
TEMPUS
MEDICORUM

 

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. 
Rytíř českého lékařského stavu

ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

4/2022
ROČNÍK 31

DÁLE V TOMTO ČÍSLE:

Komora usiluje  
o větší právní ochranu 
zdravotníků

Rozhovor s ministrem 
spravedlnosti  
Pavlem Blažkem

Každý zahraniční lékař 
musí splňovat odborné 
požadavky a domluvit 
se česky

Komora nesouhlasí  
se záměrem vlády  
snížit platby  
za státní pojištěnce  
o 400 korun měsíčně

Druhý rok covidu byl 
ještě horší než ten první

Čestné medaile ČLK 
předali v Chomutově 
Jindřichu Trávníkovi  
a Jiřímu Dostálovi

TEMPUS
MEDICORUM

www.healthpro.cz

Program pro efektivní chod ordinace
Ordinace dostupná odkudkoliv
eRecept, eNeschopenka, laboratoře
Jednoduché vykazování na pojišťovny
Program vhodný pro Windows i Apple
Nejvýhodnější cena na trhu

•
•
•
•
•
•

Žádné další instalační nebo licenční poplatky

Jedna transparentní měsíční 
platba za ordinaci

HealthPro.cz – moderní ambulantní program



TEMPUS MEDICORUM    /  DUBEN 20222

TEMPUS
MEDICORUM

Obrovskou mig-
rační vlnu, která se 
na nás valí, vyvolala 
ruská agrese vůči 
Ukrajině. Příčinou 
války je ruský impe-
rialismus. To jen pro 
připomenutí, až se ke 
slovu budou opět hlá-
sit Putinovi žoldáci 

a užiteční idioti, kteří budou tvrdit, že viníkem 
není agresor, ale jeho oběť, jež se vůči ruskému 
carovi nechovala dostatečně servilně.

Ukrajinu, ze které již deset let odcházely za 
prací a lepšími životními podmínkami statisíce 
lidí, během pouhých šesti týdnů opustilo 4,5 mi-
lionu lidí, tedy přibližně desetina všech obyvatel. 
Česká republika sice nepatří mezi státy sousedí-
cí s Ukrajinou, ale díky velkému množství Ukra-
jinců u nás žijících a pracujících se nepochybně 
staneme jednou z cílových zemí této migrace. 
Podle údajů ministerstva vnitra 
již u nás nalezlo útočiště 280 ti-
síc uprchlíků. A přicházejí dal-
ší. Většinu představují ženy  
(46 procent) a  děti (40 pro-
cent), naproti tomu mužů je 
pouhých 14 procent. 

Máme-li pochopit velikost 
úkolu, který chceme zvládnout, 
je dobré si pro srovnání připo-
menout, že po Mnichovu uteklo 
z obsazených Sudet do zbytku Čech a Mora-
vy „jen“ 170 tisíc lidí, kteří navíc samozřejmě 
neměli žádný jazykový problém. Nebude to 
jednoduché. Zažíváme největší migrační krizi 
v naší novodobé historii. Vždyť dosud nejví-
ce emigrantů k nám podle údajů ministerstva 
vnitra přišlo v roce 2001, a to 18 tisíc, tedy jen 
necelých 7 procent počtu z posledních týdnů. 
Nápor na školství, na sociální služby, ale i na 
zdravotnictví bude zkrátka obrovský. 

Bude to těžké, bude to drahé a bude to trvat 
dlouho. Už z pudu sebezáchovy však musíme 
udělat vše pro to, aby Ukrajina vydržela a s pod-
porou NATO a Evropské unie dokázala ruskou 
agresi zastavit. V opačném případě by se totiž 
zanedlouho ruský medvěd mohl zakousnout 
zase i do nás. 

Zároveň by ale nebylo moudré něco si nalhá-
vat. Ukrajina není a nebyla prosperující zemí 
splňující standardy Evropské unie. Platí to i ve 
zdravotnictví. Rozdíl mezi kvalitou péče u nás 
a tím, co mají k dispozici pacienti na Ukrajině, 
je velký, a dá se tedy očekávat výrazný nárůst 
výdajů zdravotních pojišťoven, které mají 
uprchlíkům zajistit stejný standard péče jako 
našim občanům. Je jasné, že plán ministra Válka 
snížit platbu za státní pojištěnce s účinností  
od 1. července o 400 korun (z 1 967 korun na 
1 567 korun) je zcela mimo realitu. Pokud to 
vláda opravdu udělá, zcela zbytečně zatne do 
systému veřejného zdravotního pojištění pořád-
nou sekeru. A to jen kvůli tomu, aby se mohla 

chlubit snížením schodku státního rozpočtu. 
Tedy něčím, co za stávající situace stejně nemů-
že zvládnout a co beztak nikoho, komu rozjetá 
inflace požírá úspory, nezajímá. 

Uprchlíci, kteří u nás hledají ochranu, sice 
většinou tvrdí, že se chtějí vrátit domů hned, 
jakmile to bude možné, ale zkušenosti odbor-
níků říkají něco jiného. Velká část uprchlíků 
se nevrátí, ostatně někteří již ani nemají kam. 
Naopak se dá očekávat, že po nějaké stabilizaci 
situace na Ukrajině nastane další vlna emigrace, 
kdy budou zem opouštět muži, aby mohli žít 
společně se svými rodinami. 

Část podnikatelů se raduje, že získají další 
lacinou pracovní sílu. Radují se rovněž někteří 
poskytovatelé zdravotních služeb, že budou 
mít levné uklízečky, sanitářky, pomocnice do 
kuchyní a možná i zdravotní sestry. A radovat se 
budou ještě více, pokud ministerstvo zdravot-
nictví skutečně umožní obcházet zákon a pod 
záminkou „stáží“ dovolí pracovat ukrajinským 

lékařkám, které nebudou umět 
česky a jejichž odborné znalosti 
neprověřila aprobační zkouška. 
Méně nadšení budou asi proje-
vovat pacienti, kteří se s nimi ne-
domluví, nebo české doktorky 
a doktoři, kteří za ně ponesou 
zodpovědnost. Pánbůh s námi. 

Zatímco ministerstvo zdra-
votnictví chce řešit problém, že 
se o uprchlíky nemá kdo starat, 

komora by ráda vytvořila stabilní a dlouhodo-
bě udržitelný systém integrace lékařek/lékařů 
z Ukrajiny, který neohrozí bezpečnost pacientů 
v ČR a jenž bude zároveň skutečnou pomocí pro 
tyto kolegyně (kolegy) v případě jejich zájmu 
o práci v našem zdravotnictví. My nechceme 
lékařky z Ukrajiny zneužívat jako lacinou pra-
covní sílu. My se k nim chceme chovat slušně 
a kolegiálně. Zaslouží si svoji férovou šanci.

Můžeme odstraňovat zbytečné byrokratické 
bariéry a urychlit proces přípravy na aprobační 
zkoušky tím, že zrušíme tzv. odborné praxe, kte-
ré bývají zneužívány k nelegálnímu výkonu prá-
ce. Praxe, ta přece lékařkám/lékařům z Ukrajiny 
nechybí. Komora však nemůže souhlasit s tím, 
aby jako lékař pracoval někdo, kdo nesplňuje 
minimální předepsané odborné požadavky nebo 
ten, kdo se nedokáže česky domluvit se svými 
pacienty a spolupracovníky. Jedinou přijatel-
nou výjimkou na přechodnou dobu může být 
nouzová zdravotní pomoc v rámci uprchlických 
táborů a podobných zařízení, kde naopak znalost 
ukrajinštiny či ruštiny bývá výhodou. Podobná 
nouzová a provizorní opatření však nemohou 
nahradit řádný způsob integrace zahraničních 
lékařů(lékařek) do zdravotnictví v ČR, a potaž-
mo celé EU. I v této mimořádné situaci musíme 
respektovat platné zákony a další právní normy 
sloužící k ochraně zdraví a bezpečnosti obyvatel 
České republiky.

Milan Kubek 
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Docent Karel Havlíček pasován 
Rytířem českého lékařského stavu

RYTÍŘ LÉKAŘSKÉHO STAVU

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., chirurg a pedagog Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, 
byl 17. března t. r. v Břevnovském klášteře pasován osmadvacátým Rytířem českého lékařského stavu. 
Cenu obdržel od prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka právě v roce, kdy si Fakulta zdravotnických studií 
připomíná 15 let od svého vzniku.

