chirurgie 
s  nadregionálním záběrem cévního chirurga. Lékař – 
Oddělení cévní chirurgie.  Požadujeme: specializaci 
v oboru či lékaře v přípravě na specializaci.  Nabízíme: 
podmínky pro odborný růst; práci na plný úvazek; zázemí 
perspektivní krajské plně akreditované nemocnice; moder-
ní prostředí; zaměstnanecké bene± ty; podporu vzdělávání 
a  seberealizace; seriózní jednání; příjemný, vstřícný ko-
lektiv.  Bližší informace včetně mzdového ohodnocení 
při osobním pohovoru.  Kontakt: Mgr. Daniel Veselý 
oddělení lidských zdrojů Tel.: 321 756 616. 
E-mail: daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

MEDICENTRUM BEROUN S.R.O.
PRAKTICKÝ LÉKAŘ, PEDIATR
Nestátní ambulantní zařízení v Berouně hledá odbor-
ného lékaře na tuto pozici: VŠEOBECNÝ LÉKAŘ, 
LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST – plný i  částečný 
úvazek.  Nabízíme výhodné platové podmínky, práci 
v  příjemném kolektivu, možnost dalšího vzdělávaní. 
Dobré spojení do Prahy.  Kontakt: 724 786 903, 
311 746 315, medicentrum@medicentrum.cz

MEDICENTRUM BEROUN S.R.O.
NEUROLOG, OČNÍ LÉKAŘ
Nestátní ambulantní zařízení v Berouně hledá odbor-
ného lékaře na tyto pozice: NEUROLOG, OČNÍ 
LÉKAŘ na plný i  částečný úvazek.  Nabízíme vý-
hodné platové podmínky, práci v příjemném kolektivu, 
možnost dalšího vzdělávaní. Dobré spojení do Prahy. 
 Kontakt: 724 786 903, tel. 311 746 315, 
medicentrum@medicentrum.cz

MEDICENTRUM BEROUN S.R.O.

RTG LABORANT
Nestátní ambulantní zařízení v  Berouně hledá RTG 
LABORANTA. 
 Nabízíme: výhodné platové podmínky, práci v pří-
jemném kolektivu, možnost dalšího vzdělávaní. Dobré 
spojení do Prahy.  Kontakt: 724 786 903, 
311 746 315, medicentrum@medicentrum.cz

naBídka pracovních pozic ve zdravotnictví
DALŠÍ INZERÁTY NAJDETE NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU – 
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ,

KDE JSOU UVEŘEJNĚNY NEJEN PERSONÁLNÍ INZERÁTY, ALE I ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY Z OBORU. 
STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY!

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNANCE V OBLASTI 
ZDRAVOTNICTVÍ NA SLOVENSKU         ?
Projekt PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE se specializuje na 
personální inzerci právě z oblasti zdravotnictví na Slovensku
Za jednu cenu bude Váš inzerát uveřejněný:
-  v elektronické podobě PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE (distribuce probíhá 

především na lékaře, nelékaře a management zdrav. zařízení)
-  na www.pracavzdravotnictve.sk po dobu 1 měsíce 

Kontakt: obchod@pracavzdravotnictve.sk , + 421 944 064 615

WWW.PRACAvZDRAVOTNICTVE.SK 1

ponuka pracovných pozícií v zdravotníctve

január 2017 ďalšie inzeráty nájdete na www.pracavzdravotnictve.sk 
 Kvalifikačné požiadavky: vy- 
sokoškolské vzdelanie II. stup-
ňa; špecializácia v  špecializač-
nom odbore gynekológia a  pô-
rodníctvo.
 Termín nástupu: dohodou. 
 Žiadosti o  prijatie do za-
mestnania s  krátkym profesij-
ným životopisom zasielajte na 
adresu: Elena Čilijaková, Odd. 
personálne a  mzdové, Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety, Heydu-
kova 10, 812 50 Bratislava 
(elena.cilijakova@ousa.sk).

OnkOlOgický ústav  
sv. alžbety, s.r.O.
Lekár/Lekárka na  
očnou ambuLanciu
Očná ambulancia 
 Kvalifikačné požiadavky: vy- 
sokoškolské vzdelanie II. stup-
ňa; špecializácia v  špecializač-
nom odbore oftalmológia.
 Termín nástupu: dohodou. 
 Žiadosti o  prijatie do za-
mestnania s  krátkym profesij-
ným životopisom zasielajte na 
adresu: Elena Čilijaková, Odd. 
personálne a  mzdové, Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety, Heydu-
kova 10, 812 50 Bratislava 
(elena.cilijakova@ousa.sk).

trnavský
aDeli MeDical center
LoGoPeD,  
FYZioTeraPeuT,  
maSer Pre kLinikY  
na SLoVenSku 
a V DubaJi
ADELI Medical Center, s vyše 
250 kvalifikovanými spolupra-
covníkmi, je jedným z  Európ-
skych vedúcich špecializovaných 
inštitútov pôsobiacich v  oblas-

nUtriFOOD, s.r.O.

Vážený Pán DokTor/ 
Pani DokTorka
Vážený pán doktor / pani dok-
torka, spoločnosť NUTRI-
FOOD® Vám ponúka možnosť 
rozšíriť Vašu odbornú lekársku 
prax v  oblasti výživového po-
radenstva, prevencie a  liečby 
obezity Vašich pacientov pro-
stredníctvom zaujímavej spo-
lupráce. Vytvorili sme licenčný 
systém na nezávislé prevádzko-
vanie poradenských centier pre 
redukciu telesnej hmotnosti po 
celom Slovensku. Na základe 
predchádzajúcich dlhoročných 
skúseností v  danej oblasti dnes 
poskytujeme odborné výživo-
vé poradenstvo a  pracujeme 
s  VLCD a  LCD redukčnými 
programami, zloženými z  nut-
rične vyvážených produktov ur-
čených ako potraviny pre plno-
hodnotnú náhradu celodennej 
stravy. 
 Druh pracovného pomeru: 
externá spolupráca 
 Miesto práce: ambulancia 
vo Vašom regióne 
 Termín nástupu: podľa do-
hody 
 Bližšie informácie získate 
na osobnom stretnutí. 
 Kontakt: 
maticka@nutrifood.sk, 
0948 17 27 18, 
www.nutrifood.sk

OnkOlOgický ústav  
sv. alžbety, s.r.O.

Lekár/Lekárka  
na GYnekoLoGickú  
ambuLanciu

Univerzitná neMOcnica  
bratislava
Lekár na cenTráL-
nom PriJímacom  
oDDeLení
 Pozícia: Lekár 
 Pracovná oblasť: Zdravot-
níctvo a sociálna starostlivosť 
 Miesto práce: Nemocnica 
Ružinov, Nemocnica sv. Cyrila 
a Metoda, Bratislava 
 Druh pracovného pomeru: 
plný úväzok 
 Termín nástupu: ihneď 
 Ponúkaný plat (brutto): v zmy- 
sle platných právnych predpisov 
 Zamestnanecké výhody, be-
nefity: poskytujeme ubytovanie 
 Informácie o  výberovom 
konaní: Ďakujeme všetkým 
uchádzačom za prejavený záu-
jem, avšak kontaktovaní budú 
len vybraní uchádzači. 
 Požiadavky na zamestnan-
ca: Pozícii vyhovujú uchádzači 
so vzdelaním vysokoškolské II. 
stupňa; Vzdelanie v  odbore le-
kárska fakulta 
 Pozícia je vhodná pre ab-
solventa: Áno 
 Stručná charakteristika spo- 
ločnosti: Poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti na lôžkovej 
a  ambulantnej časti nemocnice. 
Univerzitná nemocnica Bratisla-
va poskytuje špecializovanú lie-
čebno-preventívnu starostlivosť 
pacientom z celého Slovenska. 
 Adresa spoločnosti:
Univerzitná nemocnica 
Bratislava 
Pažítková 4 821 01 Bratislava 
http://www.unb.sk 
 Kontaktná osoba: Katarína 
Jendrálová Tel.: 02/48234351 
 E-mail: 
katarina.jendralova@unb.sk

lekári
bratislavský

núscH, a.s., bratislava
Lekár –  
na oDDeLenie  
karDioLóGie  
a anGioLóGie
Generálny riaditeľ Národné-
ho ústavu srdcových a cievnych 
chorôb, a.s., Pod Krásnou hôr-
kou 1, 833 48 Bratislava, vypi-
suje výberové konanie na obsa-
denie funkčného miesta: 
•  Lekár – na oddelenie kardioló-

gie a angiológie 
 Požadované predpoklady:  
VŠ vzdelanie II. stupňa (LF); 
Špecializačná skúška v  odbore 
angiológia alebo špecializač-
ná skúška v odbore kardiológia 
alebo po absolvovaní hlavného 
internistického kmeňa so za-
meraním na kardiovaskulárnu 
medicínu; komunikatívnosť, 
flexibilita; morálna bezúhon-
nosť; ovládanie práce s  počíta-
čom; aktívna znalosť anglického 
jazyka nutná.
 Prihlášky do výberového 
konania doplnené štruktúrova-
ným profesijným životopisom, 
dokladmi o dosiahnutom vzde-
laní, jazykových znalostiach 
a výpisom z registra trestov nie 
starším ako 3 mesiace a  regis-
tráciou v  stavovskej organizácii 
zasielajte najneskôr do 5 týž-
dňov od uverejnenia výberového 
konania na adresu: 
Národný ústav srdcových 
a cievnych chorôb, a.s., 
Odbor ľudských zdrojov, 
Pod Krásnou hôrkou 1, 
833 48 Bratislava 
 Informácie na t. č. 59320242 
p. Mgr. Orlíková Mária

Hľadáte do svojHo tímu novýcH kolegov? Pomôžeme vám!
váš inzerát bude uverejnený v elektronickej a internetovej Podobe jedinečnéHo Projektu Práca v zdravotnictve. registrujte sa zadarmo  

a zadajte si ľubovoľný Počet inzerátov na www.Pracavzdravotnictve.sk alebo nám Pošlite text inzerátu na obcHod@Pracavzdravotnictve.sk

zdravotnictve.sk 
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ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

A ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NABÍDEK PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

PRAKTICKÝ LÉKAŘ - ordinace KARVINÁ 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ - ordinace JIHLAVA *možnost získání služebního bytu 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ - ordinace UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
ZUBNÍ LÉKAŘ A PRAKTICKÝ LÉKAŘ - ordinace PRAHA *možnost ubytování 
VŠEOBECNÁ SESTRA - ordinace PRAHA a zubní ordinace PRAHA  
 Atraktivní prostředí, atraktivní klienti - policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. 
Státní instituce s jasnou vizí rozvoje.
 Nabízíme: zajímavé platové podmínky, pevnou pracovní dobu od 7:00 - 15.30 hod, stabilní práci, plný pracovní 
úvazek, podporu vzdělávání, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, další bene± ty. 
 Kontakt:  personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661.  Více informací na www.zzmv.cz/pracovni-mista 

VEDOUCÍ OBLASTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRAHA 
VŠ - lékařská fakulta, specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství výhodou 
VEDOUCÍ OBLASTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ HRADEC KRÁLOVÉ 
VŠ - lékařská fakulta, specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství výhodou   
 Atraktivní prostředí, atraktivní klienti - policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. 
Státní instituce s jasnou vizí rozvoje.
 Nabízíme: zajímavé platové podmínky, stabilní práci, plný pracovní úvazek, podporu vzdělávání, 
příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, další bene± ty. 
 Kontakt:  personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661.  Více informací na www.zzmv.cz/pracovni-mista

Hledáme lékaře s atestací všeobecné praktické lékařství (popř. interna nebo pracovní lékařství) pro oblast PLS 
do ordinace v Mohelnici, dle domluvy možnost i PL pro dospělé. 
 Nadstandardní ± nanční ohodnocení.
 Více na: www.preventado.cz  Kontakt: Andrea Suszková, tel. 777 003 773, e-mail: info@preventado.cz

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

PREVENTADO S.R.O.  LÉKAŘ - LUKRATIVNÍ NABÍDKA MOHELNICE

ROYAL SPA, A. S. – LÉKAŘ/KA
Přijmeme na HPP nebo VPP do našich lázeňských 
zařízení.  Nabízíme: stabilní zázemí, motivující ± n. 
ohodnocení (základní plat + příplatky + bonusy), roční 
odměnu, možnost seberealizace, placené odb. vzdělává-
ní, příjemné prac. prostředí, možnost stravování a uby-
tování, zaměstnanecké slevy, příspěvek na dopravu. 
 Požadujeme: VŠ lék. směru s atestací (RFM/FBLR 
vítána), profesionální a  zodpovědný přístup k  práci 
a klientům, bezúhonnost, zdrav. způsobilost, kom. zna-
lost NJ nebo RJ vítána. 
 Váš životopis zašlete k rukám paní Křečkové na email 
hr@royalspa.cz s  uvedením lokality, ve které chcete 
pracovat.  Více o � rmě www.royalspa.cz.  Případné 
dotazy Vám zodpovíme na tel.: č. 727 870 642.

KOŽNÍ AMBULANCE DERMALINK
DERMATOVENEROLOG 
PŘED ATESTACÍ
Pro naše pracoviště v  oboru ambulantní dermato-
venerologie hledáme mladé lékaře. Jsme nositelem 
akreditace MZ ČR pro obor specializačního vzdě-
lávání dermatovenerologie, veškeré povinné praxe 
v  rámci předatestační přípravy zajistíme.  Naše 
pracoviště se nacházejí v  Praze a  středních Čechách. 
 Nástupní plat 30 000 Kč, pracovní doba dle doho-
dy.  Kontakt: Hana Dvořáková, tel. 604 966 074, 
životopisy vč. fotogra± e prosím zasílejte na 
e-mail: info@dermalink.cz.

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ/KA
Fakultní nemocnice v Motole přijme pro Pediatrickou kli-
niku sekundárního lékaře/ku.  Požadujeme: specializova-
nou zp. v oboru pediatrie příp. ukončený kmen, zájem o obor 
dětská pneumologie nebo gastroenterologie. Předpokládá se 
vysoké pracovní nasazení a motivace, schopnost sloužit poho-
tovostní služby, znalost AJ.  Písemné nabídky včetně CV 
zasílejte do 15. 10. 2017 na adresu: Sekretariát Pediatrické 
kliniky 2. LF UK a FNM, FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
nebo vera.urbanova@fnmotol.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
LÉKAŘ/KA
Fakultní nemocnice v Motole přijme lékaře/ku na ambu-
lanci nukleární medicíny.  Požadujeme: specializova-
nou zp. v oboru nukleární medicína, příp. základní interní 
nebo radiologický kmen (možno i  v přípravě) s předpo-

kladem zařazení do oboru NM.  Nabízíme: práci na hy-
bridním přístroji SPECT/CT, profesní růst (studium 
Ph.D.), dobré ± n. ohodnocení, 6 týdnů dovolené, uby-
tování pro mimopražské, atd.  Písemné nabídky včetně 
CV zasílejte: Prim. MUDr. K. Táborská, Klinika nukl. 
medicíny a endokrinologie; 2. LF UK a FNM, FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 22443 4660 
nebo katerina.taborska@fnmotol.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ/KA
Fakultní nemocnice v Motole přijme sekundárního léka-
ře/ku pro Spinální jednotku.  Požadujeme: min. neurologic-
ký nebo interní kmen, přednostně atestace z těchto oborů či at. z RHB. 
 Nabízíme: možnost dalšího profesního růstu, dobré ± n. 
ohodnocení, ubytování pro mimopražské a další bene± ty. 
 Písemné nabídky včetně CV zasílejte: Mgr. Klára Rul-
cová, sekretariát Kl. rehabilitace a tělových. lékařství 2. LF 
UK a FNM, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 
tel. 22443 9202; nebo e-mail.: klara.rulcova@fnmotol.cz.

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
LÉKAŘ/LÉKAŘKA
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 
5 přijme lékaře/lékařku do Oddělení pro styk se zdravot-
ními pojišťovnami.  Požadujeme: LF, dobrá znalost PC, 
praxi ve zdravotnictví.  Náplň práce: Samostatné agendy 
– centra se Zvláštní smlouvou, kontrola stanovených pra-
videl pro preskripci léků a zdrav. prostředků, spolupráce se 
ZP i pracovišti FNM. Plný úvazek, nástup od 1. 12. 2017. 
 Písemné nabídky včetně CV zasílejte: 
vladimira.fruhaufova@fnmotol.cz.  Info tel.: 22443 6227.

CENTRUM POHYBOVÉ MEDICÍNY 

PAVLA KOLÁŘE, A.S. – PŘIJMEME
Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře přijme pro 
pracoviště na Praze 4 i Praze 5 zaměstnance na HPP. 
RFM lékaře, zdravotní sestry na ambulanci, fyziotera-
peuty, RTG laboranta a recepční.  Máte-li zkušenos-
ti z  oboru minimálně 3 roky, ochotu a  chuť pracovat 
naplno dále se vzdělávat a pracovat v týmu profesionálů, 
pošlete svůj životopis na hana.lonekova@kinmedica.cz.
 Podmínkou je anglický jazyk na komunikativní 
úrovni.  Nabízíme dobré platové ohodnocení, stabilní 
zaměstnaní a další bene± ty.

REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO 
DOSPĚLÉ A LÉKAŘ PLS

Vážení čtenáři,
často se nás ptáte, zda Vám můžeme poskytnout informace, co zdravotnická zařízení nabízí 
svým zaměstnancům. Od tohoto vydání Vám budeme každý měsíc představovat nejprve fakultní 
nemocnice z pohledu toho, jaké benefity poskytují, abyste se tak mohli co nejlépe rozhodnout, 
jaký bude Váš budoucí zaměstnavatel. Jako další bychom Vám rádi představili Thomayerovu 
nemocnici v Praze. Konkrétní nabídku Thomayerovy nemocnice najdete v zářijovém vydání ZvZ, 
které si můžete stáhnout na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz.

Vaše ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ

Das Erzgebirgsklinikum Annaberg ist ein 
modernes Haus der Regelversorgung und 
garantiert mit über 700 hochqualifizierten 
Mitarbeitern die Versorgung von über 
14.000 stationären und 64.000 ambulanten 
Patienten jährlich. Die Klinik für Chirurgie 
besteht aus einer Abteilung für Unfall- und 
Orthopädische Chirurgie und einer Abteilung 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie und 
verfügt über insgesamt 80 Betten, davon 
sind 6 Betten der operativen Intensivmedizin 
zugeordnet. Jährlich werden etwa 4.500 
Operationen durchgeführt.

Wen suchen wir?
•  Assistenzarzt in Weiterbildung zum Fach 
 arzt für Chirurgie
•  Fachliche Versiertheit, Kompetenz, Einsatzbe- 
 reitschaft und Verantwortungsbewusstsein
•  Patientenorientierte Arbeitsweise und koope- 
 rative Arbeit mit anderen Fachbereichen
•  Die deutsche Approbation muss zwingend  
 vorhanden sein

Was bieten wir Ihnen?
•  Strukturierte Einarbeitung und kollegiale 
 Zusammenarbeit im motivierten inter- 
 disziplinären Team
•  Hohes Entwicklungspotential durch an- 
 spruchsvolle und abwechslungsreiche Tätig- 
 keit im Spektrum der Allgemein- und  
 Viszeralchirurgie
•  Teilnahme an internen und externen 
 Fortbildungen sowie persönliche Ent- 
 wicklungsmöglichkeiten

Wir bieten eine Vergütung und Sozial- 
leistungen entsprechend dem TV-Ärzte/VKA. 
Die Unterstützung bei der Wohnungs- 
suche und der Kinderbetreuung wird durch 
das Klinikum gewährleistet. Außerdem 
bieten wir Ihnen eine arbeitgeberfinanzierte 
betriebliche Altersversorge. Nähere Informa- 
tionen zum Aufgabenbereich erteilt Ihnen 
gern unser Chefarzt der Klinik für Chirurgie 
– Abteilung für Allgemein- und Viszeral- 
chirurgie, Herr Dr. med. T. Schäller, unter der 
Telefonnummer +49 (0)3733/80 16 21.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte 
richten Sie diese schriftlich oder per E-Mail an: 
EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg  
gemeinnützige GmbH
Personalwesen | Chemnitzer Straße 15 
D-09456 Annaberg-Buchholz 
personal@erzgebirgsklinikum.de

ASSISTENZ- 
ARZT (W/M)
ALLGEMEIN- UND VISZERALCHIRURGIE

Diese Stelle ist ab sofort in Vollzeit oder 
auch in Teilzeit zu besetzen.

Diese Stelle ist ab sofort in Vollzeit oder 

Teilzeit zu besetzen. Wir bieten Ihnen 

durch einen kürzlich abgeschlossenen 

Neubau eine höchst moderne Arbeits-

umgebung, ein motiviertes Team 

sowie eine Vergütung nach TV-Ärzte/

VKA.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, 

sprechen Sie uns an und lassen Sie sich 

von den Vorteilen einer Tätigkeit im 

MVZ überzeugen.

Anfragen und Bewerbungen richten Sie 

bitte an:

EKA Erzgebirgsklinikum 

Annaberg gGmbH

Personalwesen 

Chemnitzer Straße 15 

D-09456 Annaberg-Buchholz

personal@erzgebirgsklinikum.de 

www.erzgebirgsklinikum.de 

Zur Sicherung der Versorgung un- 
serer Patienten im Medizinischen Ver- 
sorgungszentrum Allgemeinmedizin 
suchen wir einen

FACHARZT (M/W)  
FÜR ALLGEMEINMEDIZIN /  
INNERE MEDIZIN

(TÄTIGKEITSBEREICH: MVZ)

GARC KLADNO S. R. O.
PŘIJMEME LÉKAŘE/LÉKAŘKU
 Náplň práce: práce lékaře na lůžkách následné péče a  rehabilitace, možnost 
zapojení do práce v  odborné ambulanci.  Požadavky: ukončený interní kmen, 
specializovaná způsobilost vítána, ale není podmínkou.  Datum nástupu: po do-
hodě.  Nabízíme: vysoce nadprůměrné � nanční ohodnocení, pružnou pracovní 
dobu, dovolenou celkem 6 týdnů v roce, podporu při dalším vzdělávání (poskytnutí 
volna, úhrada kurzů, zajištění stáží), penzijní připojištění. Je možné domluvit kratší 
pracovní úvazek – minimum 0,5.  Kontakt: Prim. MUDr. Helena Pomahačová, 
e-mail: pomahacova@garc.cz, tel.: 312 256 530.

NEMOCNICE MĚŠICE

LÉKAŘ
Nemocnice Měšice – CIOP, z.s. Praha – východ, přijme lékaře – zástupce primáře na 
lůžka následné péče. Vhodné i pro důchodce.  Nabízíme dobré platové podmínky 
a individuální přístup. Dobrá dostupnost MHD. Nástup možný ihned.  Informace 
na tel.čísle 606 126 009, 317 799 034.

POLIKLINIKA DOLNÍ BŘEŽANY
PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ
Poliklinika Dolní Břežany – přijmeme lékaře více specializací. Přijmeme další lékaře 
na částečný úvazek do zaběhlého zdravotního zařízení v Dolních Břežanech. Zejména 
pro obor gynekologie, urologie, diabetologie. Zajímavé smluvní podmínky, příjemné 
zázemí. Rozsah a způsob spolupráce je variantní – HPP, DPP, dále dle dohody. 
 Další informace poskytne Stanislava Kabele, ředitelka polikliniky. 
E-mail: kabele@poliklinikabrezany.cz

PP HOSPITALS, S.R.O. 

LÉKAŘE
Nemocnice Brandýs nad Labem, hledá lékaře internistu L2, L3, lékaře internistu se 
specializací gastroenterologie, lékaře v oboru chirurgie L2, L3, lékaře se specializací 
anesteziologie a resuscitace, lékaře dermatovenerologa, zubního lékaře. 
 Nabízíme HPP a velmi dobré platové ohodnocení. 
 Kontakt: 326 746 511, sekretariat@nembnl.com

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA LNÁŘE

LÉKAŘ
Psychiatrická léčebna Lnáře, p.o. hledá lékaře, příp. absolventa LF se zájmem o obor psychi-
atrie.  Nabízíme byt 3+1 přímo v areálu léčebny, dobré pracovní podmínky, nad-
standardní platové ohodnocení, možnost odborného růstu. Při stabilizační dohodě 
významný podíl na nákladech na vzdělání (úhrada seminářů, kurzů atd.). 
 Kontakt: MUDr.Vladimír Muchl, tel.: 724 002 111, e-mail: vmuchl@email.cz, 
prim.MUDr. Jana Zahradníková, tel.: 605 164 841, e-mail: sekretariat@pllnare.cz

NEMOCNICE PÍSEK, A.S.

LÉKAŘ
Nemocnice Písek, a.s. přijme lékaře na Neurologické oddělení. 
 Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře; ukončený základní kmen výhodou; 
spec. způsobilost v oboru vítána; aktivní přístup k práci; odolnost vůči stresu. 
 Nabízíme: práci na akreditovaném pracovišti; moderní provoz 21. století; iktové 
centrum; motivující � nanční ohodnocení; přátelský kolektiv; možnost dalšího bez-
úplatného vzdělávání; zaměstnanecké bene� ty; možnost ubytování. 
 Kontakt: Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589 
tel: 382 772 017, e-mail: personalni@nemopisek.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

LÉKAŘE
Fakultní nemocnice Plzeň přijme zaměstnance na pozici: 
- lékař pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení.
 Požadavky: vysokoškolské vzdělání lékařského směru; specializovaná způsobilost 
a praxe v oboru intenzivní medicíny vítána; zájem o obor; zdravotní způsobilost a bez-
úhonnost; nástup na plný pracovní úvazek.
- zubní lékař pro Stomatologickou kliniku 
 Požadavky: vysokoškolské vzdělání v  oboru zubní lékařství nebo stomatologie; 
praxe v oboru nutná; zdravotní způsobilost a bezúhonnost; pozice vhodná i pro absol-
venty; nástup na plný pracovní úvazek. 
 Písemné přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosaženém 
vzdělání a dosavadní praxi je možné zasílat na e-mail: grubrova@fnplzen.cz nebo na 
adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, oddělení personálního řízení a organizace – Anto-
nie Grubrová, Edvarda Beneše 1128/13,305 99 Plzeň, tel. 377 402 223

HRADECKÉ OČNÍ SANATORIUM SPOL. S R.O.
PŘIJMEME OFTALMOLOGA
Hradecké oční sanatorium, Hradec Králové přijme lékaře/lékařku – oftalmologa na 
pozici ambulantního lékaře. Nástup možný ihned.  Nabízíme možnost dalšího pro-
fesního růstu. Možnost operativy jak dětských, tak i dospělých pacientů (cataracta, 
glaukom, plastické op., strabismus).  Kontakt: prim.MUDr. D. Horecký 
tel.: 734 511 595, e-mail: horecky@ocni-sanatorium.cz

GERMED-PSY, S.R.O.

HLEDÁME LÉKAŘE – PSYCH. AMBULANCE
Nestátní zdravotnické zařízení hledá lékaře na 1–4 dny pro Psychiatrickou ambulanci 
v Pardubicích. Dobré pracovní podmínky. Možnost ubytování. 
Pozdější přenechání praxe možné.  Bližší informace na telefonu 739 681 648

AVENIER
LÉKAŘ CENTRA OČKOVÁNÍ 
A CESTOVNÍ MEDICÍNY
Jsme provozovatel největší sítě center Očkování a cestovní medicíny v ČR. Hledá-
me lékaře pro ordinaci v Ostravě - Hrabůvce.  V případě zájmu nás kontaktujte na 
lidskezdroje@avenier.cz.

GENERAL PRACTITIONER S.R.O.
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
Akreditovaná, moderně přístrojově vybavená, ordinace praktického lékaře v Ostravě 
přijme lékaře na částečný nebo plný pracovní úvazek, vhodné pro lékaře v před ates-
tační přípravě - možnost získání i rezidenčního místa, nebo lékařku na MD či lékaře 
důchodce s atestací v oboru. Pracovní doba po vzájemné domluvě. 
Finanční ohodnocení 60 000 - 70 000 Kč.
 Kontakt: tel.: 602 647 044, e-mail: info@lekar-vitkovice.cz

SLOVENSKO
NÚSCH, A.S. BRATISLAVA
PRIJME LEKÁRA
Národný ústav srdcových a  cievnych chorôb a.s. Bratislava, Pod Krásnou 
hôrkou 1, prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneď lekára na: Odde-
lenie diagnostiky a intervenčnej rádiológie. 
 Požadované predpoklady: absolvent VŠ vzdelanie II. stupňa (LF); špe-

cializačná skúška v odbore rádiológia; prax v endovaskulárnej liečbe vítaná; 
komunikatívnosť, · exibilita; morálna bezúhonnosť; aktívna znalosť anglic-
kého jazyka vítaná. 
 Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru doplnené štruktúrovaným pro-
fesijným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, jazykových znalos-
tiach a výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace zasielajte písomne 
alebo e-mailom na adresu: 
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Odbor ľudských zdrojov, 
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 
 Informácie na t. č. 02/59320242 
p. Mgr. Orlíková Mária, e-mail: maria.orlikova@nusch.sk
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Místo: Praha 5, Hotel NH Prague City, Mozartova 261/1
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 300 Kč
Organizace a financování zdravotnictví po volbách 2017. 
Přijďte diskutovat se zdravotnickými experty jednotlivých 
politických stran o budoucnosti zdravotnictví po volbách. 

84/17 Revmatologie a ortopedie
Datum: čtvrtek 21. 9. 2017, 9–17 hod., 8.00 registrace 
účastníků
Místo: Praha 5, Hotel NH Prague City, Mozartova 261/1
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6 
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborní garanti: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.;  
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

91/17 Léčba závislosti na tabáku
Datum: pátek a sobota 22.–23. 9. 2017
Místo: NCO NZO Brno, Vinařská 893/6, 603 00 Brno-
-střed-Staré Brno
Délka: 16 hodin
Počet kreditů: 12
Účastnický poplatek: 1300 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
V tomto kurzu bychom se rádi zaměřili více na praktické 
nácviky intervencí zejména s obtížnými pacienty a na je-
jich nejčastější otázky. Proto by bylo vhodné absolvovat 
před kurzem e-learning na www.euni.cz (kurz Závislost na 
tabáku, po přihlášení zdarma). 

Pátek 22. 9. 2017 
13.30 Registrace 
14.00 Zahájení 
18.00 Předpokládaný závěr 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 
• Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita 

a morbidita, pasivní kouření. 
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D. 
• Farmakologické interakce cigaret.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika. 
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D. 
• Psychobehaviorální intervence, motivace, typické kuřác-

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

on, vareniklin, léky ve vývoji. 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Kamila Zvolská, 
Ph.D. 

• Léčba závislosti na tabáku po onkologické diagnóze, u tě-
hotných, psychiatricky nemocných. 

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 
• Kontrola tabáku, legislativa 

Sobota 23. 9. 2017 
8.30 Registrace 
9.00 Zahájení 
15.30 Předpokládaný závěr 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 
• Kouření a hmotnost. 
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D. 
• Motivace pacienta. 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 
• Elektronické cigarety, zahřívaný tabák, harm reduction. 
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D. 
• Kazuistiky pacientů Centra pro závislé na tabáku. 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Kamila Zvolská, 
Ph.D. 
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, spe-

cializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 5A/3A, 
role sester. 

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Kamila Zvolská, 
Ph.D., MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D. 
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů. 
• Praktický nácvik rozhovoru s pacientem. 

80/17 Funkční vyšetření v pneumologii
Datum: 23. 9. 2017
Místo: Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Fakultní nemocnice 
Olomouc
Délka: 9 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Koordinátor: MUDr. Eva Voláková
Lektoři: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.; MUDr. Jarmila Fi-
šerová; MUDr. Jana Kociánová; MUDr. Stanislava Kacrová; 
MUDr. Eva Voláková; MUDr. Vladimír Zindr
Funkční vyšetření patří mezi základní vyšetřovací metody 
v pneumologii a příbuzných oborech. Umožňuje nejen poro-
zumět patofyziologickým mechanismům plicních onemoc-
nění, ale jeho použití v klinické praxi pomáhá významným 
způsobem v diferenciální diagnostice plicních onemocnění, 
rozlišení nebo určení podílu onemocnění plicních, neuro-
muskulárních a kardiovaskulárních. Funkční vyšetření plic 
se rovněž významně podílí na diagnostice a monitorování 
plicních onemocnění a má velkou výpovědní hodnotu pro 
určení prognózy plicních či některých neuromuskulárních 
a kardiovaskulárních onemocnění. Navíc tvoří zcela nezbyt-
nou součást předoperačních vyšetření hrudních i některých 
mimohrudních operací. 
Cílem kurzu je seznámit posluchače: 
• se základy fyziologie a patofyziologie dýchání,

• s  jednotlivými metodami vyšetření funkce respiračního 
systému,

• s principy hodnocení těchto vyšetření,
• s  klinickým významem jednotlivých vyšetření pro one-

mocnění/funkci jednotlivých systémů,
• s  kontrolou kvality funkčních laboratoří a  jednotlivých 

vyšetření.
Kurz je určen pro lékaře zejména následujících oborů: 
pneumologie, alergologie, pracovní lékařství, tělovýchovné 
lékařství a rehabilitace.