Titul „Rytíř lékařského stavu“ je od 
roku 1996 Českou lékařskou komorou kaž- 
doročně udělován jedné z osobností, která 
výkonem své lékařské praxe či vědeckou 
činností významným způsobem přispěla 
k rozvoji medicíny a jež se svým morálním 
jednáním stala zároveň příkladem a vzorem 
pro své kolegy. 

„Na rozdíl od celé řady dalších existu-
jících ocenění je tento titul výjimečný tím, 
že o jeho udělení rozhodují demokratickým 
způsobem samotní lékaři – členové ČLK,“ 
řekl v laudatiu prezident ČLK Milan Kubek.

Karel Havlíček se narodil 18. prosince 
1940 v Havlíčkově Brodě. Po maturitě na 
gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou vystudoval 
Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity 
v Brně a po promoci v roce 1964 nastoupil 
jako sekundární lékař na chirurgické od-
dělení v Pardubicích. První atestaci z chi-
rurgie složil v roce 1968 v Hradci Králové, 
druhou pak o pět let později v Praze. Poté 
následovala v roce 1979 atestace z hrudní 
chirurgie a v roce 1990 atestace z dětské 
chirurgie. A v roce 2015 si docent Havlíček 
doplnil kvalifikaci atestací v nově konsti-
tuovaném oboru – onkochirurgii.

Od roku 1980 pracoval jako ordinář pro 
hrudní chirurgii a od roku 1990 vedl jako 
primář chirurgické oddělení v Pardubicích. 
V roce 2002 se stal přednostou nově usta-
novené chirurgické kliniky v Pardubicích 
a v této funkci pracoval až do roku 2009.

Z  vědecké činnosti je třeba zmínit 
kandidátskou práci na téma „Tkáňové 
adhezivní systémy v  experimentální 
a klinické chirurgii“, kterou obhájil v roce 
1992 na II. lékařské fakultě UK v Motole. 
V  roce 1993 habilitoval na Masarykově 
Univerzitě v Brně. Jako téma své habilitační 
práce si zvolil „Zachování sleziny metodou 
fibrinového koagula“.

Docent Havlíček byl v letech 2003 až 
2007 členem předsednictva ČLS-JEP. 
V období 1996–2000 byl místopředsedou 
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České chirurgické společnosti a v letech 
2000–2005 jejím předsedou. Od roku 2013 
je členem mezinárodní chirurgické společ-
nosti International College of Surgeons.

Během své profesní dráhy se docent 
Havlíček stal členem vědeckých rad řady 
významných institucí včetně České lékařské 
komory, ale také III. lékařské fakulty UK, 
Lékařské fakulty v Hradci Králové nebo 
Univerzity Pardubice.

Pedagogická činnost docenta Havlíčka 
byla velmi bohatá. Dvacet pět let učil na 
střední zdravotnické škole v Pardubicích, 
20 let vedl výuku mediků na Lékařské fa-
kultě v Hradci Králové a 20 let také vedl vý-
uku studentů na Univerzitě Pardubice. Byl 
členem redakční rady odborných časopisů 
Rozhledy v chirurgii a Slovenská chirurgie. 
Dále pracoval jako člen akreditačních komi-
sí pro chirurgii, úrazovou chirurgii,  hrudní 
chirurgii i pro dětskou chirurgii.

Během své kariéry získal celou řadu 
ocenění a medailí. Stal se čestným členem 
České chirurgické společnosti, čestným 
členem Slovenskej chirurgickej spoločnos-
ti, čestným členem Slovenskej lekárskej 
spoločnosti, čestným členem Pediatricko-
-chirurgické společnosti a čestným členem 
International College of Surgeons.

Docent Havlíček obdržel Maydlovu 
medaili, medaili Kostlivého a Čárských, 
Typovského medaili, Petřivalského cenu 
za zásluhy o rozvoj chirurgie, medaili pri-
máře Bauera v Košicích, medaili Slovenské 

lékařské společnosti a Slovenské úrazové 
společnosti, medaili Lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy v Hradci Králové, medaili 

Univerzity Pardubice, pamětní medaili 
města Pardubice a také medaili za zásluhy 
o Pardubický kraj.

Vážený pane docente, 
ctěný kolego Karle Havlíčku,

pasuji tě tímto mečem, z autority svěřené mi našimi kolegy,  
rytířem českého lékařského stavu. 

Ať i nadále stojíš věrně po boku svých kolegů lékařů  
v boji proti nemocem a utrpení našich pacientů.

Dámy a pánové, 
prosím o potlesk pro rytíře Karla Havlíčka.
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Po dobu 25 let spolupořádal celostátní 
a mezinárodní chirurgické kongresy, na kte-
rých přednesl více než 150 sdělení. Publikoval 
70 odborných prací a napsal pět výukových 
skript. V pedagogické činnosti, která trvá více 
než 50 let, je doposud, v 81 letech, stále aktiv-
ní, přednáší na Univerzitě Pardubice a píše 
výukové materiály pro studenty. 

„Zcela ojedinělá byla podpora, kterou 
pan docent věnoval výchově mladých lékařů, 
které se vždy snažil něco skutečně praktické-
ho naučit,“ upozornil Milan Kubek. „Mladší 
kolegové pod jeho vedením tak měli nejenom 
podporu, ale dokonce povinnost usilovat o vě-
decké i akademické tituly a aktivně se účastnit 
zahraničních kongresů. 

Pan docent Havlíček je bezpochyby nejvý-
raznější osobností historie Pardubické nemoc-
nice. Ještě v mladém věku na chirurgickém 
oddělení okresního typu v podstatě založil obor 
hrudní chirurgie. Následně posunul výrazně 
kupředu dětskou chirurgii. Podílel se na zalo-
žení traumacentra a oddělení neurochirurgie 
v Pardubicích. Osobnost docenta Havlíčka 
tedy výrazně přesáhla regionální rozměr, a jím 
vedené chirurgické oddělení v Pardubicích tak 
v roce 2002 dokonce získalo statut chirurgické 
kliniky.“

Na chirurgickém oddělení a posléze kli-
nice v Pardubicích strávil docent Havlíček 
nepřetržitě neuvěřitelných 56 let. Taková 
věrnost „jednomu dresu“ se cení. A i když 
v roce 2009 předal vedení kliniky svému žá-
kovi docentu Šillerovi, pracoval na klinice až 
do konce roku 2020 jako konzultant.

„Pan docent Havlíček zanechal svojí po-
ctivou prací nejenom v Pardubicích a nejenom 
v chirurgii, ale v celé české medicíně nesmaza-

telnou stopu. Za svůj bohatý a plodný profesní 
život získal řadu cen a uznání, avšak jeden 
drahokam v pomyslné koruně stále chybí. A my 
jsme se dnes společně sešli, abychom tento ne-
dostatek napravili,“ řekl Kubek. „Moudrost, 
skromnost, nezištnost a pracovitost spolu s pev-
nými morálními zásadami zdobí rytíře. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy 
a pánové, jsem hluboce přesvědčen, že titul 
Rytíř českého lékařského stavu náleží docentu 
MUDr. Karlu Havlíčkovi, CSc., právem.“

Poděkování nového 
rytíře doc. Havlíčka

V čase mých lékařských začátků byla chi-
rurgie velmi prestižní obor a možnost ope-
rovat lidi velké privilegium. Od této doby se 
společnost i medicína velmi změnily a dnes 
je to poněkud jinak. Sám jsem měl k chirurgii 
vždy velký respekt, chtěl jsem být chirurgem, 
a tak jsem jím nakonec byl celý život. Trvalo 
to padesát šest roků.

V něčem jsem měl štěstí. Poznal jsem 
mnoho velkých osobností a  významných 
chirurgů, mohl se od nich učit. Našel jsem 
nadané a pracovité spolupracovníky, nadšené 
pro chirurgii. Měl jsem rád svoji práci a ne-
očekával jsem žádné jiné uznání. Stačilo mi 
to. Pokud dnes přijímám výjimečné vyzname-
nání od České lékařské komory, jsem potěšen 
a velice poctěn. Nikdy jsem s tím nepočítal.

Chtěl bych poděkovat všem, co se o to za-
sloužili. Vedení České lékařské komory, par-
dubickým lékařům. Všem, kteří mě provázeli 
mým životem, vám, kteří jste přišli na tento 
slavnostní večer. Často jste mi pomáhali. Ve-
lice si toho vážím. Rád se s vámi setkávám.