48/17 Metabolické poruchy a výživa u chorob ledvin
Datum: 23. 9. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Doc. MUDr. Pavel Těšínský (9.00–10.30)
• Principy parenterální a enterální výživy. 
Doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. (10.45–12.15)
• Zvláštnosti výživy u dětí.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. (12.45–14.15)
• Nutriční postupy u  nefrologických nemocných (konzer-

vativní léčení, dialýza, transplantace).

92/17 Antibiotická terapie v první linii
Datum: 23. 9. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. (Klinika in-
fekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice 
Na Bulovce)
Opakování úspěšného kurzu z minulého roku, který je za-
měřen na racionální antibiotickou terapii komunitních 
infekcí v dětském a dospělém věku. Absolvent kurzu se se-
známí s historií a vývojem antibiotické léčby, se základními 
farmakologickými vlastnostmi antibiotik a jejich významem 
pro každodenní praxi, s přehledem nejčastěji užívaných 
preparátů, s racionální antibiotickou terapií nejčastějších 
infekcí v ambulantní praxi a s narůstajícím problémem bak-
teriální rezistence na antibiotika. Kurz je zejména určen pro 
praktické lékaře, pediatry, internisty, ale i pro ambulantní 
specialisty jiných oborů, kteří využívají antibiotické léčby 
v každodenní praxi.

93/17 Léčba závislosti na tabáku
Datum: čtvrtek 5. 10. 2017
Místo: Praha, Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 8 hodin

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

90/17 Resuscitace novorozence
Datum: čtvrtek 21. 9. 2017
Místo: Praha 4, ÚPMD, Podolské nábř. 157/4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Kapacita: 12 míst
Koordinátor: doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a  dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času 
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti 
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož 
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že 
ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence 
na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení 
RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých 
případech. Kurz bude veden formou workshopu.

88/17 Zdravotnictví volá o pomoc – co bude po volbách
Datum: čtvrtek 21. 9. 2017, 14.00–18.00 hod., registrace 
účastníků 13.30 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 účastníci 
10 dnů před konáním kurzu. 
Věnujte pozornost zasílaným informa- 
cím, neboť místo konání kurzu může být 
změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení. 
Obvyklý začátek víkendových kurzů:  
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána 
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky:  
viz informace na www.lkcr.cz

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

6. LISTOPAD 2017 
Přednáškový večer Psychiatrické kliniky 1. LF UK 
a VFN 
Přednosta: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

VONDRÁČKŮV VEČER
Psychofyziologické aspekty psychiatrické péče

Koordinátor: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

1.  Raboch J.: Úvod (5 min.)
2.  Anders M.: Nadějné stimulační metody v psychiatrii 

(10 min.)
3.  Albrecht J.: Nová vize elektrokonvulzivní terapie  

(10 min.)
4.  Doubek P., Glaser T.: Perspektivy chronobiologické 

fototerapie v léčbě duševních poruch (10 min.)
5.  Šimek J., Bob P.: Elektrofyziologie v  psychiatrii –  

perspektivy pro pochopení duševních nemocí  
(10 min.)

6.  Papežová H., Štěpánková T., Bulant J., Yamamotová 
A.: Neurofyziologické mechanismy (hyperaktivity 
a vnímání bolesti) a jejich sledování u poruch příjmu 
potravy (10 min.)

Diskuse: 30 min.

13. LISTOPAD 2017
Slavnostní večer Spolku českých lékařů v Praze

VEČER UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE  
K 17. LISTOPADU
Oslavy 155. výročí založení SČL v Praze

Slavnostní večer se bude konat od 17 hod. v Karolinu ve 
Vlasteneckém sále

1. projev rektora UK: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
2.  projev předsedy ČLS JEP: prof. MUDr. Štěpán Svačina, 

DrSc.
3.  projev předsedy SČL v Praze: prof. MUDr. Jiří Raboch, 

DrSc.
4.  projev ředitele Ústavu dějin UK: prof. PhDr. Petr Svobod-

ný, Ph.D.: „České lékařské společnosti v letech 1938–1945“
5.  předávání ocenění zasloužilým členům SČL v Praze
6.  pohoštění s hudbou Dixielandu přátel 1. LF UK

20. LISTOPAD 2017
Přednáškový večer Kliniky dětské a dorostové chirur-
gie a traumatologie 3. LF UK a FTN                                                                                     

NOVINKY V DĚTSKÉ TRAUMATOLOGII 

Koordinátor: Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., FEBPS
Předsedající: Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
1. Havránek P.: Úvod (5 min.)

2.  Hendrych J., Bayer M., Havránek P.: Hladiny vitaminu D 
u dětí se zlomeninami (10 min.)

3.  Čepelík P., Pešl T., Havránek P.:  Monteggiova léze 
v dětském věku (10 min.)

4.  Matoušková E., Kučerová M.: Zlomeniny skeletu dětské 
ruky (10 min.)

5.  Limprechtová T., Pešl T., Heinige P.: Současný přístup 
k poranění dětské sleziny (10 min.)

6.  Knížetová A., Kudrnová M.: Ošetření úrazových defektů 
měkkých tkání (10 min.)

7.  Homolková H., Prchlík M.: Současné možnosti ošetření 
těžkého kraniotraumatu u dětí (10 min.)

Diskuse: 30 min.

27. LISTOPAD 2017
Přednáškový večer 3. chirurgické kliniky 1. LF UK 
a FNM
Přednosta: Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

DIVIŠŮV VEČER
Koordinátor: Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
Předsedající: Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
1. Myšíková D.: Resekce trachey (10 min.)
2. Švorcová M.: Transplantace plic u dětí (10 min.)
3. Libánský P.: Retrosternální struma (10 min.)
4.  Vachtenheim J.: Videotorakoskopická thymektomie 

(10 min.)
5.  Mrázková H.: Management objemných bráničních kýl 

a rizika konzervativního postupu (10 min.)

6.  Ozaniak A.: Moderní léčba sarkomů měkkých tkání  
(10 min.)

7.  Tószögy H.: Operační rektoskopie (10 min.)
Diskuse: 30 min.

4. PROSINEC 2017 
Slavnostní večer Spolku českých lékařů v Praze

THOMAYEROVA PŘEDNÁŠKA
Tuková tkáň ve zdraví a nemoci

Přednášející: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., MBA

11. PROSINEC 2017
Předvánoční večer Spolku českých lékařů v Praze

PŘEDVÁNOČNÍ VEČER
Život ve stínu pyramid
Přednášející: Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Předsedající: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Listopad–prosinec 2017, 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.

Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět  
pro studenty 1. LF UK Praha
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Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
  8.30  Registrace
  9.00  Zahájení 
16.00 Předpokládaný závěr
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita 

a morbidita, pasivní kouření.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret. 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika. 
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., MUDr. Kamila Zvolská, 
Ph.D.
• Psychobehaviorální intervence, motivace, typické kuřác-

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

pion, vareniklin, léky ve vývoji, onkologičtí pacienti, 
těhotné.

MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
• Léčba závislosti na tabáku u psychiatricky nemocných.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Kouření a hmotnost.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, zahřívaný tabák, harm reduction.
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
• Kazuistiky pacientů Centra pro závislé na tabáku.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Kamila Zvolská, 
Ph.D., MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, spe-

cializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Lenka Štěpánková, 
Ph.D., MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., MUDr. Alexandra 
Pánková, Ph.D.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů. 

15/17 Jak snadno a rychle zavést interní systém hod-
nocení kvality a bezpečí zdravotních služeb 
Datum: 7. 10. 2017
Místo: Brno, NCO NZO Vinařská 6
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 500 Kč
Koordinátor: Ing. Alena Pýchová
Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanove-
no v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a pod-
mínkách jejich poskytování. Tento zákon nabyl účinnosti 
1. dubna 2012. Metodika hodnocení je stanovena Věstníkem 
Ministerstva zdravotnictví.
Podle uvedeného zákona je poskytovatel zdravotních služeb 
povinen v rámci poskytování zdravotních služeb zavést 
interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných 
zdravotních služeb. Tato povinnost se nyní vztahuje i na 
ambulantní lékaře, nejen na lůžková zařízení.
Zdravotnické zařízení musí mít vypracovánu odpovídající 
dokumentaci a zajistit plnění stanovených požadavků všemi 
zaměstnanci. Tyto činnosti se pak kontrolují formou tzv. 
interního auditu 1× ročně.
Tento seminář vás seznámí s požadavky zákona č. 372/2011 
Sb. a vysvětlí vám, jak co nejjednodušeji zavést systém hod-
nocení kvality a bezpečí ve vaší ordinaci tak, aby vaše zdra-
votnické zařízení vyhovělo zákonným požadavkům a sou-
časně aby tato povinnost zabrala jen minimum vašeho času. 
Obsah kurzu:
• Legislativa.
• Kritéria pro hodnocení kvality a  bezpečnosti zdravotní 

péče. 
• Minimální požadavky.
• Jak jednotlivé požadavky splnit.
• Jak zpracovat dokumentaci.
• Co je to interní audit a jak ho provést. 
• Kdo může provést interní audit.
• Jak vyhodnotit kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravot-

ních služeb.
• Potřebuji externí audit a  certifikát kvality a  bezpečí po-

skytované zdravotní péče? 
• Praktické příklady. 
• Diskuse.

82/17 Metabolický pohled na mentální anorexii a bu-
limii
Datum: 7. 10. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
9.00  Zahájení
• Rizika „zdravé“ výživy v  dětství a  dospělosti. Ortorexie 

vs. anorexie. 
• Důsledky diet a hladovění – metabolické a somatické dů-

sledky restrikce stravy.
• Mentální anorexie a bulimie u dětí – somatická a meta-

bolická rizika. 

• Závažné tělesné komplikace a způsoby realimentace u po-
ruch příjmu potravy (PPP).

• Nejčastější chyby a  omyly v  úpravě metabolismu 
u PPP. Refeeding sy.

• 28leté zkušenosti z JIPP a metabolické poradny s kazuis- 
tikami.

• Praktické okénko – Michaela Kalendová, NTr. FN UsA 
Brno.

• Kazuistiky.
14.00 Předpokládaný závěr

94/17 Novinky v neodkladné péči
Datum: 7. 10. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
7.30 Registrace
8.15 Zahájení
8.30 MUDr. Jiří Zika
• Jaké novinky jsme zavedli do léčby častých interních 

akutních stavů? Jak se orientovat v  kombinacích s  tzv. 
OTC léky a s doplňky stravy? Kde dochází k nežádoucím 
účinkům a jak se k nim postavit?

9.45 Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Diskuse o rozsahu léčby, o terapeutické hypotermii a hy-

perkapnii, o  posunech ve vnitřním prostředí, o  náležité 
a paliativní intenzivní léčbě, o filozofii aktivního ukončení 
života a jak se k mezním tématům při dnešních možnos-
tech a mezích stavět? Poučení z uzavřených případů a no-
vých momentů etických jednání.

11.00 přestávka
11.15 MUDr. Vladimír Polanecký
• Nové hrozby včetně virových, parazitárních i  veteri-

nárních – a  jak se v  nových informacích včas a  správně 
profesionálně orientovat? Nové hrozby pro bezpečnost 
zdravotníků? HIV a sexuálně přenosné nové choroby?

13.00 PharmDr. Veronika Prokešová
• Vhodné i rizikové interakce léků v prvních kontaktech se 

závažnými stavy – co je třeba znát jako nepodkročitelné 
a kde to hledat? Jaké nové drogy – captagon a další a kdy 
na jejich účinky mít podezření?

14.00 JUDr. Jan Vondráček
• Legislativní a  stížnostní momenty v  současné době. Na-

kolik zodpovídáme za medikamentózní, alternativní, 
přístrojové vstupy „poradců“ a léčitelů?

15.30 Předpokládaný závěr

57/17 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně 
praktického nácviku)
Datum: pondělí 9. 10. 2017, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: 1400 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci o rozsahu 70 stran.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta 
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání

56/17 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně 
praktického nácviku)
Datum: úterý 10. 10. 2017, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: 1400 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci o rozsahu 70 stran.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta 
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání

77/17 Základy rétoriky a rétorických dovedností 
Datum: 14. 10. 2017, 9–14 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Poplatek: 1800 Kč
Kredity: 6 
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Lektor: prof. Jan Přeučil
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mluvený 
projev. Kurz je úzce zaměřený na otázku správných řečnic-
kých dovedností a návyků. 
83/17 Pediatrie 
Datum: 21. 10. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin

Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.
• Onemocnění ledvin a  močových cest u  novorozenců, 

kojenců a batolat.
MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.
• Nefrotický syndrom u dětí.
MUDr. Radana Kotalová, CSc.
• Onemocnění jater a žlučových cest u dětí.

96/17 Co čeká lékaře? Aktuální trendy ve zdravotní 
péči
Datum: 21. 10. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
České zdravotnictví ovlivňují nebo budou ovlivňovat tren-
dy, které postupně změní podobu našeho zdravotnického 
systému. Tyto změny se přímo nebo nepřímo dotknou 
každodenní práce lékařů. Ať už jde o oblast vzdělávání 
lékařů i jejich nejbližších kolegů – sester, o mezioborovou 
spolupráci mezi lékaři různých specializací, o změny ve 
sféře financování zdravotní péče, nebo změny legislativní, 
vždy je dobré na ně být připraven. Tento program vytvoří 
fórum, které většinu aktuálních trendů pojmenuje a umož-
ní o nich diskutovat.

111/17 Postgraduální neurologie v kazuistikách 
Datum: čtvrtek 26. 10. 2017, 14–18 hod., 13.30 registrace 
účastníků
Místo: Praha 1, Grandior Hotel Praha, Na Poříčí 42
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4 
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, 
FASN, FERA

97/17 Resuscitace novorozence
Datum: čtvrtek 2. 11. 2017
Místo: Praha 4, ÚPMD, Podolské nábř. 157/4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Kapacita: 12 míst
Koordinátor: doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času 
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti 
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož 
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že 
ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozen-
ce na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení 
RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých 
případech. Kurz bude veden formou workshopu.

107/17 Kazuistiky z pediatrie
Datum: 4. 11. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Kurz bude sestaven ze zajímavých kazuistik různých pe-
diatrických oborů. 

106/17 Seminář: Nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) v lékařské praxi
Datum: 4. 11. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Mgr. Jan Zajíček, JUDr. Ilona Černocho-
vá, LL.M.
Již za necelý rok, 25. května 2018, nabude účinnosti Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které zname-
ná revoluci v nakládání s osobními údaji nejen v oblasti 
zdravotnictví. Nová pravidla se budou týkat všech lékařů 
a  zdravotnických zařízení jakožto subjektů nakládají-
cích s osobními údaji pacientů i jiných fyzických osob. 
Na lékaře jakožto povinné osoby klade GDPR mnohem 
vyšší nároky a ukládá řadu povinností, na něž je třeba 
se připravit. Nutnou podmínkou pro zajištění souladu 
s GDPR bude odpovídající nastavení vnitřních procesů 
v lékařské praxi, přizpůsobení dokumentace, zpřísnění 
bezpečnostních opatření a proškolení všech zaměstnanců. 
Ve zdravotnictví je navíc nakládáno s citlivými údaji osob, 
pro což GDPR stanoví ještě přísnější požadavky. Zajiš-
tění souladu s GDPR je nutné nejen pro ochranu vašeho 
dobrého jména, ale především z důvodu vysokých sankcí, 

které budou za nedodržování GDPR ukládány. Tyto pokuty 
mohou dosáhnout až 20 milionů EUR, v případě podniků až  
4 % z celosvětového obratu za předchozí rok. Pro zahájení 
příprav je již nejvyšší čas.
Seminář bude veden zkušenými odborníky, kteří s GDPR 
intenzivně pracují. Přednášet budou advokáti Mgr. Jan 
Zajíček a JUDr. Ilona Černochová, LL.M. 
Obsah semináře:
• GDPR a revoluce v ochraně osobních údajů – co čekat? 
• Co jsou osobní údaje a citlivé osobní údaje.
• Práva subjektů údajů.
• Odpovědnost za zpracování osobních údajů. 
• DPO – pověřenec pro ochranu osobních údajů. 
• Hlášení úniků dat. 
• Dopady GDPR do zdravotnictví. 
• Dozor a sankce. 
• Workshop – co je třeba udělat a jak začít?   
• Diskuse.

86/17 Bolesti břicha
Datum: čtvrtek 9. 11. 2017, 14–17.30 hod., 13.30 registrace 
účastníků
Místo: Praha 5, Stroupežnického 21, Hotel Andel´s by 
Vienna House Prague
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4 
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: MUDr. Karel Lukáš, CSc.

108/17 Prevence násilí
Datum: 11. 11. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Mgr. Michal Barda
Úvod do problematiky sebeobrany. Prevence napadení. 
Deeskalace konfliktních situací. Fyzická sebeobrana. 
Použití improvizovaných zbraní. Právní rámec sebeobrany. 
Řešení postkonfliktní situace.
Kurz je určen pro lékaře a členy pomáhajících profesí. Po 
absolvování kurzu by měl být účastník schopen rozpoznat 
nebezpečné konfliktní situace, předcházet jejich eskalaci 
a v případě běžného fyzického napadení se ubránit. Záro-
veň účastníci získají povědomí o relevantních právních 
předpisech a o dalším řešení konfliktní situace po skončení 
bezprostředního ohrožení.

98/17 Strabismus
Datum: 18. 11. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodiny
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný, FNKV Praha 10

 8.30 Registrace 
 9.00 Zahájení 
Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky 
v dětském i dospělém věku. Je určen především pro mla-
dé oftalmology, ale i pediatry a neurology zajímající se 
o strabismus. 
• Vyšetřovací metody. 
• Typy dynamického a paralytického strabismu. 
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti. 
• Chirurgická terapie. 
Součástí posledního kurzu na toto téma je i CD s jednot-
livými přednáškami. 
13.30 Předpokládaný závěr

105/17 Kazuistiky z infekčního lékařství 
Datum: středa 22. 11. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.

85/17 Onkologie a hematologie 
Datum: 23. 11. 2017
Místo: Praha 3, Mahlerovy sady 1, Žižkovská věž
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborní garanti: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.;  
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

100/17 Dětská dermatologie
Datum: 25. 11. 2017
Místo: Praha 5, Klub ČLK, Lékařská 2
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
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Pro pracoviště rehabilitace v Rožnově p. R. a v Nepomuku 
hledáme fyzioterapeuta. Nadstandardní mzdové pod-
mínky, 5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 na zota-
venou, zaměstnanecké benefity. Kontakt: P. Adamíčková,  
733 679 578, kariera@mediclinic.cz 
Praktické lékaře/ky pro děti a  dorost pro lokality: 
Broumov, Hustopeče, Loděnice, Ostrava, Pelhřimov, Most, 
Studenec. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení,  
5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 na zotavenou, akred. 
pracoviště, zaměstnanecké benefity. Kontakt: P. Adamíčko-
vá, 733 679 578, kariera@mediclinic.cz
Všeobecné praktické lékaře/ky pro lokality: Pelhřimov, 
Mor. Třebová, Louny, Tachov. Nabízíme: nadstandardní 
mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělává-
ní, 3 dny na zotavenou, akred. pracoviště, zaměstnanecké 
benefity. Kontakt: P. Adamíčková, 733 679 578, kariera@
mediclinic.cz
Hledám zdravotní sestru na plný úvazek do soukromé neu-
rologické ambulance na poliklinice v Praze 8, nástup možný 
od ledna 2018. Nabízím velmi dobré finanční ohodnocení. 
Kontakt: jitkasmelik@seznam.cz
Hledám lékaře neurologa do soukromé ambulance v Pra-
ze 8 na částečný úvazek (DPP, DPČ, OSVČ). Vhodné i pro 
lékaře v důchodovém věku a pro lékařky na MD. Kontakt: 
jitkasmelik@seznam.cz
Do soukromé dermatologické praxe v Přerově přijmu od 
01/2018 na úvazek 0,2 lékaře dermatovenerologa se spe-
cializací, v přípravě po kmeni nebo před atestací. Možno 
i pro důchodce, ženy na mateřské dovolené. Kontaktujte 
personální a právní odd. info@dlcentrum.cz
Oční klinika Horní Počernice je v současné době nejlépe vy-
bavenou oční klinikou v ČR s nejzkušenějšími lékaři v oboru 
refrakční chirurgie s nejvyšším uznáním v zahraničí. Do 
svého týmu přijmeme kolegu/kolegyni na pozici očního 
lékaře do dětské ambulance. Požadujeme: • VŠ vzdělání 
(lékařská fakulta) • atestace • praxe v oboru oftalmologie 
• komunikativnost • flexibilita • proklientský přístup • 
příjemné vystupování • smysl pro zodpovědnost. Nabízíme: 
• práci v nejlépe vybavené oční klinice v ČR • možnost vy- 
užití nejmodernějšího přístrojového vybavení a technologií 
• práci v příjemném kolektivu • možnost profesního růstu • 
možnost dalšího vzdělávání • pracovní poměr na plný úvazek 
• dobré platové ohodnocení. Kontakt na Oční kliniku HP: 
725 746 979, kucerova@ocniklinikahp.cz
Vedoucí lékař – praktický lékař pro dospělé a lékař PLS. 
Náplň práce: vedení týmu praktických lékařů a organizace 
chodu ambulancí, poskytování léčebné péče registrovaným 
pacientům, provádění prohlídek v rámci PLS, spoluprá-
ce na projektech v oblasti podpory zdraví. Požadujeme: 

specializovanou způsobilost v oboru všeobecné praktické 
lékařství, profesionální a proklientský přístup. Nabízíme 
Vám: příjemné a moderní pracovní prostředí, nadstandardní 
finanční ohodnocení, podporu dalšího vzdělávání, 5 týdnů 
dovolené, možnost zvýhodněné relaxace v rámci kliniky, 
kartu MultiSport za zvýhodněnou cenu. Nástup možný po 
vzájemné dohodě. V případě zájmu o tuto pozici zašlete 
Váš životopis na e-mail personalni.rkm@mediterra.
cz, 251 116 656
Městská poliklinika Praha přijme kožního lékaře/ku s ates-
tací na plný či částečný úvazek s nástupem 1.10.2017 nebo 
dle dohody. Nabízíme zavedenou ordinaci v centru Prahy, 
dobré platové podmínky, pracovní dobu dle dohody, přá-
telský kolektiv, zaměstnanecké stravování a příspěvek na 
vzdělávání. Kontakt: Mgr. Táňa Darášová, 222 924 214, 
t.darasova@prahamp.cz
Městská poliklinika Praha přijme ORL lékaře/ku s atestací 
na plný či částečný úvazek s nástupem 1.10.2017 nebo dle 
dohody. Nabízíme zavedenou a  moderně vybavenou 
ordinaci v centru Prahy, dobré platové podmínky, pracovní 
dobu dle dohody, přátelský kolektiv, zaměstnanecké 
stravování a příspěvek na vzdělávání. Kontakt: Mgr. Táňa 
Darášová, 222 924 214, t.darasova@prahamp.cz
Nemocnice Nymburk, s. r. o., přijme do svého týmu lékaře 
na Anesteziologicko-resuscitační oddělení. Požadujeme: 
specializovanou způsobilost ARO, občanskou a morální bez-
úhonnost, v případě doplnění licence na vedení výhledově 
možnost kariérního postupu. Nabízíme: nadstandardní 
mzdové ohodnocení, zázemí stabilní společnosti, týden 
dovolené navíc, příspěvek na stravování. Možnost plného 
i zkráceného úvazku. Nástup dle dohody. Strukturovaný 
životopis zasílejte na personální oddělení: nepovimova.
vera@nemnbk.cz
Hledám mladého lékaře/lékařku do ordinace PL v Týnci 
nad Sázavou se zájmem dělat kvalitní a moderně pojatou 
primární péči. Na celý nebo zkrácený úvazek. Atestace 
v oboru  VPL vítána, popř. v předates. přípravě. Možnost 
ubytování. Možnost následného převzetí praxe. Kontakt: 
604 201 430, machackovE@email.cz
Městská poliklinika Praha vyhlašuje výběrové řízení na 
ekonomicko-technického náměstka na plný úvazek 
s nástupem ihned nebo dle dohody. Požadujeme VOŠ/VŠ 
ekonomického či technického zaměření, znalost ekonomiky 
a provozu příspěvkových organizací, praxi ve vedoucí funkci. 
Zkušenost s provozem zdravotnického zařízení výhodou. 
Nabízíme pružnou pracovní dobu, dobré platové podmínky, 
práci v centru Prahy, garantované následné vzdělávání, 
zaměstnanecké stravování a 25 dnů dovolené. Kontakt: 
t.darasova@prahamp.cz, 222 924 214

Městská poliklinika Praha přijme hlavní účetní na plný 
úvazek s nástupem ihned nebo dle dohody. Požadujeme SŠ 
nebo VŠ ekonomického zaměření. Účtování příspěvkových 
organizací a znalost zdravotnictví výhodou. Nabízíme pruž-
nou pracovní dobu, dobré platové podmínky, garantované 
následné vzdělávání, práci v centru Prahy, zaměstnanecké 
stravování a 25 dnů dovolené. Kontakt: t.darasova@pra-
hamp.cz, 222 924 214
Zdravotnické zařízení, které poskytuje prémiovou zdravotní 
péči, hledá očního lékaře na částečný úvazek. Vhodné pro 
rodiče na RD nebo lékaře v důchodu. Velmi dobré mzdové 
podmínky a moderní pracovní prostředí je samozřejmostí. 
Kontakt: 608 544 835, marketa.spalenkova@eucpre-
mium.cz
Představenstvo společnosti Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.,  
přijme lékaře/lékařku na neurologické odd. s nástupem 
možným ihned (případně dle vzájemné dohody).  Požadu-
jeme: odbornou způsobilost k výkonu povolání (absolvova-
ný kmen nebo specializovaná způsobilost v oboru vítána, 
není však podmínkou). Pozice je vhodná i pro absolventy. 
V případě specializované způsobilosti možnost funkčního 
místa – vedoucí iktového centra nebo JIP. Nabízíme: zázemí 
ekonomicky stabilní společnosti, nadstandardní vybavení 
(oddělení má kromě lůžkové části s JIP iktové centrum – 
specializované pracoviště pro CMP, dále odborné ambulance 
vč. UZ, EMG s aplikací botulotoxinu, EP, EEG a spánkovou 
laboratoř.), plný pracovní úvazek, podporu osobního rozvoje 
s možností účastnit se klinických studií, zajímavé finanční 
ohodnocení odpovídající dosažené kvalifikaci, zaměstnanec-
ké benefity (stabilizační příspěvek, výkonnostní příplatek,  
5 týdnů dovolené, výhodné závodní stravování, příspěvek na 
penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní 
pojištění, bonifikační poukázky). Kontakt: Svobodová S., 
personální odd., svobodova.sona@nemtru.cz
Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice 
hledáme kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní 
spektrum výkonů oboru včetně estetické a korektivní 
dermatologie. Smlouvy s pojišťovnami máme zajištěny. 
Dobré finanční ohodnocení/podíl na zisku. Kontakt:  
601 360 615, synovcova@ambicare.eu
Poliklinika ve Frýdku-Místku přijme kožního lékaře, 
možnost pracovat pod dohledem specialisty. Kontakt:  
603 254 322, 558 900 388, katarinavalentova@seznam.cz
NZZ následné rehabilitační péče v Praze 6 hledá sek. 
lékaře a lékaře ÚPS. Smluvní mzdové podmínky (min. ná-
stupní mzda 44 000 bez služeb, příplatků a odměn), 5 týdnů 
dovolené. HPP náborový příspěvek 150 000 Kč. Požadujeme: 
min. základní kmen. Kontakt: zdenek.moravek@nemoc-
nice-bubenec.cz, 775 893 664

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Ústav pro matku a dítě v Praze přijme lékaře internistu se 
zájmem profilovat se v oblasti léčby diabetu v těhotenství. 
Požadujeme atestaci v oboru interní lékařství, zkušenost 
či atestace v oboru diabetologie velmi vítána. Nabízíme 
možnost práce i na zkrácený úvazek, zázemí stabilní spo-
lečnosti s tradicí, příjemný kolektiv a zam. benefity. Ná-
stup možný ihned. Další informace na tel. 296 511 240, 800,  
personalni@upmd.eu
Přijmeme ortopeda na polikliniku v  Kladně na plný 
i částečný úvazek. Dobré platové ohodnocení. Kontakt:  
736 623 797, matejckova@poliklinikapraha.cz
NZZ Remedis s. r. o., se sídlem v Praze 4, hledá do svého týmu 
všeobecného praktické lékaře/ku na plný či částečný úva-
zek (možno i ve spec. přípravě). Nabízíme motivující finanční 
hodnocení, 5 týdnů dovolené a další benefity. Nástup možný 
dle dohody. CV zasílejte na e-mail hola@remedis.cz. Pro 
více informací volejte Mgr. Evu Holou, 727 859 939
Společnost Hodis s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na  
1 rezidenční místo lékaře pro obor všeobecné praktické 
lékařství (dotováno mimo grant MZ ČR). Zájemce žádáme 
o poslání CV na e-mail hodis@hodis.eu, na osobní poho-
vor pozveme následně. O nás se něco můžete dozvědět na 
www.hodis.eu
Kvůli studiu hledám kolegu PL na zástup od 9/2017 na  
3 dny v měsíci – středa až pátek. Za 5 hodin práce nabí-
zím 1500 Kč čistého. Působiště Velké Přílepy, Praha-západ  
(18 min busem od metra Bořislavka). V ordinaci vše vč. 
zkušené sestry. Kontakt: 721 219 833
Do akreditované ordinace VPL v Praze 6 (Ordinace Řepy) 
přijmeme lékaře s atestací v oboru (event. s hotovým kme-
nem int., VPL) na 1,0 úvazek. Plat 45 000 Kč hrub. + bonusy, 
ord. doba 25,5 hod./týdně, nadstand. dovolená. Kontakt: 
ordinace.repy1@gmail.com

Koordinátor: MUDr. Štěpánka Čapková 
MUDr. Štěpánka Čapková 
• Pigmentové névy a riziko melanomu v dětském věku. 
MUDr. Daniela Humhejová
• Neurofibromatóza typu 1 v každodenní praxi. 
MUDr. Iveta Tomšíková
• Kazuistiky z dětské dermatologie. 
MUDr. Jana Čadová
• Seboroická dermatitida u dětí. 

99/17 Kdo umí řídit sám sebe, umí řídit také ostatní 
(opakování)
Datum: 25. 11. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Zamyšlení nad významem sebeřízení pro úspěch kaž- 
dého manažera v  kontextu zdravotnictví. Pro- 
gram obsahuje řízenou diskusi účastníků a také tes-
ty a  cvičení, které pomohou k  lepšímu poznání sebe 
sama. Pozornost bude věnována návaznosti sebeřízení 
na úspěšné řízení jednotlivců i týmů. Účastníci si také 
ujasní, jak vzniká neformální autorita vedoucího. Dal-
ším přínosem je vzájemné obohacení účastníků o jejich 
zkušenosti.

95/17 Respirační a močové infekce včetně chlamy-
diových s  důrazem na racionální volbu antibiotik 
a délku jejich podávání
Datum: 25. 11. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Václav Dostál
Program jednotlivých přednášek bude upřesněn.

58/17 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně 
praktického nácviku)
Datum: pondělí 27. 11. 2017, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4

Účastnický poplatek: 1400 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci o rozsahu 70 stran.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta 
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání

59/17 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně 
praktického nácviku)
Datum: úterý 28. 11. 2017, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: 1400 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci o rozsahu 70 stran.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta 
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání

78/17 Základy rétoriky a rétorických dovedností 
Datum: 2. 12. 2017, 9–14 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Poplatek: 1800 Kč
Kredity: 6 
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Lektor: prof. Jan Přeučil
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mluvený 
projev. Kurz je úzce zaměřený na otázku správných řečnic-
kých dovedností a návyků. 