(red)

1996 prof. MUDr. Antonín Fingerland, DrSc.
 prof. MUDr. Jiří Syllaba, DrSc.
 prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc.
 MUDr. Josef Hercz
1997 prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
1998  prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc.
1999  prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc.
2000  prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.
2001 MUDr. Karel Macháček
2002 doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc.
2003  prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
2004 prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc.
2005 prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.
2006 prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.

2007 prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
2008 prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
2009 MUDr. Hugo Engelhart
2010 MUDr. Jiří Jedlička
2011 prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
2012 prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.
2013 prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.
2014 MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.
2015 prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
2017 MUDr. František Koukolík, DrSc.
2018 prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.
2019 MUDr. Marie Svatošová
2020  doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
2021 doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Rytíři českého lékařského stavu

Náměstek/náměstkyně léčebné 
péče pro Chrudimskou nemocnici

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vypisuje 
výběrové řízení na obsazení funkce náměst-
ka/náměstkyně léčebné péče Chrudimské ne-
mocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,  
jejímž úkolem bude řízení léčebné péče 
v Chrudimské nemocnici patřících pod Ne-
mocnici Pardubického kraje, a.s.

Nabízíme:
 Vysoce odpovědnou, smysluplnou  

a zajímavou práci s vysokým přínosem pro 
veřejnost v akreditovaném zdravotnickém 
zařízení,

 Bezpočet benefitů,
 Spolupráce na rozvoji Chrudimské nemoc-

nice.

Požadujeme:
 VŠ vzdělání lékařského směru,
 Praxe 5 let na řídící pozici,
 Manažerské dovednosti, odolnost vůči  

stresu, výborné organizační a komunikační 
dovednosti, časovou flexibilitu.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2022 15,00 h.

Bližší informace na www.nempk.cz/kariera 
nebo u Kláry Sotonové (specialista náboru) 
tel.: 601 212 986, klara.sotonova@nempk.cz

Primář/ka interního oddělení 
Chrudimské nemocnice

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vypisuje 
výběrové řízení na obsazení funkce primáře/
primářky interního oddělení Chrudimské ne-
mocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., 
jejímž úkolem bude řízení interního odděle-
ní v Chrudimské nemocnici.

Nabízíme:
 Vysoce odpovědnou smysluplnou  

a zajímavou práci s vysokým přínosem pro 
veřejnost v akreditovaném zdravotnickém 
zařízení,

 Spolupodílení se na rozvoji Chrudimské 
nemocnice,

 Bezpočet benefitů.

Požadujeme:
 VŠ lékařského směru se specializací  

v interních oborech,
 Minimálně 10 praxe v oboru,
 Řídící a organizační schopnosti.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2022 15,00 h.

Bližší informace na www.nempk.cz/kariera 
nebo u Kláry Sotonové (specialista náboru) 
tel.: 601 212 986, klara.sotonova@nempk.cz
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V rozhovoru u příležitosti pasování Rytířem českého lékařského stavu vzpomíná docent Karel Havlíček 
na dobu svých začátků, kdy možnost dělat chirurgii znamenalo velké privilegium, ale většinou to bylo na 
úkor osobního života, rodiny a zálib. Od té doby se medicína zásadně změnila, zdokonalila se diagnostika, 
rozvinuly se nové technologie, ale přináší to i své problémy. O lékařství, zvláště o chirurgické obory,  
je obecně menší zájem.

O chirurgické obory se vytrácí 
zájem, říká rytíř docent Havlíček

Máte za sebou velmi úctyhodnou karié-
ru. Proto mohu využít vašich zkušeností 
k následujícím otázkám. Jak se za ta léta 
změnila medicína? Váš obor? A díky tomu, 
že jste vychoval několik generací kolegů, 
můžete i porovnat. 

Medicína se za poslední roky změnila zce-
la zásadně. Velice se zdokonalila diagnostika 
ve všech oborech, rozvinuly se nové technolo-
gie. Soubor vyšetřovacích technik dokáže sta-
novit velice přesně diagnózu. Dochází k úzké 
specializaci, vznikají různá specializovaná 
centra, ve kterých pracují týmy různých od-
borníků. Došlo k velkému rozvoji zobrazo-
vacích metod a endoskopických vyšetření. 
Společně s tím je i množství nových výkonů 
vázaných na tyto metody. Některé operace 
se provádějí v mnohých dříve zcela konzer-
vativních odbornostech. Klasická chirurgie je 
nahrazována miniinvazivními postupy, rozvíjí 
se robotizace a hledá svoje plné uplatnění. 
Některé operace se provádějí endoskopic-
kou cestou. Pacientům to přináší jistě mnoho 
výhod. Někdy ale vznikají nové, nepříjemné 
a nezvyklé komplikace, vyplývající z obtížně 
řešitelných a dříve neznámých situací. Je jistě 
otázkou času, kdy se i tyto problémy vyřeší. 

Jak se měnila lékařská profese a lékaři?
Lékařská profese je stále stejně nároč-

ná, samozřejmě se změnila celá společnost 
a společně s ní i chování všech, kteří v ní žijí. 
O lékařství, zvláště o chirurgické obory, se 
obecně vytrácí zájem. Medicína se už dlou-
hodobě feminizuje. Pro ženy není chirurgie 
jednoduchý obor, i když jejich počet zde ne- 
ustále narůstá. Sám jsem se samozřejmě potkal 
s lékařkami, které zvládly chirurgii dokonale. 
Většinou to bylo ale na úkor jejich osobního 
života. Je velmi obtížné spojit svůj vlastní život, 
děti, rodinu a vrcholovou chirurgii. 

Současní mladí lékaři jsou stejně nadaní, 
někteří velmi pracovití, jak to bývalo dříve. 
Jsou dobře jazykově vybaveni, ovládají práci 

s počítačem. Nechtějí ale jenom pracovat, 
chtějí mít i svůj volný čas. Možnost se ba-
vit, dostat slušně zaplaceno. Za dob mých 
začátků znamenala možnost dělat chirurgii 
velké privilegium. Kdo chtěl uspět, nemohl 
mít žádné požadavky a dělat nic moc jiného. 
Nebylo možné mít mnoho zálib, nebyl na ně 
vůbec čas. Všechno se muselo podřídit své 
práci. Dnes to tak není. 

Jak se změnil vztah k pacientům?
Vztah k pacientům není o mnoho jiný, 

přestože se mnozí z nich změnili sami ve 
svém chování. Někteří jsou vzdělanější a se-
bevědomější. Někdy více zvídaví, požadují 
více informací. Jejich projevy jsou však stá-
le velmi podobné. Většinou se chovají jako 
kdysi. Všichni mají obavy a strach. Někteří to 
nechtějí dávat najevo, ale pozná se to. Pokud 
jsou opravdu nemocní, velmi trpí. 

Učil jste i na střední zdravotnické škole. 
Jak se proměnila výuka zdravotních se-
ster a bratrů?

Výuka na střední zdravotnické škole bý-
vala vždy na velmi vysoké úrovni. Absolventi 
byli po ukončení studia velmi dobře vybaveni 
jak po stránce teoretické, tak praktické. Ve 
velmi krátké době zvládli všechny svoje pra-
covní povinnosti. To se poněkud změnilo ode-
bráním jejich kompetencí, o studium je menší 
zájem. Výuky se nezúčastňují vůbec lékaři 
a míra schopností studentů těchto zařízení je 
poněkud jiná. Rozvoj vysokoškolského studia 
zdravotnických fakult nelékařských oborů 
znamená jistě velký posun a do budoucna 
velký přínos. Celý tento vzdělávací systém 
však nedokáže zajistit dostatečné množství 
potřebných pracovníků ve zdravotnictví. 

V roce 1964 jste nastoupil na chirurgické 
oddělení nemocnice v Pardubicích. Od 
roku 1990 jste ho vedl a v roce 2002 jste 
se logicky stal prvním přednostou nově 
založené Pardubické chirurgické kliniky. 
Skončil jste ve funkci v roce 2009, ale 
až do roku 2020 jste na klinice pracoval 
jako konzultant. Těchto 56 let „věrnosti 
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jednomu dresu“, jak to nazval prezident 
ČLK Kubek ve svém projevu před vaším 
pasováním, je opravdu úctyhodných. Jak 
budete na svoje pracoviště vzpomínat? 
A opravdu vás to někdy netáhlo jinam?

V průběhu celého mého života byly lepší 
a horší chvíle. Někdy se dařilo víc a někdy to tak 
moc nevypadalo. Celkem mám pocit, že jsem 
byl většinou spokojený, nebo alespoň ne moc 
nespokojený. Ať jsem pracoval jako sekundární 
lékař, potom jako ordinář, primář, nebo před-
nosta kliniky. Na svoje pracoviště mám převáž-
ně dobré vzpomínky, pracují zde dále většinou 
moji bývalí žáci a přeji jim samozřejmě úspěch, 
radost z práce nejméně stejnou, jakou jsem 
míval já sám. Neměl jsem nikdy pocit, že bych 
chtěl pracovat jinde. Někdy jsem o tom musel 
přemýšlel, zvláště po opakovaných nabídkách 
jít pracovat do Prahy od svého vzácného přítele 
profesora Miloše Hájka. 

Pracoval jste jako chirurg, habilitoval 
jste, vedl jste oddělení, spoluzakládal 
jste a vedl pardubickou kliniku, učil jste 
mediky, lékaře a sestry, publikoval jste 
a  vědecky pracoval. To je neskutečné 
množství práce a času. Musel jste kvůli 
tomu něco obětovat?

Každý chirurg obětuje většinou čas, který 
by měl mít pro svoji rodinu. Svoje povinnos-
ti si musí každý rozdělit tak, aby se s nimi 
dokázal vyrovnat. Měl jsem k tomu velmi 
dobrou přípravu od svých chirurgických 
začátků, kdy jsem byl od rána do večera na 
operačním sále jako anesteziolog, druhý asis-
tent, nebo psal příjmy na ambulanci. K tomu 
připadala ještě práce na oddělení s veškerou 
administrativou. Nikoho nezajímalo, jestli 

to jde vůbec stihnout. Jakékoliv zaváhání 
bylo považováno za totální neschopnost. 
Kromě toho jsem měl štěstí na velmi dob-
ré, spolehlivé a schopné spolupracovníky 
a chápající rodinu.

A měl jste čas na nějaké další koníčky? 
Předpokládám, že největším koníčkem 
byla práce…

Určitě byla práce jako první. Jinak mám 
stále rád výtvarné umění, pěknou hudbu, li-
teraturu. Aktivně jsem sportoval a mnoho 
roků jsem byl lékařem střediska vrcholového 
sportu basketbalu v Pardubicích. Potřeboval 
jsem přijít na jiné myšlenky. 

Teď budete mít, řečeno s úsměvem, trochu 
více času. Co se chystáte dělat?

Času je nyní víc než dost. Možností na 
jeho využití už ale zase tak moc není. S při-
bývajícím věkem se zvětšuje množství zdra-
votních obtíží, se kterými se každý musí vy-
rovnávat a jež limitují představy o tom, co 
bych vlastně chtěl. Naštěstí se ještě občas 
nějaké možnosti nabízejí, byť jsou většinou 
velmi skromné. 

Obdržel jste množství cenných cen a ti-
tulů. Nyní vás kolegové zvolili Rytířem 
českého lékařského stavu, na kterého 
je každoročně pasován jeden významný 
kolega nebo kolegyně. Co pro vás ten titul 
od kolegů a České lékařské komory zna-
mená? A jak se vám líbil slavnostní cere-
moniál pasování v Břevnovském klášteře?

Nikdy mě ani nenapadlo, že tak vysoké 
ocenění mohu někdy získat. Byl jsem vel-
mi překvapen, samozřejmě velice poctěn, 
potěšen a velmi si toho vážím. Velice děkuji 
všem, kteří se zasloužili o moje jmenování. 
Srdečně děkuji všem účastníkům slavnost-
ního večera, kde jsem se setkal s velkým 
množstvím svých přátel. Slavnostní cere-
moniál byl velmi důstojný, pěvecký sbor 
úžasný, prostředí Břevnovského kláštera 
slavnostní, dokonalé, prostě skvělé. Celá 
organizace byla obdivuhodná. Zbývá jenom 
vyjádřit obdiv nad vším, co bylo v přípravě, 
zajištění a uskutečnění slavnostního večera 
vykonáno. 

Michal Sojka
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V roce 2009, když byl přijímán nový trestní zákoník – zákon č. 40/2009 Sb.–, se podařilo docílit toho, 
že se v něm zpřísnily trestní sazby, pokud byla spáchána vražda, ublížení na zdraví nebo nebezpečné 
vyhrožování na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu jeho povolání. Řešení to bylo pozitivní, ale bohužel 
pouze polovičaté. Nyní se snažíme právní ochranu zdravotníků prohloubit a postavit ji na úroveň právní 
ochrany úředních osob.

Podněty České lékařské komory 
k větší právní ochraně lékařů

Fyzický útok na zdravotníka je stále pouze přestupkem • Fyzický útok na úřední osobu 
je trestným činem • Zaslouží si zdravotníci stejnou právní ochranu jako úřední osoby?

Podle §  140 odstavce 1 
trestního zákoníku, kdo jiného 
úmyslně usmrtí, bude potres-
tán odnětím svobody na deset 
až osmnáct let. Podle druhého 
odstavce téhož ustanovení, kdo 
jiného úmyslně usmrtí s rozmy-
slem nebo po předchozím uvá-
žení, bude potrestán odnětím 

svobody na dvanáct až dvacet 
let. Podle třetího odstavce to-
hoto ustanovení odnětím svo-
body na patnáct až dvacet let 
nebo výjimečným trestem (na 
dvacet až třicet let či na doži-
votí) bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 
1 nebo 2 na dvou nebo více oso-

bách, na těhotné ženě, na dítěti 
mladším 15 let, na úřední osobě 
při výkonu nebo pro výkon její 
pravomoci, na svědkovi, znalci 
nebo tlumočníkovi v souvislosti 
s výkonem jejich povinností, na 
zdravotnickém pracovníkovi 
při výkonu zdravotnického 
zaměstnání nebo povolání 
směřujícího k záchraně ži-
vota nebo ochraně zdraví, 
nebo na jiném, který plnil 
svoji obdobnou povinnost při 
ochraně života, zdraví nebo 
majetku vyplývající z jeho za-
městnání, povolání, postave-
ní nebo funkce nebo uloženou 
mu podle zákona, na jiném pro 
jeho skutečnou nebo domnělou 
rasu, příslušnost k etnické sku-
pině, národnosti, politické pře-
svědčení, vyznání nebo proto, 
že je vyznání, opětovně, zvlášť 
surovým nebo trýznivým způso-
bem, nebo v úmyslu získat pro 
sebe nebo pro jiného majetkový 
prospěch nebo ve snaze zakrýt 
nebo usnadnit jiné trestné činy 
nebo z jiné zavrženíhodné po-
hnutky.

Obdobně zní i ustanovení 
trestního zákoníku o  těžkém 
ublížení na zdraví, kde běžná 
sazba pro pachatele je tři léta až 
deset let a je-li čin spáchán na 
zdravotnickém pracovníkovi při 
výkonu zaměstnání nebo povo-
lání, zvyšuje se sazba na pět až 
dvanáct let. V případě prosté-

ho ublížení na zdraví je trestní 
sazba na šest měsíců až tři léta 
a je-li ublížení na zdraví spáchá-
no na zdravotnickém pracov-
níkovi při výkonu zaměstnání 
nebo povolání, zvyšuje se trest 
až na pět let. 

Na co tehdy zákonodárce 
nepamatoval?

Nejčastějším způsobem úto-
ku na zdravotnické pracovníky, 
ať již zpravidla při výkonu je-
jich povolání, nebo někdy i pro 
výkon jejich povolání, je užití 
násilí, tedy fyzický útok (rána 
pěstí, facka, kopnutí a podob-
ně), kdy pokud je takové násilí 
spácháno proti úřední osobě, ať 
již v úmyslu působit na výkon 
její pravomoci, nebo pro výkon 
její pravomoci, je stanovena 
sazba odnětí svobody až na čtyři 
léta. Je-li ovšem násilí spácháno 
na zdravotnickém pracovníkovi, 
ať již ve službě nebo pro výkon 
jeho služby, jde o pouhý přestu-
pek proti občanskému soužití, 
za který lze uložit pokutu, často 
u osob insolventních nevyko-
natelnou, takže někdy v praxi 
jde o jednání zcela beztrestné. 