101/17 Dětská gastroenterologie a výživa
Datum: 2. 12. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: prim. MUDr. Pavel Frühauf
MUDr. Pavel Frühauf
• Co je nového v pohledu na zavádění nemléčných příkrmů 

kojencům – komplementární výživa.
MUDr. Nabil El-Lababidi 
• Existuje dítě, které nemá GER?

MUDr. Pavel Frühauf
• Současná doporučení pro řešení recidivujících bolestí 

břicha.
• Nežádoucí účinky mléka.

110/17  Kardiorenální a hepatorenální syndrom
Datum: 2. 12. 2017
Místo: Praha 5, Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
8.30 Registrace 
9.00 Zahájení 
9.00–10.30 prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. 
• Kardiorenální syndrom z pohledu kardiologa. 
10.45–12.15 MUDr. Štefan Vítko, CSc. 
• Kardiorenální syndrom z pohledu nefrologa. 
12.45–14.15 prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. 
• Hepatorenální syndrom a syndrom střevo-ledviny. 
14.15 Předpokládaný závěr 

102/17 Dermatologie
Datum: 9. 12. 2017
Místo: Praha 5, Klub ČLK, Lékařská 2
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, 
primář Dermatovenerologické kliniky FNKV
Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
• Melanom.
Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
• Hidradenitis suppurativa.
Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA
• Psoriáza.

104/17 Kurz z dětské infekce
Datum: 9. 12. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 5 hodiny
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.

MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
• Kožní projevy a komplikace infekcí u dětí.
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
• Herpetické infekce v klinické praxi.
• Vrozené a perinatálně získané infekce.
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
• Neuroinfekce v dětském věku.
• Antibiotická léčba u dětí v praxi.

106/17 Seminář: Nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) v lékařské praxi
Datum: 9. 12. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Mgr. Jan Zajíček, JUDr. Ilona Černochová, 
LL.M.
Již za necelý rok, 25. května 2018, nabude účinnosti Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které zname-
ná revoluci v nakládání s osobními údaji nejen v oblasti 
zdravotnictví. Nová pravidla se budou týkat všech lékařů 
a zdravotnických zařízení jakožto subjektů nakládajících 
s osobními údaji pacientů i jiných fyzických osob. Na lékaře 
jakožto povinné osoby klade GDPR mnohem vyšší nároky 
a ukládá řadu povinností, na něž je třeba se připravit. Nutnou 
podmínkou pro zajištění souladu s GDPR bude odpovídající 
nastavení vnitřních procesů v lékařské praxi, přizpůsobení 
dokumentace, zpřísnění bezpečnostních opatření a proško-
lení všech zaměstnanců. Ve zdravotnictví je navíc nakládáno 
s citlivými údaji osob, pro což GDPR stanoví ještě přísnější 
požadavky. Zajištění souladu s GDPR je nutné nejen pro 
ochranu vašeho dobrého jména, ale především z důvodu 
vysokých sankcí, které budou za nedodržování GDPR uklá-
dány. Tyto pokuty mohou dosáhnout až 20 milionů EUR, 
v případě podniků až 4 % z celosvětového obratu za před-
chozí rok. Pro zahájení příprav je již nejvyšší čas.
Seminář bude veden zkušenými odborníky, kteří s GDPR 
intenzivně pracují. Přednášet budou advokáti Mgr. Jan 
Zajíček a JUDr. Ilona Černochová, LL.M. 
 Obsah semináře:
• GDPR a revoluce v ochraně osobních údajů – co čekat? 
• Co jsou osobní údaje a citlivé osobní údaje.
• Práva subjektů údajů.
• Odpovědnost za zpracování osobních údajů. 
• DPO – pověřenec pro ochranu osobních údajů. 
• Hlášení úniků dat. 
• Dopady GDPR do zdravotnictví. 
• Dozor a sankce. 
• Workshop – co je třeba udělat a jak začít?   
• Diskuse.
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Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestova-
ného gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový 
přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolpo-
skopie). Dobré platové ohodnocení (500 Kč/hod.), možný 
podíl na zisku. Požadujeme profesionální přístup. Kontakt: 
601 360 615, gyn.ordinace@email.cz
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, přijme na 
lůžkové oddělení LDN: 1. lékaře/ku v oboru vnitřní lé-
kařství, příp. geriatrie a  2. lékaře/ku s  absolvováním 
základního kmene, příp. i absolventa se zájmem o geriatrii. 
Termín nástupu: dle dohody. Bližší informace: personál-
ní odd.: 549 436 024, 724 587 400, info@nemtisnov.cz 
nebo poštou: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace,  
Purkyňova 279, 666 13 Tišnov
Karlovarská krajská nemocnice, a. s., hledá lékaře/ku se spe-
cializovanou způsobilostí s předpokladem funkčního místa 
v oboru gastroenterologie. Požadujeme: a) lékaře s licencí 
F001, F002, F003, F006. Pracovní úvazek 1,0. Nebo b) lékaře 
s licencí F001, F002, licence F003 výhodou, ovšem ne pod-
mínkou. Možný i částečný úvazek. Nabízíme: akreditované 
pracoviště, náborový příspěvek pro lékaře až 150 000 Kč,  
nástup možný ihned, pomoc při zajištění bytu/ubytování 
a příspěvek na bydlení 3500 Kč, celoživotní vzdělávání 
(včetně specializačního), účast na odborných akcích, rychlý 
profesní růst, velké množství zaměstnaneckých výhod. 
Kontakty: HR specialista: Mgr. Jana Jirsová, 734 360 278,  
jana.jirsova@kkn.cz
Hledám lékaře do ordinace PLDD, okres Nový Jičín, i na 
částečný úvazek, výhodné podmínky. Kontakt: 739 306 071
Hledáme gynekologa/gynekoložku urologa/uroložku, 
Pardubice. Do našeho lékařského centra Homea Pardubice 
hledáme lékaře na DPP/částečný úvazek (řádově do 12 hod./
měsíc). Vyjdeme vstříc i absolventům po kmeni. Kontakt: 
miwes@homea.cz, 733 129 696
Přijmu lékaře do ordinace praktického lékaře pro dospělé 
v Plzni na částečný úvazek (1–2 dny v týdnu), nástup možný 
ihned. V budoucnosti možnost odkupu ordinace. Kontakt: 
ordinace.plzen@email.cz
Psychiatrie Praha. NZZ Poliklinika Comfort Care, Klokne-
rova 1, Praha 4, hledá lékaře/ku na plný i částečný úvazek. 
Ordinační doba po dohodě (i v odpoledních hodinách). 
Výhodné platové podmínky. Kontakt: jan.slajs@com-
fortcare.cz, 725 311 630
NZZ v centru Prahy hledá rehabilitační lékařku v úvazku na 
jeden pracovní den v týdnu. Velmi dobré pracovní a finanční 
podmínky. Kontakt: 777 992 013, Ing. Zatloukalová
NZZ hledá rehabilitačního lékaře do Mariánských Lázní 
pro nový projekt za velmi dobrých pracovních a finančních 
podmínek. Kontakt: 604 555 545, Ing. Střelec
Společnost hledá gastroenterologa do nové ordinace v Čer-
nošicích. Zajímavé platové podmínky 60 000–80 000 Kč  
čistého. V  případě zájmu: matejkolar@seznam.cz či 
774 633 992
Centrum dětské a dorostové ortopedie, Brno, hledá tělo-
výchovného lékaře, práce na DPP 1 den v týdnu. Kon-
taktujte nás prosím na info@detskaortopedie.cz nebo 
tel. 533 302 351
Nestátní ambulantní zařízení v Berouně hledá odborné-
ho lékaře na tyto pozice: neurolog, oční lékař na plný 
i částečný úvazek. Nabízíme výhodné platové podmínky, 
práci v příjemném kolektivu, možnost dalšího vzdělávaní. 
Dobré spojení do Prahy. Kontakt: 724 786 903, 311 746 315, 
medicentrum@medicentrum.cz
Nestátní ambulantní zařízení v Berouně hledá odborného 
lékaře na tuto pozici: všeobecný lékař, lékař pro děti 
a dorost. Plný i částečný úvazek. Nabízíme výhodné platové 
podmínky, práci v příjemném kolektivu, možnost dalšího 
vzdělávaní. Dobré spojení do Prahy. Kontakt: 724 786 903, 
311 746 315, medicentrum@medicentrum.cz
Nestátní ambulantní zařízení v Berouně hledá rtg laboran-
ta. Nabízíme výhodné platové podmínky, práci v příjemném 
kolektivu, možnost dalšího vzdělávaní. Dobré spojení do 
Prahy. Kontakt: 724 786 903, 311 746 315, medicentrum@
medicentrum.cz
Nestátní zdravotnické zařízení hledá lékaře na 1–2 dny pro 
psychiatrickou ambulanci v Pardubicích. Dobré pracovní 
podmínky. Pozdější přenechání praxe event. možné. Bližší 
informace na telefonu 739 681 648
Do moderní kliniky v centru Prahy přijmeme atestovaného 
i neatestovaného lékaře/lékařku ve specializaci praktické 
lékařství pro dospělé nebo interní lékařství. Nabízí-
me: základní mzdu 70 000 Kč, měsíční bonusy, služební 
automobil, mobilní telefon, moderní pracovní prostředí, 
příjemný kolektiv, stabilní klientelu, týden dovolené navíc, 
příspěvek na penzijní pojištění. Požadujeme: anglický  
jazyk na komunikativní úrovni, proklientský přístup, 
ochotu dalšího vzdělávání, flexibilitu. Své CV prosím 
zasílejte na recepce@the-clinic.cz nebo přímo volejte 
604 101 110
Akreditovaná, moderně přístrojově vybavená ordinace 
praktického lékaře v Ostravě přijme lékaře na částečný 
nebo plný pracovní úvazek, vhodné pro lékaře v  před- 
atestační přípravě (možnost získání i rezidenčního místa) 
nebo lékařku na MD či lékaře důchodce s atestací v oboru. 
Pracovní doba po vzájemné domluvě. Finanční ohodnocení 
60 000–70 000 Kč. Kontakt: 602 647 044, info@lekar-
-vitkovice.cz
NZZ následné péče v Praze 6 hledá sekundárního lékaře. 
Nabízíme nástupní mzdu až 55 000 hrubého bez služeb 
a příplatků, 5 týdnů dovolené, výbornou dopravní dostup-
nost. Při HPP náborový příspěvek 150 000 Kč. Požadujeme: 
atestaci či základní kmen. Kontakt: zdenek.moravek@
nemocnice-bubenec.cz, 775 893 664
Do alergologické ambulance v Praze přijmeme lékaře/ku 
na plný nebo částečný úvazek, atestace z alergologie a klinic-

ké imunologie výhodou. Nástup dle dohody. V případě zájmu 
zasílejte své životopisy na info@immunia.org
RVmedCentrum privátní klinika s. r. o. v Olomouci, za-
měřená na estetickou medicínu, hledá zkušeného žilního 
chirurga. Práce na klinice několik hodin v týdnu na DPP. 
Zajímavé výdělky. Kontakt: MUDr. Radan Vidura, Ph.D., 
rvmedcentrum@rvmedcentrum.cz
Hledáme pro domovy pro seniory v Kraji Vysočina léka-
ře/lékařku. Nabízíme: 950 Kč čistého/hod., minimální 
administrativu. Vhodné pro lékaře/ky různých oborů (např. 
ARO, interní, VPL apod.). Kontakt: 724 792 270, eliska.
hajkova@vseobecnylekar.cz
Hledáme VPL lékaře/ku do ordinace v okresu Rakovník. 
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, minimální administrativu, 
služ. telefon a PC. Plat při úvazku 30 hod./týden: 50 000 Kč/ 
/měs. čistého. Zkrác. úvazek možný. Kontakt: 724 792 270,  
eliska.hajkova@vseobecnylekar.cz
Přijmu lékaře do zavedené soukromé gynekologické am-
bulance v Litovli. Pracovní úvazek dle domluvy. V budoucnu 
možnost odkoupení praxe. Kontakt: 603 323 254
Přijmeme lékaře radiologa s atestací pro klasickou radio-
diagnostiku i sonografii. Olomouc. Kontakt: 604 622 626
Přijmeme lékaře/lékařku do ordinace PL pro dospělé na 
hlavní i vedlejší PP. Okresy: Kroměříž, Prostějov, Přerov, 
Olomouc, Zlín. Možno i bez atestace a absolventi. Nad-
standardní ohodnocení a podmínky. Kontakt: 582 365 020
Hledáme lékaře do ordinace praktického lékaře na celý 
nebo i částečný úvazek v Praze 10. Kontakt: 723 480 235
Přijmu do kožní ambulance v Praze 4 (Poliklinika Budějo-
vická) administrativní sílu (vhodné pro studentky, ženy 
na MD, handicapované) na cca 2–3 hodiny denně. Nástup 
ideálně 1/2018. Kontakt: info@sanoderm.cz, 603 868 846
Přijmu lékaře (i  neatestovaného) do kožní ambulance 
v Praze 4 (Poliklinika Budějovická) na zkrácený úvazek. 
Hodiny dohodou. Nástup ideálně 11/2017. Kontakt: info@
sanoderm.cz, 603 868 846
Karlovarská krajská nemocnice, a. s., hledá lékaře s odbor-
nou či specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie. 
Nabízíme: • akreditované pracoviště • náborový příspěvek 
pro lékaře až 150 000 Kč • pracovní poměr na 1,0 úvazku • 
nástup možný ihned • pomoc při zajištění bytu/ubytování 
a  příspěvek na bydlení • zázemí perspektivní krajské 
nemocnice • celoživotní vzdělávání (včetně specializačního) 
• účast na odborných akcích, velké množství zaměstna-
neckých výhod. Kontakt: Mgr. Jana Jirsová, 734 360 278,  
jana.jirsova@kkn.cz
Do plně vybavené ordinace PL v Praze 6-Řepích sháním 
lékaře s atestací na plný či částečný úvazek. Možno i jako 
zástup na dobu určitou, min. 3 měsíce. Zajímavé platové 
ohodnocení. Nástup možný ihned. Kontakt: 725 512 412, 
mudr.hrabovska@gmail.com
Praktický lékař Teplice, Bílina. Společnost Lékař Teplice  
s. r. o. přijme lékaře do ordinace VPL. Nabízíme odpovídající 
finanční ohodnocení, smluvní plat. Možnost nadstandardní-
ho bytu a dalších benefitů včetně služebního vozu. Zázemí 
rodinné firmy, akreditovaná ordinace. Hledáme 2 pozice: 
lékaře v atestační přípravě k VPL s praxí na interním od-
dělení. Lékaře s atestací z VPL. Pro atestovaného lékaře 
vhodný nástup od 1/2018. Zkrácený úvazek možný. Kontakt: 
Dr. Bartoš, 606 612 606, jaroslav.bartos@lekarteplice.cz
Do ordinace VPL v Turnově přijmu kolegu/kolegyni s ates-
tací v oboru VPL (event. krátce před složením), úvazek dle 
domluvy (vhodné i pro matky na MD). Výhledově mož-
né převzetí ordinace. Dobré platové podmínky. Kontakt:  
praktik.turnov@gmail.com
Nemocnice Brandýs nad Labem hledá lékaře internistu  
L2, L3, lékaře internistu se specializací gastroenterolo-
gie, lékaře v oboru chirurgie L2, L3, lékaře se specializací 
anesteziologie a resuscitace, lékaře dermatovenerologa, 
zubního lékaře, nabízíme HPP a velmi dobré platové ohod-
nocení. Kontakt: 326 746 511, sekretariat@nembnl.com
Fakultní nemocnice Hradec Králové přijme vedoucího 
lékaře/vedoucí lékařku jednotky intenzivní péče Neu-
rologické kliniky. Požadujeme: magisterské vysokoškolské 
vzdělání v oboru všeobecné lékařství, specializaci v neuro-
logii nebo v anesteziologii a intenzivní medicíně dle záko-
na č. 95/2004 Sb., v platném znění, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, znalost anglického jazyka, znalost práce na 
PC. Nabízíme: práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení, 
možnost pedagogické, výzkumné a publikační činnosti, 
možnost odborného a vědeckého rozvoje, zaměstnanecké 
výhody, nadstandardní finanční ohodnocení související 
s prestiží tohoto místa. Nástup po vzájemné dohodě. Pří-
padné informace na tel. 495 835 251, jitka.spatenkova@
fnhk.cz. Přihlášky doložené kopiemi dokladů o získané 
kvalifikaci, životopisem, přehledem o průběhu předchozí 
praxe a souhlasem k využití osobních údajů v souladu se 
zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osob-
ních údajů, pro účely tohoto výběrového řízení zasílejte na 
adresu: Personální oddělení, Fakultní nemocnice Hradec 
Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Chcete změnu? Nebaví vás sloužit soboty a neděle, služby 
stále dokola? Pojďte pracovat k nám do ordinace PL pro 
dospělé. Práce na HPP i VPP (5 hodin práce v ordinaci 
za odměnu 8hodinovou), žádné služby a víkendy. Ates-
tace není podmínkou. Přijímáme i absolventy. Kontakt:  
582 365 020, rataj@prostejovskapreventivni.cz
NH Hospital a. s. – Nemocnice Hořovice přijme vedou-
cího lékaře – JIP interního oddělení a lékaře do úseku 
gastroenterologie. Kvalifikační předpoklady: • ukončené 
vysokoškolské vzdělání • specializace v oboru vítána (není 
podmínkou). Nabízíme: • zajímavou práci v moderním 
pracovním prostředí • motivační mzdové ohodnocení • 
příspěvek na penzijní připojištění • 5 týdnů dovolené • 
mateřskou školku pro děti • možnost svozu ze směru Pra-