Podnět České lékařské 
komory k novele 
trestního zákoníku

Česká lékařská komora 
v  současné době předložila 
podnět na změnu této legislati-

PRÁVNÍ OCHRANA LÉKAŘŮ
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Praktikem u nás? 
Nasloucháme tomu, 
co mají naši lékaři 
NA SRDCI!

Hledáme praktického lékaře pro tyto kliniky: EUC Klinika Kladno, 
Liberec, Ostrava, Praha, České Budějovice a Canadian Medical Praha

MUDr. Jan Riegl a HR ředitelka 
EUC Šárka Češková Snížková

Kontakt | E kariera@euc.cz N 800 400 100 A www.karieraveuc.czA

Pro naše kliniky v Kladně, Liberci, Ostravě, Českých Budějovicích a v Praze hledáme praktické lékaře s dokon-
čeným kmenem, kteří chtějí dělat lékařskou práci opravdu dobře. Víme, jak náročné je v dnešní době lékařské 
povolání. Proto se snažíme potřebám našich praktiků naslouchat a vycházet jim vstříc. Za práci dostanete 
dobře zaplaceno, získáte prostor dělat kvalitní medicínu i možnost rozvíjet se v inovativní online péči, nebu-
deme vás zatěžovat zbytečnou administrativou a vyhovíme vašim individuálním požadavkům. 
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vy tak, aby i prosté násilí pro-
ti zdravotníkovi při výkonu 
jeho povolání nebo pro výkon 
jeho povolání bylo potrestá-
no stejně, jako je-li objektem 
násilí úřední osoba (policista, 
soudce, státní zástupce, stát-
ní úředník a podobně). Do-
mníváme se, že zdravotníci, 
zejména v této době, tuto vyš-
ší právní ochranu potřebují 
a útok na ně pro výkon jejich 
povolání nebo při výkonu je-
jich povolání je třeba hodnotit 
jako trestný čin, nikoliv jako 
pouhý přestupek. 

Návrh České lékařské ko-
mory, který byl předložen mi-
nistrovi spravedlnosti a  pro-
jednán i  s  ministrem vnitra 
a ministrem zdravotnictví, zní 
s vyznačením navržené změny 
následovně: 

Trestní zákoník § 325 se 
zapracováním navržené no-
vely
Násilí proti úřední osobě
(1) Kdo užije násilí 

        a)  v úmyslu působit na výkon 
pravomoci úřední osoby, 
nebo

        b)  pro výkon pravomoci úřed-
ní osoby,

bude potrestán odnětím svobody 
až na čtyři léta.

(2) Stejně bude potrestán, 
kdo užije násilí vůči zdravot-
nickému pracovníkovi při vý-
konu jeho povolání, nebo pro 
výkon jeho povolání.

Podle našeho názoru je také 
třeba, aby v případě vraždy nebo 
ublížení na zdraví či vyhrožová-
ní zdravotnickému pracovníkovi 
se zvýšená trestní sazba netýkala 
jenom situace, kdy je tento čin 
spáchán při výkonu povolání smě-
řujícího k záchraně života nebo 
ochraně zdraví, ale na každém 
zdravotnickém pracovníkovi při 
výkonu jeho povolání, jakož i v pří-
padě, že vražda nebo ublížení na 
zdraví nebo nebezpečné vyhrožo-
vání bylo spácháno pro výkon po-
volání zdravotnického pracovníka 
jako msta za nějaké jeho jednání.

Máme v paměti případy, ke 
kterým došlo před více než deseti 
lety, kdy například v Praze byl 
nespokojeným pacientem „po-
praven“ ortoped v situaci, kdy 
vyšel před dům a  stal se obětí 
vraždy. V tu chvíli nebyl ve službě 
a vyšší trestní sazba by dnes na 
pachatele nedopadala (v daném 
případě pachatel spáchal na mís-
tě sebevraždu), ačkoliv čin byl 
spáchán právě pro výkon jeho 
zdravotnického povolání, tedy 
z toho důvodu, že toto povolání 
vykonával. V případě úředních 
osob vražda, ublížení na zdraví 
nebo i prostý fyzický útok mimo 
výkon povolání, ale pro tento vý-
kon, tedy např. pro výkon povolá-
ní soudce, policisty nebo státní-
ho úředníka, je stejná sazba, jako 
kdyby byl spáchán přímo při vý-
konu jeho služebních povinnos-
tí. U zdravotnických pracovníků 
toto zákon nestanoví, a  navíc 
omezuje situaci v případě vraž-
dy, ublížení na zdraví a nebez-
pečného vyhrožování pouze na 

případ, kdy zdravotník vykonával 
povolání „směřující k záchraně 
života nebo ochraně zdraví“. Je 
řada případů, kdy nelze konsta-
tovat, že lékař vykonává povolá-
ní přímo k záchraně života nebo 
zdraví, ale například registrující 
praktický lékař rozhoduje o dél-
ce pracovní neschopnosti, jejím 
prodloužení nebo ukončení, 
o vydání či nevydání potvrzení 
o způsobilosti řídit motorová vo-
zidla nebo držet zbrojní průkaz, 
o doporučení nebo nedoporučení 
lázeňské léčby apod. Ve všech 
těchto situacích, ale i v jiných 
běžných situacích při výkonu 
lékařského povolání, i když 
nejde přímo o  zachraňující 
činnost, by si podle našeho 
názoru lékař či jiný zdravot-
ník zasloužil stejnou právní 
ochranu jako úřední osoba. 
To se Česká lékařská komora 
v současné době snaží prosa-
dit. 

JUDr. Jan Mach, advokát

ředitel kanceláře ČLK    

PRÁVNÍ OCHRANA LÉKAŘŮ

Inzerce
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Zdravotničtí pracovníci jsou čas od času vystaveni – při výkonu povolání nebo i pro výkon povolání – 
fyzickému násilí. Takový skutek je stále považován za přestupek proti občanskému soužití a potrestán 
maximálně pokutou. Naproti tomu pokud je takové násilí spácháno proti úřední osobě, je za to stanovena 
sazba odnětí svobody až na čtyři roky. O tom, zda si zdravotníci zaslouží stejnou ochranu, o soudních 
znalcích, ale i o celkovém pohledu na zdravotnictví je následující rozhovor.

Možné zvýšení ochrany zdravotníků  
je tématem k diskusi

Rozhovor prezidenta ČLK Milana Kubka s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem

KUBEK: První otázka směřuje k součas-
né situaci. Je potřeba ze strany Minister-
stva spravedlnosti předat lékařské obci 
nějakou informaci ohledně agrese Ruska 
na Ukrajině a situace ukrajinských ob-
čanů v České republice?
BLAŽEK: Než vám, pane prezidente, od-
povím, tak mi nejprve dovolte poděkovat za 
velmi věcné a odpovědné jednání. Myslím, 
že vše důležité jsme si pověděli a v současné 
chvíli mě nenapadá žádná otázka, kterou by 
nyní naše ministerstvo potřebovalo řešit 
s lékařskou obcí. Každopádně ale děkuji za 
možnost a za nabídku. Vlastně jste mi svojí 
první otázkou nahrál. Sice aktuálně nemáme 
žádnou společnou záležitost, kterou bychom 
řešili přímo s lékaři, ale současná situace 
na Ukrajině ukázala, jak je důležité opustit 
resortismus a přestat uvažovat jen v rám-
ci jednoho ministerstva. A myslím, že se 
to daří. Díky úzké spolupráci Ministerstva 
zdravotnictví s lékařskou obcí vím, že kdy-
by taková potřeba vyvstala a bylo nutné do 
diskuse zapojit resort justice, nebyl by s tím 
nejmenší problém.
 
KUBEK: Jste dlouholetým komunálním 
politikem, který se musel zabývat i zdra-
votnictvím. Jak na české zdravotnictví 
nahlížíte? 
BLAŽEK: České zdravotnictví je podle mě 
v dobré kondici. Ukázaly to dva roky s co-
videm i současná situace. Kritici by možná 
namítli, že v některých oblastech by výsledky 
mohly být lepší, ale podle mě si celkově stojí-
me dobře. Nebyla a není to jednoduchá doba, 
pro nikoho z nás ani pro zdravotnictví, přesto 
si říkám, že jsme to ustáli. A chci být optimis-
ta, věřím, že se nám podaří popasovat i s tím, 
co nám život přinesl nyní. Když se vrátím ke 
zdravotnictví, nahrál nám i fakt, že se Česká 
republika pravidelně umísťuje na nejlepších 
příčkách v porovnání se střední a východní 

Evropou. S ohledem na dostupnost a pokrytí 
zdravotní péče myslím, že si stojíme dobře. 
Zdravotnickému personálu patří veliký dík 
za jeho profesionální přístup, za to, co dělá 
pro nás i ty, kteří museli opustit svou vlast. 