ha–Hořovice. Kontakt: Andrea Kropáčová, 602 429 227, 
personalni@nemocnice-horovice.cz 
MVZ Hochfranken s 16 odbornými lékaři v řadě speciali-
zací nabízí rozsáhlé ambulantní zajištění v oblasti Hofu 
a okolí (Bavorsko). Hledáme ihned lékaře, lékařky v obo-
rech: dermatologie, všeobecné lékařství, diabetologie, 
gastroenterologie. Nabízíme všestranné a sofistikované 
zaměření, zajímavé ohodnocení podle výkonu, flexibilní 
pracovní dobu bez nočních služeb, kolegiální lékařský 
tým, dobře spolupracující asistenty, stejně jako dynamic-
ky inovativní pracovní klima. O administrativní a účetní 
úkony je postaráno. V případě potřeby pro Vás finančně 
zajistíme 4měsíční intenzivní jazykový kurz v Německu. 
Více informací: www.mvz-hochfranken.de. Kontakt: 
MVZ Hochfranken, Heiligengrabstrasse 16, 95028 Hof, 
s.tschampel@mvz-hochfranken.de
Lékařka s praxí a spec. způsobilostí v oboru VPL nabízí 
garanci mladému lékaři z  Prahy a  okolí (odborný do-
hled, dozor). Nenabízím pracoviště, pouze garanci. Cena  
4000 Kč/měs. Kontakt: garant@centrum.cz
Do zavedené ambulance ORL a foniatrie na poliklinice  
v Č. Budějovicích přijmu zdravotní sestru s praxí nebo 
zájmem o  audiometrii. Nástup: leden 2018. Kontakt:  
kralikova.ordinace@seznam.cz
Přijmu lékaře do zavedené kožní ambulance v Klatovech na 
částečný i plný úvazek. Nadstandardní vybavení, spektrum 
všech výkonů vč. estetiky. Přátelské a flexibilní prostředí, 
dobré fin. ohodnocení. Ubytování zajistím. Ordinace akre-
ditována. Kontakt: 737 441 365
Do soukromé chirurgické praxe v Humpolci přijmu lékařku/
lékaře chirurga i na částečný úvazek, případně zástup za 
dovolenou, později možné převzetí praxe, vlastní zdravotní 
sestra není překážkou. Kontaktní údaje: 603 247 751, 565 
533 857, chirmed@tiscali.cz
Psychiatrická ambulance Slaný přijme psychiatra s atesta-
cí. 0,6 úvazek, 3 dny v týdnu, velmi dobré platové podmínky, 
5 týdnů dovolená. Dobré spojení po dálnici D7. Výši úvaz-
ku lze po dohodě upravit. Zájemce prosím o životopis na  
dvanek@seznam.cz
Přijmeme lékaře/ku na gynekologii pro polikliniku Pra-
ha 4 na částečný úvazek. Ordinační hodiny dle dohody. 
Moderní prostředí, příjemný kolektiv, zajímavé platové 
ohodnocení. Zájemci pište na jan.slajs@comfortcare.cz  
nebo 725 311 630
Pracoviště plastické chirurgie Praha 11-Háje přijme 
atestovanou instrumentářku nebo sestru ARIP na čás-
tečný úvazek. Bydliště Praha 11 výhodou. Nástup ihned. 
Kontakt: 602 303 877
Hledáme sestru do ordinace praktického lékaře na Pra- 
hu 10, plný nebo i částečný úvazek. Kontakt: 602 716 440
Do ordinace praktického lékaře pro dospělé přijmeme 
lékaře s atestací v oboru (možno i v předatestační přípravě). 
Úvazek dle dohody (4–5 dnů v týdnu), nástup možný ihned, 
ordinace Praha 7. Kontakt: 737 370 727, ordinacepl@
gmail.com
Lékař v  Praze 6-Petřinách přijme alergologa na plný 
i částečný úvazek. Plat dle dohody, stravenky. Kontakt: 
602 275 113
Hledáme lékaře do ordinace PL pro dospělé v Letech u Do-
břichovic, okr. Praha-západ, na 2–3 dny v týdnu s možností 
budoucího převzetí praxe. Kontakt: 603 750 514
Z důvodu zkvalitnění poskytovaných služeb přijmeme pro 
Polikliniku Agel Ostrava lékaře: internistu, oftalmologa 
a všeobecného praktického lékaře na plný nebo částečný 
úvazek. Nabízíme motivující finanční hodnocení, příspěvek 
na penzijní připojištění, týdenní fond pracovní doby 35 
hodin týdně a další benefity. Náborový příspěvek možný. 
Pro více informací volejte na číslo: 595 002 611 nebo pište 
na e-mail: marketa.walachova@pol.agel.cz
Společnost hledá gastroenterologa do nové ordinace v Čer-
nošicích. Nadstandardní platové ohodnocení. V případě 
zájmu: matejkolar@seznam.cz či 774 633 992
Od 9/2017 přijmeme fyzioterapeuta: •Praha 3 úvazek 
0,5–1,00 •Praha 19-Kbely úvazek 0,3–0,5 (spíše odpolední 
směny). Různé možnosti spolupráce dle individuální 
domluvy, atraktivní podmínky. Kontakt: k.balackova@
medicalcentre.cz, 222 586 349

Do ordinace PLDD v Praze 4 hledáme pediatra (může být 
i kolegyně na MD) na částečný či plný úvazek. Info na tel. 
725 075 996
Zaměstnám internistku/internistu v Praze 10 do zavedené 
lékařské praxe. Volejte mezi 10–17 hod. na tel. 775 679 009
Nabízím volné místo dermatovenerologa na částečný i plný 
úvazek v soukromém zařízení v Praze 10. Výhledově možné 
převzetí ordinace. Kompletní spektrum výkonů. Informace 
na tel. 602 231 379
Přijmeme do našeho NZZ lékaře/ku internistu na jakýkoli 
úvazek na pracoviště v Praze 5 (ev. i Praha 3), výborné plat. 
podmínky, odměny, pracovní doba dohodou, 5 týd. dovole-
né, příjemný kolektiv. Kontakt: 777 247 336, 773 264 338, 
keltiamedadmin@centrum.cz
Hledám kolegu ke spolupráci v zavedené akreditované or-
dinaci VPL v Brně. Úvazek ideálně 1,0, nadstand. finanční 
ohodnocení, benefity, přátelský kolektiv. Práce na PC pod-
mínkou. Nástup dle dohody. Kontakt: misto.praktik@
gmail.com
Kardiologická ambulance Kardiomed s. r. o. v Praze 7 přijme 
kardiologa, nejlépe na plný úvazek. Nabízíme velmi dobré 
pracovní podmínky, provoz dlouhodobě stabilizované ordi-
nace, vstřícné jednání. Kontakt: kardiomed@volny.cz
Do zavedené moderní soukromé ordinace praktického lé-
kaře pro děti a dorost v Říčanech u Prahy přijmu lékaře/
lékařku s atestací DL nebo PLDD (HPP–VPP) na 2 dny v tý- 
dnu. Nebo dle dohody. Info: asistentkaricany@gmail.com
Esmedicum s. r. o., Praha 3, hledá ke spolupráci lékaře s ates-
tací z dětské psychiatrie nebo před atestací z dětské psy-
chiatrie. Nejlepší mzdové podmínky, rozsah spolupráce dle 
Vašich možností. Příjemné pracovní prostředí. Informace: 
728 117 289, marketa.skacelova@centrum.cz
Hledám psychiatra do ambulance v Praze 5 na plný nebo 
částečný úvazek. Kontakt: 777 237 598
Hledáme do zavedené kožní ordinace v Praze 9 lékaře/lékař-
ku dermatologa na částečný úvazek. Pohodové a příjemné 
pracovní prostředí. Kontakt: kos.vladimir@volny.cz,  
603 247 875
Do nově zrekonstruované ultrasonografické ordinace 
v  Praze 4 (u  stanice metra Pražského povstání) hle-
dám na částečný úvazek (1 až 3 dny v týdnu) lékařku/
lékaře s  atestací v  oboru 809. Kontakt: 777 343 122,  
svobodova.m@msmedical.cz
Neurologická ambulance v Brně hledá lékaře či lékařku 
s atestací v oboru neurologie na DPP nebo částečný úvazek. 
Kontakt: neurologie@petrpopelka.cz
Městská poliklinika Praha přijme kožní/ho lékaře/ku na 
plný či částečný úvazek s nástupem dle dohody. Nabízíme 
zavedenou a moderně vybavenou ordinaci v centru Prahy, 
zázemí polikliniky s širokým spektrem navazující péče, 
přátelský kolektiv, zaměstnanecké stravování a příspěvek 
na vzdělávání. Kontakt: Mgr. Táňa Darášová, t.darasova@
prahamp.cz, tel. 222 924 214
Městská poliklinika Praha přijme lékaře v oboru FBLR 
s nástupem dle dohody. Nabízíme zavedenou a moderně 
vybavenou ordinaci v centru Prahy, zázemí polikliniky s ši-
rokým spektrem navazující péče, přátelský kolektiv, zaměst-
nanecké stravování a příspěvek na vzdělávání. Kontakt: Mgr. 
Táňa Darášová, t.darasova@prahamp.cz, 222 924 214
Městská poliklinika Praha přijme lékaře psychiatra s ates-
tací na plný či částečný úvazek s nástupem od 1.8.2017 nebo 
dle dohody. Nabízíme zavedenou a moderně vybavenou 
ordinaci v centru Prahy, zázemí polikliniky s širokým spek-
trem navazující péče, přátelský kolektiv, zaměstnanecké 
stravování a příspěvek na vzdělávání. Kontakt: Mgr. Táňa 
Darášová, t.darasova@prahamp.cz, 222 924 214
Hledáme ORL lékaře, úvazek 0,4–1,0 (dle domluvy) do sou-
kromé ambulance v Olomouci, nástupní plat od 70 000 Kč 
s dalším navýšením + služební auto, telefon, strava. Kontakt: 
MUDr. Navrátil, Bořivojova 30a, Olomouc, tel. 608 221 103, 
ordinace@seznam.cz
Do moderní ordinace PL v Praze 4 hledáme do týmu kole-
gu/kolegyni. Nadstandardní ohodnocení, benefity. Nástup 
kdykoliv. Úvazek flexibilně. Nejsme součástí řetězce, při-
rozená skladba pacientů ze spádu. Kontakt: dr. Sobotka,  
ondrej.sobotka@centrum.cz

Požadujeme: 
 • VŠ vzdělání lékařského směru 
 • atestace z kardiologie nebo interny 
 • spolehlivost, bezúhonnost
Nabízíme: 
 • práci v mladém kolektivu v nejmodernějším zdravotnickém zařízení ČR 
 • motivující platové ohodnocení včetně zvláštních příplatků 
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny mimořádného placeného zdravotního volna 
 • částečně hrazené ubytování v blízkosti pracoviště 
 • stravování v závodní jídelně, výrazná sleva v lékárně a prodejně zdrav. potřeb 
 • možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM 
 • podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace 
 • příspěvek na penzijní připojištění
Písemné nabídky zasílejte na email: kariera@ikem.cz

Pracoviště preventivní kardiologie IKEM
hledá nového kolegu/kolegyni na pozici  

LÉKAŘ NA AMBULANTNÍ ODDĚLENÍ

Inzerce
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Do ordinace praktického lékaře pro dospělé (východní 
Čechy, okres Ústí nad Orlicí) přijmu lékaře/lékařku. Úva-
zek 1,0 (možno ale i částečný). Nástup dle dohody, výbor-
né finanční ohodnocení, benefity. Kontakt: 723 821 890,  
urbanova@mediambulance.cz
Do zavedeného a rozrůstajícího se týmu přijmeme na kliniku 
gynekologa/gynekoložku. Na smluvní vztah dohodou, 
dle vlastních ordinačních hodin. Možnost dalšího rozvoje 
v oboru intimní kosmetologie, 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
Jsme malé NZZ, ordinace praktického lékaře v Praze 8. 
Hledáme atestovaného VPL lékaře/ku. Možno i  těsně 
před atestací (s  termínem atestace do 1.12.2017). Na-
bízíme: placený telefon, pracovní notebook, proplácení 
seminářů dle Vašeho výběru, 5 týdnů dovolené, možnost 
pracovního rozvoje, minimální administrativu. Pracovní 
dobu si nastavíte dle Vašich vlastních požadavků. Nástup 
2.1.2018. Plat: při úvazku 35 hod./týdně: 85 000 Kč hrubého. 
Možno i na částečný úvazek. Těšíme se na Vás. Kontakt:  
778 088 776, vplpraha8@gmail.com
Do soukromé neurologické ambulance hledám lékařku 
s atestací v oboru neurologie na DPP nebo částečný úvazek. 
Kontakt: neurologie@post.cz
Do ordinace PL pro dospělé v Říčanech u Prahy hledám 
kolegu/kolegyni na dlouhodobý zástup. Úvazek 1,0 či 
dle dohody. Nástup možný ihned. Velmi dobré finanční 
ohodnocení, benefity navíc. Kontakt: e.pol@seznam.cz, 
723 913 123
Zavedená psychiatrická ambulance v Praze 5 hledá do 
svého týmu kolegu s atestací či po základním kmeni, a to na 
celý nebo i na kratší úvazek. Nadstandardní finanční pod-
mínky včetně nástupního bonusu a další benefity. Kontakt: 
psychiatr.praha@email.cz, 604 864 834
Lékař přijme internistu s licencí do ambulantní praxe 
v Praze 6 na částečný úvazek. Nástup dle dohody. Kontakt: 
602 275 113, rakosnik@uvn.cz
Naše síť očních ordinací nabízí k  užívání prostory or-
dinace očního lékaře v Praze. Máme jeden z nejlepších 
kolektivů, plné kartotéky pacientů, příjemné prostředí, 
k ruce zkušenou zdravotní sestru a plně vybavenou ordinaci. 
Požadujeme atestovaného lékaře, nástup co nejdříve, 
možnost nástupu i do zaměstnaneckého poměru. Info na 
tel. 773 700 159, David Miler, manažer
Kožní lékař/dermatolog. Derma Medical Clinic, s. r. o., 
přijme kožního lékaře dermatologa do zavedených ordinací 
v celé ČR. Požadujeme pozitivní přístup a vstřícnost k paci-
entům. Plat nadstandardní, benefity. Úvazek dle domluvy. 
Možno i na DPP. Nabízíme příjemné prostředí, zajímavé 
platové ohodnocení, dlouhodobou spolupráci. Možnost 
nadstandardních výkonů korektivní dermatologie. Své CV 
prosím zasílejte na e-mail: michal.sicak@dermame-
dicalclinic.cz, http://www.dermamedicalclinic.cz, 
724 616 679
Poliklinika Mephacentrum, a. s., Ostrava přijme očního 
lékaře – ambulantního specialistu pro nově vybavenou 
ambulanci. Pracovní úvazek dle domluvy, výhodné plat. 
podmínky, 5 týdnů dovolené, možnost dalšího vzdělávání, 
ubytování a další výhody. Kontakt: Mephacentrum, a. s., 
Opavská 39, Ostrava-Poruba, info@mephacentrum.cz, 
597 437 333
Město Podbořany v okrese Louny informuje o možnosti 
otevření odborných lékařských praxí s ohledem na ukončení 
dosavadního provozu neurologické, kožní a alergologické 
ambulance. Bližší info: hajny@podborany.net, 415 237 518
Hledáme atestovaného lékaře gynekologa pro kliniku asis-
tované reprodukce Gynem v Praze 8. Nabízíme velmi dobré 
platové podmínky, moderní zázemí, pohodový tým, možnost 
vzdělávání v oboru. Znalost anglického či německého jazyka 
výhodou. Info o klinice na www.gynem.cz
Zdravotnické zařízení Health Centre Prague, v centru Prahy, 
přijme na částečný úvazek zdravotní sestřičku. Dobré pla-
tové podmínky, 170 Kč/hod. + odměny, stravenky, sick days. 
Nutný anglický jazyk. Kontakt: hcp@volny.cz, 603 433 833
Hledám ortopeda do soukromé ambulance v Praze, den: 
pondělí, úvazek: 0,2. Kontakt: ortocentro@seznam.cz  