KUBEK: Vláda se rozhodla na druhé 
pololetí letošního roku snížit platbu za 
státní pojištěnce, a to o 400 korun na 
osobu měsíčně. Bylo to ještě před válkou 
na Ukrajině. Lze předpokládat zvýšené 
náklady zdravotnických zařízení. Záro-
veň se už zvyšují a budou dále zvyšovat 
náklady na energie, máme vysokou míru 
inflace. Nebylo by vhodné rozhodnutí vlá-
dy revokovat? 
BLAŽEK: Aktuální stav veřejných financí 
bylo nezbytné řešit zapojením všech veřej-
ných zdrojů, které v současné době nejsou 
efektivně využívány. Mezi tyto prostředky 
patří i  zůstatky na fondech zdravotních  
pojišťoven, které k 31. prosinci 2021 činily 
51,8 miliardy korun. 

Samozřejmě, že se inflace zároveň pro-
jeví i na nákladové stránce poskytovatelů 
zdravotních služeb, což bude vyvíjet tlak na 
navyšování úhrad v rámci sjednávání dohod 
o úhradách zdravotních služeb na příští rok. 
Pro posílení základního fondu zdravotního 
pojištění je nicméně možné zapojit rovněž 
prostředky ostatních fondů, zejména fondu 
rezervního a provozního, na nichž má většina 
zdravotních pojišťoven dostatečné množství 
prostředků pro překlenutí letošního zmraze-
ní platby za státní pojištěnce. Ale odbornou 
diskusi v tomto ohledu přenechám odbor-
níkům.

KUBEK: A teď si dovolím otázky k vaše-
mu resortu. Pane ministře, jak se díváte 
na právní ochranu zdravotníků, kteří 
jsou v současné době často terčem růz-
ných útoků? Pokud někdo nyní fyzicky 
napadne zdravotnického pracovníka 
ve službě, nebo pro výkon povolání, jde 
o pouhý přestupek. Pachatel může do-
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stat nanejvýš pokutu. Je-li insolventní, 
což je u agresorů časté, nemá na poku-
tu a jeho útok, pokud nezanechal ublí-
žení na zdraví, je vlastně beztrestný. 
Napadne-li někdo například policistu 
nebo státního úředníka při výkonu jeho 
povinností nebo pro tento výkon, hrozí 
mu až čtyři roky vězení. Nebylo by vhod-
né poskytnout stejnou právní ochranu 
i zdravotnickým pracovníkům?
BLAŽEK: Ještě než vám odpovím, tak mi 
dovolte velmi poděkovat za nasazení všech 
zdravotníků v době pandemie covidu-19. Prá-
vě i v rámci jejich nasazení vašemu dotazu 
naprosto rozumím. Možné zvýšení úrovně 
trestněprávní ochrany poskytované zdravot-
níkům je tématem k diskusi, kterou hodlám 
v nejbližší době otevřít. Osobně myšlenku 
zvýšení úrovně trestněprávní ochrany velmi 
podporuji a chci tuto debatu vést i ve vztahu 
k dalším skupinám osob, které čelí riziku 
napadení pro svou příslušnost k určitému 
povolání. Namátkou lze zmínit např. hasiče, 
sociální pracovníky, sociální kurátory a po-
dobně. Zároveň je bohužel skutečností, že 
výše trestu nemůže často odradit případné 
pachatele trestných činů, kteří často navíc 
jednají pod vlivem návykových látek a neroz-
lišují, zda napadají osobu požívající určitý 
statut, či nikoliv.

KUBEK: Pro pachatele závažnějších činů 
(vražda, ublížení na zdraví nebo nebez-
pečné vyhrožování zdravotníkovi v ně-
kterých situacích) od roku 2010 trestní 
zákoník již pamatuje na vyšší trestní saz-
bu. Ta je ale podmíněna tím, že čin je spá-
chán „na zdravotnickém pracovníkovi při 
výkonu zdravotnického zaměstnání nebo 
povolání směřujícího k záchraně života 
nebo ochraně zdraví“. Nepamatuje na jiné 
případy, kdy jde o výkon zdravotnického 
povolání a nejde přímo o záchranu života 
nebo zdraví, například lékař rozhoduje 
o  pracovní neschopnosti, způsobilos-
ti řídit motorová vozidla nebo vlastnit 
zbrojní průkaz, o doporučení lázeňské 
péče a podobně. Nebo v situaci, kdy je 
čin spáchán mimo výkon povolání, třeba 
na cestě domů. V těchto situacích se na 
něho vlastně vyšší právní ochrana již ne-
vztahuje, na rozdíl od úředních osob, kde 
toto existuje. Souhlasil byste se změnou 
zákona v tomto směru?
BLAŽEK: Zde vám mohu, pane prezidente, 
taktéž slíbit, že v rámci otevření možného 
zvýšení úrovně trestněprávní ochrany po-
skytované zdravotníkům se jistě budeme 

zabývat i touto změnou. Stejně jako v před-
chozí otázce, tak i zde budu tuto myšlenku 
osobně podporovat a stejně jako v předcho-
zím bodě chci tuto debatu vést i ve vztahu 
k dalším skupinám osob, které čelí riziku 
napadení pro svou příslušnost k určitému 
povolání. 

KUBEK: Podle současné právní úpravy 
může jako soudní znalec posuzovat správ-
nost či nesprávnost odborného postupu 
jiných lékařů každý lékař, který má pět let 
praxe a atestaci poté, co složí tzv. vstupní 
zkoušku. Podle § 8 odstavce 1 písmena 

d) zákona o znalcích č. 254/2019 Sb., má 
mít osvědčení profesní komory zříze-
né zákonem, ale vyhláška Ministerstva 
spravedlnosti č. 505/2020 Sb., na rozdíl 
od zákona, toto osvědčení nepožaduje. 
Neuvažuje vedení vašeho ministerstva 
o změně této vyhlášky tak, aby odpovídala 
zákonu? Jsme přesvědčeni, že by činnost 
lékaře měl posuzovat jen lékař s vyšší 
odborností. 
BLAŽEK: Oblast znalectví obecně považu-
ji za jednu ze svých priorit v rámci resortu. 
V  programovém prohlášení vlády máme 
uvedeno, že vyhodnotíme nově upravenou 

Narodil se 8. 4. 1969 v Brně, kde vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy 
univerzity. V letech 1992–2002 působil jako interní učitel na Právnické fakultě 
MU v Brně, obor správní právo a správní věda. Od roku 1996 je advokátem, 
výkon advokacie je na jeho žádost od roku 2012 pozastaven.
Do ODS vstoupil v roce 1998. V letech 2012 a 2013 byl v Nečasově vládě po-
prvé ministrem spravedlnosti. Ve volbách v roce 2013 byl zvolen poslancem 
Parlamentu České republiky, v letech 2017 a 2021 obhájil svůj poslanecký 
mandát v Jihomoravském kraji. Od prosince 2021 je ministrem spravedlnosti 
ve Fialově vládě.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.
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právní úpravu výkonu znalecké činnosti a na-
vrhneme nutné změny vedoucí k obnovení 
fungování činnosti znalců. Vyhláška vzni-
kala za minulé vlády, kdy její podoba byla 
s Ministerstvem zdravotnictví konzultová-
na. Vnímám však její problematická úskalí, 
kdy toto je jedno z nich, a máte mé ujištění, 
že v  rámci změny vyhlášky bude Minis-
terstvo spravedlnosti tuto problematiku 
s vámi velmi podrobně konzultovat. Plně 
s vámi souhlasím v tom, že práci lékaře musí 
posuzovat lékař s vyšší či alespoň stejnou 
odborností. Tato odbornost je přitom v sou-
časném nastavení zajištěna tak, že znalec 
musí splňovat i další podmínky, zejména 
absolvovat vstupní zkoušku znalce, která, 
především ve zvláštní části, jde svým rozsa-
hem nad rámec standardní atestace.