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Anesteziolog, 21 let praxe, specializovaná způsobilost + pri-
mářská licence, 14 let praxe v kardioanestezii, hledá pracovní 
uplatnění s pevnou pracovní dobou v Praze a okolí. Kontakt: 
richardaro@centrum.cz, 776 593 672
Jsem lékař s atestací 1. a 2. v oboru všeobecné lékařství, 
odborný garant. Hledám práci PL v Praze na celý i částeč-
ný úvazek. Kontakt: 731 115 114, 223 000 691, jiri.zuna@
seznam.cz

ORDINACE, PRAXE 
Oční lékařka z Brna prodá soukromou oční praxi s úvazkem 
1,0; smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami vč. nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou. Při rychlém jednání výhodná 
cena. Prosím jen SMS na 773 224 192
Levně prodám menší gynekologickou ambulanci v blíz-
kosti Prahy (Středočeský kraj). Možno okamžitě. Kontakt: 
gynambulance@centrum.cz
Zajišťujeme prodeje a koupě praxí včetně úplného servisu na 
úřadech. Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. 
Celá ČR. Kontakt: AD MEDICA, 602 728 801, 775 679 982
Prodám PLD 20 km od Prahy směr Mělník (SRO). Informace 
na čísle 602 797 595
Prodám PLD v Prostějově vedenou formou SRO. Spěchá. 
Informace na čísle 602 728 801

Prodám ordinaci vnitřního lékařství v Praze 10 (SRO). 
Informace na čísle 602 728 801
Nabízím k okamžitému prodeji ambulanci VPL v Lednici na 
Mor., ordinace je v nájmu v objektu zdravotního střediska, 
po celkové rekonstrukci včetně nového nábytku, internet 
+ Wi-Fi do 50 MB, smlouvy se 111, 205 a 211 na max. výši 
KKVP, cena dle nejvyšší nabídky, event. dle dohody. Bližší 
informace na: 728 686 027, rat.kopec@gmail.com
Převezmu ordinaci PLDD v Brně. Kontakt: 605 317 840 
po 18. hod. 
Hledám ortopeda do ortopedické praxe v Zábřehu a Šum-
perku. Kontakt: MUDr. Marek Petráš, 777 584 229
Prodám kombinovanou ambulanci interna-diabetologie 
v Třebíči. Kontakt: 732 746 914
VPL pro dospělé prodám, NZZ s. r. o.; 2 ordinace, Hradec 
Králové + Stěžery (1 km od HK), 2 IČP; SW i HV součástí 
ceny; plně vybavené (QiukRead go, INR, EKG atd.); Wi-Fi; 
prac. péče více než 1600 pac.; veškerá dokum. elektronicky; 
smlouvy se všemi ZP. Kontakt: pbares@seznam.cz
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. K dispozici 
jsou prostory nezařízené (na dlouhodobý pronájem) i pro-
story kompletně zařízené, včetně počítačů s programem 
PC Doktor (vhodné pro lékaře různých oborů na částečné 
využití). Kontakt: info@medling.cz
Nabízím dlouhodobý pronájem chirurgické ambulance 
v Boskovicích. Ambulance je plně materiálně a personálně 
vybavena včetně smlouvy na jednodenní péči. Součástí je 
i operační sál a 6 dospávacích lůžek. Kontakt: info@mu-
jgynekolog.cz, 777 846 517
Prodám mnoho let zavedenou ordinaci VPL pro dospělé  
s. r. o. v centru Příbrami, v nově zrekonstruované poliklinice 
asi 5 min od nemocnice, poj. 111, 201, 205, 207, 211, v ordin. 
INR, CRP, stol. na OK, zkušená sestra, 1420 registrovaných 
pacientů, převzetí nejraději září nebo říjen 2017. Kontakt: 
736 268 498
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé s rozsáhlou kli-
entelou ve Starém Městě u Uh. Hradiště (možno i zpočátku 
do zaměstnaneckého poměru, s plánem následného prodeje 
a převzetí praxe). Kontakt: 606 402 356 nebo ordinacesta-
remestouh@seznam.cz
Odkoupím ambulanci VPL v Praze a okolí, atestaci mám. 
Kontakt: 606 548 543, mudrambulance@seznam.cz
Prodám zavedenou psychiatrickou ordinaci v Prostějově. 
Kontakt: 732 652 029
Prodám zavedenou praxi VPL pro dospělé v  Přerově, 
vedenou pod s. r. o. (GP Medicus). Smlouva se všemi po-
jišťovnami, 950 registr. pojištěnců, cena 280 tisíc korun. 
Stávající zdravotní sestra počítá s  dalším působením. 
K převzetí od září – října 2017 podle možností kupujícího. 
Umístění ordinace se předpokládá v nově zrekonstruovaném 
lékařském domě v lokalitě Na odpoledni. Kontakt: helena.
vtipilova@seznam.cz; 722 812 450 nebo 602 237 542
Prodám zavedenou ordinaci VPL v Českých Budějovicích. 
Smlouvy se ZP, přístrojové vybavení, zavedená sestra, velmi 
příjemná lokalita. Prodej dle domluvy do konce r. 2017. Více 
info na pl.budejovice@seznam.cz
Mám zájem o odkoupení praxe VPL v Olomouci nebo okolí. 
Převzetí během 2018–2019. Jsem atestovaná lékařka s praxí 
v oboru přes 10 let. Možné zachování spolupráce (zástupy 
či 1–2denní úvazek) s prodávajícím lékařem dle vzájemné 
domluvy. Kontakt: 608 103 471
Prodej ordinace VPL Hradec Králové; s. r. o. EKG, INR, 
CRP, Strep, gluko, Hb; dokumentace i v elektron. formě 
(i komunikace se ZP); smlouvy se všemi ZP; 2 IČP v rámci 
NZZ – 2 ordinace; velké množství pracovnělék. prohlídek. 
Kontakt: prodamordinaci@email.cz 
Hledám kolegu do ordinace PL, i bez atestace, ale v přípravě, 
nebo internistu, mzda 45 000 Kč čistá, výhledově rok 2018. 
Kontakt: ordinaceopava@post.cz
Prodám zavedenou, prosperující praxi praktického lékaře 
pro dospělé (s. r. o.). Ordinace se nachází ve východních 
Čechách, okres Ústí nad Orlicí, a je plně vybavena (včetně 
EKG, CRP, INR). Cena dohodou. Kontakt: 776 347 568, 
praktickylekar2017@seznam.cz
Zaměstnám PL, Po–Stř, 7–14 hod., Karvinsko. Kontakt: 
603 872 071
Prodám zavedenou diabetologickou ordinaci, Kraj Vysoči-
na, smlouvy se zdravotními pojišťovnami: 111, 211, 201, 205, 
207. Vhodné pro kombinaci s internou. Více informací na 
tel. čísle 776 375 873 nebo 777 807 882
Prodám ihned zavedenou praxi VPL ve Valticích, 1060 reg. 
pacientů + 520 v místních firmách. Včetně vybavení. Nové 
prostory, smlouvy se všemi ZP. Vše vedeno elektronicky. Ro-
dinné důvody. Možno i na měsíční splátky 5–10 let. Kontakt: 
praktik151@seznam.cz
Praktický lékař s licencí odkoupí zavedenou praxi VPL 
(nejlépe s. r. o.) v Brně a okolí, ideálně nad 1800 registrova-
ných pacientů. Možnost pracovat nadále jako zaměstnanec 
1–3 dny v týdnu při zájmu určitě možná. Kontakt: dr.dav@
seznam.cz, 775 375 251
Prodám gynekologickou ambulanci v  Praze 9, převod 
k 1.1.2018, cena k jednání. Kontakt: gynea@email.cz
Rodinné centrum MiLuRa, s. r. o., hledá lékaře do soukro-
mé praxe v Havlíčkově Brodě a v Ledči nad Sázavou, obor 
psychiatrie, dětská psychiatrie a sexuologie. Výhledově 
možnost odkoupení praxe. Kontakt: rodinnecentrum.
milura@seznam.cz
Předám ordinaci Praze 3, cca 1000 dětí. Kontakt: 721 575 876,  
vladkapol@seznam.cz
Koupím praxi rehabilitačního lékaře v Praze nebo okolí. 
Kontakt: rehabilitace.praxe@seznam.cz, 777 837 604
Odkoupím ordinaci VPL v Liberci a okolí. Kontakt: praktik.
liberec@seznam.cz, 704 250 733

Odkoupím ordinaci VPL v lokalitě Žďár n. Sázavou a okolí 
nebo Havl. Brod a okolí. Kontakt: praktik.zdar@seznam.
cz, 704 250 733
Obec Hodonice u Znojma hledá praktického lékaře pro 
děti a dorost na celý i částečný úvazek. Převzetí velmi dobře 
zavedené ambulance od 1.11.2017. Výhodné podmínky pro-
nájmu a vstřícný přístup. Kontakt: starosta@hodonice.
cz, 603 712 517 nebo MUDr. Zdeňka Hebelková, 515 235 008
Hledám ke spolupráci v centru Prahy atestovanou, mladou 
a podnikavou gynekoložku/gynekologa s vlastní kliente-
lou. Prodej ambulance později po dohodě aktuální. Kontakt: 
777 116 131
Přenechám zavedenou ordinaci praktického lékaře v Pra-
ze 4 pro lékaře s atestací v oboru všeobecného lékařství. 
Kontakt: ambulancepraha4@seznam.cz
Nabízím k převzetí klidnou a prosperující praxi prakt. 
lékaře v obci Řevničov. Obec leží na dálnici D6 Praha–K. 
Vary, 45 km od Prahy, do Prahy cca 20 minut. Doba pře-
vzetí co nejdříve. Bližší informace na tel. 602 324 362 nebo  
e-mailem: jpodrasky@tiscali.cz
Prodám interní a endokrinologickou ordinaci s. r. o. na 
poliklinice 16 km SZ od Brna. Zkušená sestra, tři tisíce karet. 
Kontakt pouze přes SMS 737 642 736
Prodám praxi VPL (s. r. o.) v Praze 5. Přes 2000 reg. poj. Další 
spolupráce možná. Kontakt pouze e-mailem: mpmp25@
seznam.cz
Prodám ordinaci PL 25 km na sever od Prahy z důvodu 
stěhování. Moderní, prosperující praxe v rozrůstající se 
střediskové obci. Nejlépe formou postupného převzetí 
během podzimu a 1. pol. 2018. Kontakt: 16jk@email.cz
Prodám dobře zavedenou (17 let) pneumologickou praxi 
(s. r. o.) v Hlinsku v Čechách. Důvod: odchod do důcho-
du. Smlouvy se všemi hlavními pojišťovnami. Kontakt:  
723 448 514
Koupím zavedenou RDG praxi s UZ v Praze a okolí. Kontakt: 
uzpraxe@seznam.cz
Koupím zavedenou psychiatrickou ambulanci i s možností 
postup. převzetí či rozšíření spolupráce s majitelem. Praha, 
Praha-východ. Preferuji s. r. o. a polikliniku. Jsem 2 st. at. 
muž, 26 let v nepřetrž. praxi. Oboustr. výhodnost, práv. 
záruky. Kontakt: 737 574 417. Děkuji
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře ve Dvoře 
Králové nad Labem, právní forma s. r. o., 970 registrovaných 
pacientů, smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven, nad-
standardní rozsah služeb včetně závodní preventivní péče. 
Více informací na praxe-dvur@yahoo.com
Po odchodu do důchodu přenechám praxi VPL v Sindel-
fingenu (nedaleko Stuttgartu) do konce r. 2017. Zapraco-
vání možné, 7000 pacientů, měsíční čistý zisk vyšší než 
12 000 EUR. Předpoklad: velmi dobrá znalost němčiny. 
Kontakt: dr.rudolfjerabek@web.de, +497 031 700 587, 
+491 727 102 399
Hledám nástupce do malé interní ambulance (0,25) v Rych-
nově n. Kněžnou. Kontakt: 494 531 186
Převezmu/odkoupím ortopedickou ordinaci, Liberecký, 
Ústecký, Královéhradecký, popř. Pardubický kraj. Kontakt: 
603 894 063 (po 17. hod.), ortopedie@atlas.cz
Prodám velmi dobře zavedenou dermatovenerologic-
kou amb. v Rumburku. Odchod do důchodu leden 2018. 
Nové prostory, zkušená sestra, spolupráce s chirurgem, 
smlouvy se všemi poj. Kontakt: 728 541 430, mila.rbk@
seznam.cz
Prodám gyn.-por. ambulanci v Kutné Hoře, v provozu od  
r. 1993. Platné smlouvy se ZP. Kontakt: 602 297 360
Prodám zavedenou neurologickou praxi v Ostravě. Kon-
takt: iva.svrcinova@seznam.cz
Prodám zavedenou ordinaci gynekologie s. r. o. v okolí 
Olomouce. Kontakt: 603 496 921
Prodám psychiatrickou ordinaci v Českých Budějovicích, 
případně zaměstnám psychiatra alespoň se základním kme-
nem. Kontakt: 728 960 786
Hledáme kolegu či kolegyni ke spolupráci v zavedené gyne-
kologické ambulanci v Ostravě. Rozsah a nástup dle dohody. 
Kontakt: gynekologieostrava@email.cz
Prodám interní a gastroenterologickou praxi v Domaž-
licích. K dispozici byt i ordinace v jedné budově v centru 
města. Podrobnosti ohledně ordinace na www.intega.cz. 
Kontakt: 604 528 700
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé s. r. o. v okrese 
Pardubice. Kontakt: 603 576 355
Koupím gastroenterologickou praxi kdekoliv v MS, OL, 
ZL kraji. Kontakt: 776 587 170
Zavedenou psychiatrickou ambulanci převezme II. atest. 
psychiatr 26 let v oboru s ev. souběhem práce se starším 
kolegou – majitelem. Praha, Praha-východ. Oboustranná 
serióznost. Kontakt: 737 574 417
Převezmu/odkoupím zavedenou ordinaci psychiatra pro 
dospělé v Olomouci a okolí (i menší). Kontakt: FU265@
seznam.cz
Samostatně pracující lékař koupí gynekologickou ordinaci 
v Praze, další spolupráce s prodávajícím vítána. Kontakt: 
gynordinace@centrum.cz
Prodám ordinaci PLDD vedenou jako s. r. o. v Praze 5. Mo-
derně vybavená ordinace, bonitní klientela, 950 registrova-
ných pacientů, 100 neregistrovaných frekventantů, smlouvy 
se všemi ZP. Převzetí od 1.1.2018. Kontakt: erlenstegen@
seznam.cz, 773 380 863
Neurolog se dvěma atestacemi, foEEG, kurzy EMG, extra- 
i transkraniální sonografie hledá zaměstnání nebo převzetí 
praxe nejlépe na Vysočině či jižní Moravě. Kolegiální jednání 
a slušnost k pacientům je základem. Kontakt: neurologie.
ambulance@gmail.com

Přenechám zavedenou praxi PL pro děti a dorost v Uher-
ském Brodě. Informace na tel. 607 080 398 po 16. hod.
Přijmu lékaře do oční ambulance, Jičín. MUDr. Blan-
ka Pivcova, s. r. o., na úvazek 0,6. Kontakt: 774 645 484,  
blankapivcova@seznam.cz

ZÁSTUP 
Hledám zástup (lékař s atestací VPL, možno důchodce 
i lékařky na MD či lékař v předatestační přípravě či s int. 
kmenem) do zavedené, moderně vybavené ordinace  
PL v  Praze 3-Jarov (odchod na MD 10–11/2017).  
Nabízím výhodné platové podmínky. Kontakt: 603 115 365, 
dr.bernaskova@seznam.cz
Do zavedené ordinace PL pro dospělé v Praze 5 hledám 
zástup na 1–2 dny v týdnu od ledna na 6–9 měsíců. Zku-
šená sestra, moderní vybavení, mladší klientela. Kontakt: 
zastuppraha5@email.cz
Lékař s atestací z VPL nabízí zástup/práci v Praze 1–2× 
týdně v  odpoledních/večerních hodinách po 16. hod. 
Požadováno 500 Kč/hod. čistého. Kontakt: praktik.
mudr@seznam.cz, 704 250 733
Hledám zástup po dobu MD do zavedené ordinace PL pro 
dospělé v Pardubicích. Kontakt: 605 485 758
Zavedená ordinace VPL v Praze 3 hledá lékaře/ku na zástup 
na 2 dny v týdnu (možné i více dní) po dobu MD od října 2017, 
případná i dlouhodobější spolupráce v budoucnu možná. 
Kontakt: zastup.praktik@seznam.cz
Hledám zástup do ordinace PL pro dospělé v Kopidlně 
na 2 nebo alespoň 1 den v týdnu. Kontakt: Ulrychovar@
mybox.cz nebo 777 068 135
Zástup praktika 1× týdně (pátek), 400 Kč/hod. (i 12hodi-
nové směny). Kontakt: 739 371 376
Do psychiatrické ambulance Praha 4-Spořilov přijmu psy-
chiatra na tzv. občasný zástup, příp. 1 den v týdnu. Kontakt: 
mspsychiatrie@volny.cz
Hledám zástup do ordinace dermatovenerologa Pra- 
ha 3-Vinohrady, dále dle domluvy. Kontakt: 732 528 967,  
jaroslav.krauskopf@gmail.com
Hledám i na delší dobu zástup v soukromé pediatrické 
ordinaci na 2 dny v týdnu (lze dohodnout které), forma 
pracovního vztahu: dohoda o provedení práce – lukrativní 
odměna. Ordinace: Mokrá-Horákov. Kontakt: 603 543 074
Hledám pro ordinaci PL pro dospělé na poliklinice v Praze 4  
kolegu/kolegyni na pravidelný zástup 1–2 dny v  týdnu 
s možnou perspektivou převzetí praxe. Vhodné i pro mla-
dé kolegyně na mateřské dovolené. Kontakt: 737 411 678
Hledám zástup – příležitostně, event. pravidelně do oční 
ordinace Brno a Brno-venkov. Kontakt: 736 644 562

PRODEJ A KOUPĚ 
K doplnění malé rozvíjející se praxe PL v Brně převezmu 
– odkoupím pacienty Vaší ordinace PL při jejím ukončení 
nebo Vašem odchodu do penze. Solidní jednání, platba ho-
tově. Administrativně vše zařídím. Smlouvy mám se všemi 
ZP. Nejsem řetězec. Kontakt: 603 865 579, ave.surgeon@
seznam.cz
Prodám Zeiss Stratus OCT model 3000, kalibrace a servis 
u  firmy Zeiss. Cena 70 000 Kč, vlastní odvoz. Kontakt:  
602 202 435
Prodám 20 let trvající interní ambulanci v Brně, jedinou 
v sídlišti, kombinace s jiným nadstavbovým oborem vhodná. 
Kontakt: dagmar.wiesnerova@seznam.cz
Prodám alergologickou praxi s. r. o. v Liberci, event. za-
městnám lékaře na jakýkoliv úvazek. Kontakt: 776 699 553, 
aulehlova@volny.cz
Prodám EMG přístroj, 4kanál., od firmy Alien technik.  
R. výroby 2007. Pro přístroj nemám využití. Cena: 130 000 
Kč. Kontakt: neurologiejablonec@seznam.cz
Prodám negatoskop Nega 1od fi. Polymed Shop.cz, nový 
nevybalený, nepoužitý, rok výroby 06/2017, nehodí se do 
ordinace, cena 4453 Kč. Kontakt: davalia@seznam.cz, 
604 185 853
Prodám dlouholetou zavedenou gynekologickou praxi s. r. o.  
v Praze 6. Kontakt: skvas@centrum.cz
V rámci likvidace pediatrické praxe nabízím analyzátor 
Hemoglobin Testing System FaAcon Lab. Inc. USA, Hand 
UReader – analyzátor moči – Manufact. Hungary Spirometr 
ZAN s náhradními náustky a resuscitační kufřík s ambuva-
kem, nový otoskop. Volejte: 737 457 148 
Poliklinika ve Frýdku-Místku nabízí k odkupu dobře zavede-
nou urologickou ambulanci s vybavením a onkologickou 
ambulanci s denním stacionářem pro aplikaci chemotera-
pie, současný provozovatel nabízí zaměstnanecký poměr, 
není podmínkou. Kontakt: PhDr. Kateřina Valentová,  
603 254 322, katarinavalentova@seznam.cz
Ze zdravotních důvodů prodám, nebo zde zaměstnám lékaře, 
zavedenou ordinaci praktického lékaře v Jaroměři. Právní 
forma s. r. o., 1100 registrovaných pacientů. Pro zaměstnance 
možnost bydlení ve služebním bytě 1+1 nedaleko ordinace. 
Více info tel. 777 856 732
Prodám zavedenou soukromou praxi praktického lékaře 
pro dospělé. Ambulance se nachází v samostatném sou-
kromém objektu v Horažďovicích. K dispozici též vyba-
vený chirurgický sálek a sádrovna. Nutno vidět. Kontakt:  
mudr.ladman@seznam.cz, 604 926 452
Prodám starou resuscitační pannu „Aničku“. Souprava je 
zcela kompletní. Celý komplet je uložen v dobovém kuf-
ru. Panna i veškeré příslušenství jsou nepoškozené a plně 
funkční! Cena 2500 Kč. Kontakt: jpodrasky@tiscali.
cz, 602 324 362
Přenechám nejpozději od 6/2018 zavedenou a prosperující 
ORL ordinaci v Rumburku. Kontakt: orl.rbk@seznam.cz
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Romeova láska; dostřel. – B. 2. díl tajenky. – C. Listnatý strom; anglicky „červený“; 
šroub do dřeva; bez ponožek. – D. Soubor map; dutá míra; odlišní; iniciály entomologa Martynova. – E. Slovensky 
„hněv“; motorová vozidla; přechylování substantiv; alabastr. – F. Drobná zpráva; hádanky; záruka za dluh. – G. 
Čtyři páry; čajová růže; italský herec; nahromadit na jedno místo. – H. Družstvo; vodní bylina; napadat. – I. 
Pečicí zařízení; 5. díl tajenky; jméno televizního kutila. – J. Jak moc (zastarale); na jiné místo (zastarale); 
omastek. – K. Kopce (básnicky); ptáci (zoologicky); část obličeje; pozice na zádech. – L. Sídlo v Rusku; nápor; 
boraxy. – M. Zasténání; brblání (řídce); ptačí pera; latinsky „před“. – N. Německy „smrt“; květiny; drť (řídce); 
jméno spisovatele Čechova. – O. Pokojový keřík; semitský bůh hromu; pochoutka; žabí zvuk. – P. 4. díl tajenky. 
– Q. Chemický prvek; texasky.

SVISLE: 1. Marast; maďarská step. – 2. Nezbytnost; kartuziánský klášter. – 3. Kterak; 1. díl tajenky; SPZ 
Klatov. – 4. Adaptovat; plod lubenice; soubor lekcí. – 5. Příjice; javor (botanicky); ledovcový kotel; sleva vel-
koodběrateli. – 6. Asiat; lučiny; opravny lodí; mláďata skotu. – 7. Spravedlivost; či; evropské pohoří; jednotka 
informace. – 8. Skica; zkoušet; strana účtu. – 9. Německy „jen“; český herec; menší domácí hospodářské zvířec-
tvo. – 10. Povědět; hračka v podobě dvojitého kotouče s provázkem; údiv; vodič nad tratí. – 11. Táhlo klikového 
ústrojí; středisko empirických výzkumů; stříbrobílý kov; církevní obřad. – 12. Umíněný nesouhlas; součást 
svíčky; jméno Chaplinovy manželky; mořský pták. – 13. Zákrut; poskytovat výnos z vkladu; muzeum lidové 
architektury. – 14. Kód Slovinska; 3. díl tajenky; zákrsek. – 15. Dodat něčemu posvátnosti; starověká evropská 
skupina kmenů. – 16. Obrousit; africká šelma.

Pomůcka: AVM, ekvita, moce, Urluk.

Sinusitida – choroba málo vhodná pro simulování. Stačí ... (dokončení citátu, jehož autorem je Jiří Noha, najdete 
v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V tajence křížovky v Tempus medi-

corum 7–8/2017 se skrýval citát Grahama 
Reeda: Paranoik je člověk, jenž si myslí, 
že ostatní mají v úmyslu udělat mu to, 
co on by chtěl udělat jim.

Luxusní publikaci Kardiologie z pro-
dukce vydavatelství Mladá fronta s USB 
flash diskem uvnitř vyhrává deset vylo-
sovaných luštitelů: Radek Bárta, Ph.D.,  
Plzeň; Irena Henzlová, Sobětuchy; Ota-
kar Jiravský, Horní Suchá; Jan Kozák, 
Brno; Romana Kozlová, Grygov; Jaro-

slav Mohapl, Šumperk; Helena Par-
dová, Opava; Jitka Schmirchová, Ústí 
nad Labem; Vlastimil Šlapal, Prachatice; 
Zdeňka Zobalová, Brno.

Na správné řešení tajenky z čísla 9/2017 
čekáme na adrese recepce@clkcr.cz do  
4. října 2017.

Hodně štěstí!

Upozornění: Do slosování o ceny mo-
hou být zařazeni pouze lékaři registrovaní 
v České lékařské komoře.
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Prodám dobře zavedenou nefrologickou a interní am-
bulanci v Opavě (s. r. o.). Kontakt: 733 779 554, marie.
gajdosova@volny.cz
Prodám repasovaný perimetr AP 340 KOWA, rok výroby 
2008, cena dohodou. Kontakt: 608 807 320
Nabízím k odprodeji nebo k předání zavedenou praxi PL 
pro dospělé v Děčíně. Smlouvy s 111, 201, 205, 207, 211 
s organizacemi SČE a s několika org. z okr. Děčín. V regis-
traci 1564 osob, přepočtených 2296. Převzetí od 1.1.2018 
(možno i dříve). Ordinace je umístěna ve středu města. 
Ordinaci možno odprodat nebo nájem. Bližší informace  
602 450 669, 412 530 029
Přenechám zavedenou ordinaci prakt. lékaře v Děčíně. 
Kontakt: 722 579 505
Koupím kolposkop, cena rozhodující. Nutná veškerá do-
kumentace k přístroji dle daných norem. Děkuji za event. 
nabídky. Kontakt: gynekologie.sedlcany@gmail.com, 
605 491 255 
Koupím kardiotokograf, cena je rozhodující. Kontakt:  
605 491 255, gynekologie.sedlcany@gmail.com
Prodám elektrokauter, autokláv, tlakovou nádobu na te-
kutý dusík, kryosprej, zástěnový mikroskop, materiál na 
šití, nástroje na drobné chir. výkony, velkou plechovou 
kartotéku, mobilní klimatizaci. Kontakt: 603 247 875
Výhledově odkoupím kardiologickou ordinaci v Praze 
nebo Středočeském kraji. Kontakt: 777 868 141
Prodám ultrazvukový diagnostický přístroj firmy Sie-
mens, Sonoline SL-1 s břišní sondou 3,5/15 + videoprinter 
P-67E, display monitor. Perfektní stav, málo používaný. 
Levně. Cena dohodou. Kontakt: MUDr. Robětín, praktický 
lékař, karel.robetin@seznam.cz

PRONÁJEM 
Ordinace k pronájmu v nové poliklinice u Anděla v Praze. 
V poliklinice se nachází praktický lékař, cévní a este-
tická chirurgie, odbĕrová místnost, rentgen, operační 
sál. Ideální pro ortopedii nebo internu. Kontakt:  
www.coolclinic.cz, personal@felixclinicum.cz
Nabízíme k spolupronájmu prostory pro ordinaci v Pardu-
bicích, Holubova ulice. Jedná se o tři místnosti o celkové 
ploše 75 m². Prostory jsou zkolaudované na zdravotnické 
zařízení a 2 hodiny denně jsou využívány praktickým 
lékařem. V případě zájmu, prosím, volejte na 777 700 401 
či pište na hofman@flamy.com
Pronájem ordinace v ul. Nitranská, Praha 3-Vinohra-
dy. Přízemí, vlastní vstup z ulice. Celkem 88 m2, dvě 
ordinace, recepce, čekárna, toalety, zázemí. Vše nové, 
bez vybavení. Kontakt: 724 234 559, martin.brezina@
re-max.cz
Nabízím pronájem kompletně vybavené chirurgické am-
bulance vč. zákrokového sálku v okrese Blansko. Platné 
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Kontakt: 
MUDr. Novosad J., 606 457 121
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kom-
pletně zařízené včetně počítačů s programem PC doktor. 
Možnost částečného využití a spolupráce naší zdravotní 
sestry. Pomůžeme s registrací na krajský úřad i se smlou-
vami s ZP. Kontakt: info@medling.cz
Pronajmu zařízenou ordinaci v rustikálním stylu ve Smi-
řicích a Třebechovicích pod Orebem (okr. HK) na 1–3 dny 
v týdnu dle dohody. Vhodné pro nechirurgické obory. 
Kontakt: 737 312 599
Nabízím pronájem ordinace/poradny s čekárnou a záze-
mím v novostavbě obchodního centra v Praze 9-Újezdě 
nad Lesy. V  domě další ordinace, lékárna, optika,  
obchody atd. Konta kt: kos.vladimir@volny.cz ,  
603 247 875

SLUŽBY 
Praktický lékař nabízí služby v rámci pracovního lékařství. 
Možný dojezd do Vašeho podniku dle dohody. Kontakt: 
lekar.pls@gmail.com
Lékař nabízí překlady lékařských textů v angličtině a něm-
čině s možností soudního ověření. Vhodné pro zdravotní 
pojišťovny, ale i nemocnice a ambulantní lékaře. Dlou-
holetá praxe a odbornost. Kontakt: solar.brno@iol.cz, 
603 813 587
Chcete-li stihnout založit SRO do konce roku, pak je nyní 
poslední možnost. Stovky úspěšných realizací po celé ČR! 
Kontakt: 775 679 982
Příprava na kontroly SÚKL + řízená dokumentace, interní 
audit, kategorizace prací, bezpečnost práce a pož. ochrana 
pro lékaře (v rozsahu zákonné povinnosti). Celá ČR. Kon-
takt: AD MEDICA, 775 679 982

SEZNÁMENÍ 
Lékařka (36/169) ze střední Moravy se ráda seznámí 
se sympatickým kolegou. Kontakt: Doktorka1981@
gmail.com
Lékařka rozv. s  dětmi hledá partnera do 48 let pro  
trvalý vztah. Menší děti vítány. Kontakt: kvoma@
seznam.cz

RŮZNÉ 
Prodám obraz orig. od Coubine Otakar „Letní krajina“, olej 
na kartonu 34 × 41,5 cm, sig. vpravo dole „Coubine“ + znal. 
posudky. Kontakt: 735 507 111
Prodám orig. od Antonína Chittussiho „Krajina se stromy 
a močálem“, olej na dřevě, sig. vpravo dole, rám 27 × 20,5, 
na rámu ve středu kovový štítek „Antonín Chittussi“ + 
znal. posudek, nejvyšší nabídce. Kontakt: adonek1@
seznam.cz
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