KUBEK: Řada lékařských fakult a  fa-
kultních nemocnic, kde působí vrcholní 
odborníci v lékařství, se po nabytí účin-
nosti zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, 
nechala vyškrtnout ze seznamu znalec-
kých ústavů. Pro soudy je stále těžší za-
jistit například revizní ústavní znalecký 
posudek. Důvodem je podmínka, že ve 

znaleckém ústavu musí být aspoň jeden 
„zapsaný soudní znalec“, což často fakul-
ty a fakultní nemocnice nesplňují, protože 
vrcholoví odborníci mnohdy nestojí o to, 
působit jako soudní znalci. Není tato pod-
mínka u vrcholového pracoviště zbytečná 
a zbytečně neblokuje možnost být nadále 
znaleckým ústavem? Dalším důvodem 
jsou velmi nízké odměny pro znalecké 
ústavy za ústavní znalecké posudky. Ne-
uvažujete o změně?
BLAŽEK: Pokud jde o podmínky pro výkon 
činnosti znaleckého ústavu, tento na rozdíl 
od znaleckých kanceláří znalcem dispono-
vat nemusí. Ústav tak může svou kvalifika-
ci kromě znalce prokázat též tzv. osobami 
zapojenými do vědecko-výzkumné činnosti 
v příslušné oblasti. Kategorie těchto osob je 
poměrně široká a ponechává prostor pro vý-
klad. Zákon o znalcích vznikl za minulé vlády 
a osobně k němu mám věcné výhrady, kdy je 
podle mého názoru nezbytné, aby byl zákon 
o znalcích podroben novele. Počítám pak, 
že tato podmínka bude předmětem diskuse 
s vámi. Odměny znaleckých ústavů považuji 
za nízké, v rámci novely prosazuji zvýšení 
odměn tak, aby byly co nejvyšší. 

KUBEK: Nedůstojně nízké odměny jsou 
stanoveny zejména v současném období 
inflace i pro samotné soudní znalce – 
fyzické osoby. I oni se alespoň v lékař-
ských oborech odhlašují ze znalecké 
činnosti. Neměli by mít vyšší odměnu? 
Zejména jde-li o špičkové odborníky 
v medicíně?
BLAŽEK: Naprosto s vámi souhlasím, pro-
blematiku nastavení odměn považuji též 
za svoji prioritu, kdy i na toto jsme mysleli 
v rámci programového prohlášení vlády. 
V prohlášení je uvedeno, že provedeme re-
vizi systému odměňování znalců, soudních 
tlumočníků a překladatelů a zvýšíme odmě-
ny znalců, soudních tlumočníků a překla-
datelů na úroveň odpovídající náročnosti 
a společenské potřebnosti těchto profesí. 
Stejně jako v případě odměn znaleckých 
ústavů považuji odměny znalců – fyzických 
osob – za nízké. V současné době je proble-
matika již aktivně řešena. Aktuálně pro- 
jednáváme s Ministerstvem financí a dal-
šími resorty, zejména Ministerstvem vni-
tra, rozpočtové možnosti, v jejichž rámci  
budeme usilovat o stanovení co nejvyšší 
odměny. 

PRÁVNÍ OCHRANA LÉKAŘŮ

Inzerce
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Zapojení ukrajinských lékařek  
(lékařů) do našeho zdravotnictví
Česká lékařská komora vyjadřuje solidaritu a podporu lékařům, dalším zdravotníkům i všem občanům 
Ukrajiny, jejichž vlast musí čelit agresi ze strany Ruska. I v této mimořádné situaci však musíme respektovat 
platné zákony a další právní normy, sloužící k ochraně zdraví a bezpečnosti obyvatel České republiky.

Každý by měl splňovat minimální odborné požadavky a domluvit se česky

Česká lékařská komora si 
váží ukrajinských lékařů a dal-
ších zdravotníků, jejichž práce 
je pro naše zdravotnictví velmi 
důležitá. Podle registru ČLK 
k 1. 3. 2022 celkem 693 členů 
komory vystudovalo lékařskou 
fakultu na Ukrajině (387 žen 
a 306 mužů). Pro srovnání na 
konci roku 2012 šlo o pouhých 
80 kolegů (37 žen a 43 mužů).

Pro ČLK není podstatná 
národnost, ale skutečnost, kde 
a jakou lékařskou fakultu léka-
ř(ka) přicházející ze zahraničí 
vystudoval(a). Zatímco v rámci 
Evropské unie studijní programy 
všech lékařských fakult musejí 
splňovat daná minimální krité-
ria, u vysokých škol v ostatních, 
tzv. třetích zemích, toto zajištěné 
není. A právě to je důvod, proč 
vzdělání z takových škol nemůže 
být v EU automaticky uznáváno. 
Jde o bezpečnost pacientů.

Od 1. 7. 2018 přijímá ČLK  
absolventy lékařských fakult 
z tzv. třetích zemí pouze po slo-
žení aprobační zkoušky. Toto 
rozhodnutí výrazným způsobem 
přispělo ke kultivaci systému 
zaměstnávání zahraničních lé-
kařů.

V souvislosti s migrační vl-

nou z Ukrajiny se objevují akti-
vity vedoucí k prosazování růz-
ných výjimek, aby byla lékařkám 
(lékařům) z Ukrajiny přiznávána 
způsobilost k výkonu povolání 
bez nutnosti splnit zákonem 
předepsané podmínky. Na prv-
ní pohled to může vypadat jako 
dobrý nápad, jak uprchlíkům 
pomoci. Pokud bychom však na 
něco takového přistoupili, za-

dělávali bychom si na obrovský 
problém v rámci EU, a navíc by-
chom mohli ohrozit bezpečnost 
pacientů.

Současné tragické události na 
Ukrajině nijak nemění podmínky 
pro výkon lékařského povolání 
lékařů, kteří nabyli své vzdě-
lání v zemi, která není členem 
Evropské unie, týká se to tedy 
i Ukrajiny.

Lékaři se zahraniční LF přijatí do ČLK
Ukrajina Rusko Bělorusko Celkem

2015 62 23 3 102

2016 88 24 3 128

2017 133 26 4 181

2018 103 8 0 128

2019 17 0 0 26

2020 46 10 1 66

2021 59 11 1 77

UKRAJINA

Vláda ČR zamýšlí zjed-
nodušit pravidla pro přístup 
uprchlíků na pracovní trh 
v ČR. Česká lékařská komora 
s tímto souhlasí. Uprchlíky, 
kterým chceme poskytnout 
v naší zemi ochranu a bezpečí, 
je třeba co nejdříve integrovat 
do většinové společnosti.

Za tímto účelem ČLK 
v  první řadě navrhuje  od-
straňování zbytečných by-
rokratických bariér a  pro-
sazuje maximální urychlení 
celého procesu přípravy na 
aprobační zkoušky. Komora 
však nemůže souhlasit s tím, 
aby jako lékař pracoval ně-
kdo, kdo nesplňuje mini-
mální předepsané odborné 
požadavky, nebo ten, kdo se 
nedokáže česky domluvit se 
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Pomoc Ukrajině

svými pacienty a spolupra-
covníky. Jedinou možnou vý-
jimkou na přechodnou dobu 
může být nouzová zdravotní 
pomoc v  rámci uprchlických 
táborů a podobných zařízení, 
kde naopak znalost ukrajinštiny 
či ruštiny může být výhodou. 
Podobná nouzová a provizorní 
opatření však nemohou nahra-
dit řádný způsob integrace za-
hraničních lékařek (lékařů) do 
zdravotnictví v ČR a potažmo 
celé EU. 

Návrh ČLK na urychlení 
integrace ukrajinských 
lékařek (lékařů) do 
českého zdravotnictví

Zahraniční zkušenosti z po-
dobných migračních vln ukazu-
jí, že velká část uprchlíků se do 
původní vlasti nevrátí. Naopak 
lze očekávat příchod dalších 
občanů z  Ukrajiny například 
v rámci procesu scelování ro-
din. Naším cílem je tedy vytvořit 
stabilní a dlouhodobě udržitelný 
systém integrace lékařek (léka-
řů) z Ukrajiny, který neohrozí 
bezpečnost pacientů v ČR a jenž 
bude zároveň skutečnou pomocí 
pro kolegyně (kolegy) přicháze-
jící z Ukrajiny v případě jejich 
zájmu o práci v ČR.
1. Zjednodušení administra-
tivního procesu

Doklady lze například před-
kládat dodatečně, nemusí být 

vyžadováno úřední ověření, ne-
musejí se platit kolky…
2. Finanční podpora ze strany 
státu

Stát hradí náklady na ubyto-
vání, stravování a poskytuje „sti-
pendium“. Stát (kraje) zajišťuje 
péči o děti. Stát hradí náklady na 
vzdělávání.
3. Intenzivní jazykový kurz 
zakončený zkouškou

Kurzy organizuje stát ve spo-
lupráci s kraji.
4. Zrušení současné tzv. od-
borné praxe, která bývá zne-
užívána k nelegálnímu výkonu 
práce. Praxe lékařkám (lékařům) 
z Ukrajiny nechybí a její vyžado-
vání zbytečně oddaluje složení 
aprobační zkoušky.
5. Intenzivní teoretický kurz 
medicíny v češtině jako přípra-
va na aprobační zkoušku, která se 
skládá v češtině. 

Kurzy financuje stát a organi-
zují je převážně lékařské fakulty.
6. Přijetí za člena ČLK po slo-
žení aprobační zkoušky 

ČLK pomáhá svým budoucím 
členům podle svých možností již 
před aprobační zkouškou.
7. Po splnění výše uvedených 
požadavků může lékařka (lé-
kař) začít pracovat za stejných 
podmínek jako absolventi tu-
zemských lékařských fakult

Nebude docházet k  žádné 
diskriminaci a zároveň bude za-
jištěna bezpečnost pacientů.

S  tímto plánem vyslovila 
souhlas většina účastníků po-
rady předsedů OS ČLK konané  
17. 3. 2022.

Tento plán jsem konzulto- 
val s  prorektorem UK pro 
koncepci a kvalitu vzdělávání  
doc. MUDr. Polákem a dne 21. 3. 
2022 jsem pak tento plán před-

stavil na jednání proděkanů pro 
vzdělávání všech LF. Účastníci 
s návrhem souhlasili.

Návrh schválila 31. 3. 2022 
jednomyslně Vědecká rada ČLK.

Návrh schválilo 2. 4. 2022 
jednomyslně představenstvo 
České lékařské komory.

MUDr. Milan Kubek,  

UKRAJINA

Kontakt:

Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most, o.z.
J.E. Purkyně 270, 434 64 Most

MUDr. Michal Pavlovský
Tel.: 478 032 486 233
Email: michal.pavlovsky@kzcr.eu

přijme atestované lékaře  
na Patologické oddělení

Požadujeme:
◊	vysokoškolské	vzdělání	–	lékařská	fakulta
◊	zájem	o	vzdělání	v	oboru
◊	bezúhonnost	a	zdravotní	způsobilost
◊	spolehlivost,	dobré	komunikační	schopnosti
◊	schopnost	samostatné	a	týmové	práce
◊	znalost	práce	na	PC	(Word,	Excel)

Nabízíme:
◊ smluvní plat na základě dohody
◊ náborový příspěvek až 200 000 Kč
◊	možnost	okamžitého	nástupu
◊	zázemí	úspěšné	a	stabilní	společnosti
◊	podporu	a	podmínky	pro	další	vzdělávání	financované	zaměstnavatelem
◊	podpora	dalšího	profesního	rozvoje	
◊	řadu	oborů	s	nejvyšším	stupněm	akreditace	a	specializovaná	centra
◊	moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí
◊ byt 2+KK v Mostě
◊ podporu pro získání pozemku a výstavbě rodinného domu	
◊	zaměstnanecké	benefity	(příspěvek	na	penzijní	připojištění,	nadstan-
dartní	pokoje	v	případě	hospitalizace,	5	týdnů	dovolené,	příspěvek	na	
dovolenou,	závodní	stravování,	slevy	na	služby	či	produkty	u	vybraných	
partnerů)

Snažíme se pomáhat, a proto zveřej-
ňujeme výzvu skupiny lidí pod vede-
ním naší lékařky dr. Vasylyshyny –  
Pomoc Ukrajině.

Lékaři na Ukrajině nyní nutně po-
třebují vybavení a léky pro záchranu 
lidských životů (vojáci, děti, civilisté). 
Konkrétně je urgentně potřeba získat:
•  chirurgické elektrokoagulátory (bi/

monopolární) nové nebo starší
•  defibrilátory
•  dermatom (elektro nebo ruční)

Pokud byste měli toto vybavení 
k  dispozici nebo chtěli přispět na 
jeho zakoupení, prosíme, kontak-
tujte níže uvedenou dr. Victorii Va-
sylyshynu.

Zodpovědná osoba dr. Viktoriya 
Vasylyshyna – tel: 608 367 728

Děkuji za pomoc a přeji lepší dny
prim. MUDr. Radek Poláček

Gynekologicko-porodnické oddělení  
Masarykovy nemocnice Rakovník

V souvislosti se současnou huma-
nitární krizí schválilo představenstvo 
okresního sdružení ČLK Plzeň-město 
poskytnutí mimořádného finančního 
daru ve výši 100 tisíc korun na zajištění 
péče o uprchlíky z Ukrajiny v plzeňském 
regionu. Její realizací bylo pověřeno 
Mezigenerační a dobrovolnické cent-
rum Totem, zabývající se dlouhodobě 
a úspěšně charitativní činností v Plzni.

MUDr. Petr Jehlička, Ph.D.,  
člen představenstva ČLK
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Ukrajina má 44 milionů obyvatel, v důsledku válečného konfliktu a humanitární krize již zemi opustily 
téměř čtyři miliony uprchlíků a dalších několik milionů obyvatel je vnitřně vysídleno (mimo domov 
uvnitř vlastní země). Česká republika přijala na 300 000 osob postižených agresí Ruska vůči Ukrajině, 
zejména se jedná o ženy s dětmi. Parlament schválil čtveřici zákonů označovaných jako „Lex Ukrajina“, 
které upravují podmínky pobytu uprchlíků na území ČR s platností do 31. března 2023

Zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny

Osoby splňující zákonné podmínky získáva-
jí roční vízum – „oprávnění k pobytu za účelem 
dočasné ochrany“. Na tyto cizince se pak hledí 
jako na osoby s trvalým pobytem: mají volný 
přístup na trh práce, mohou žádat na Úřadu 
práce o zprostředkování a humanitární peněžité 
dávky. Získáním víza se stávají řádnými účast-
níky všeobecného zdravotního pojištění, a to 
s platností 30 dnů zpětně. Pojistné za ně hradí 
stát ve stejné výši jako za jiné státní pojištěnce 
a mají nárok na poskytování zdravotní péče 
v plném rozsahu, obdobně jako čeští pojištěnci. 
Jak má být tato zdravotní péče organizována?

Na registračních místech (tzv. KACPU) 
bývá pouze zdravotník-nelékař, který poskyt-
ne předlékařskou první pomoc a kontakty na 
zdravotnická zařízení. Registrovaný uprchlík 
by měl odsud odcházet také s trojjazyčným tis-
kopisem zdravotnického dotazníku (v češtině, 
ukrajinštině a ruštině). Tento dotazník si vyplní 
v klidu v místě svého ubytování a přinese s sebou 
na první návštěvu lékaře.

Tím by měl být všeobecný praktický lé-
kař nebo praktický lékař pro děti a dorost, kte-
rý převezme pacienta do péče a provede mu 
vstupní prohlídku v rozsahu daném vyhláškou 
č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách. 
Vyšetření nad rámec této vyhlášky vychází z po-
tíží a příznaků pacienta, případně ze zvážení 
epidemiologických rizik. U dětí a dospívajících 

je důležitá kontrola očkování a jeho doplnění 
v souladu s českým očkovacím kalendářem. 
U dospělých budou potřebné také pracovně 
lékařské prohlídky před nástupem do zaměst-
nání.

Kapacity ordinací praktických lékařů ne-
musejí stačit, a proto se dočasně zřizují tzv. UA 
pointy při fakultních, krajských a případně 
dalších nemocnicích, které mají v pracovní době 
nahrazovat uprchlíkům primární péči. Půjde 
zejména o doplnění chronické medikace, pro-
vedení běžných kontrol, případně zprostředko-
vání specializované ambulantní péče. Výhodou 
UA pointů je obvyklá přítomnost lékařů a sester 
pocházejících z Ukrajiny, kteří v nemocnicích 
dlouhodobě pracují a mohou s pacientem ko-
munikovat v jeho rodném jazyce.

V případě akutních a závažnějších obtíží 
se uprchlíci obracejí na urgentní příjmy ne-
mocnic I. a II. typu.

Dvanáct odborných společností České lé-
kařské společnosti J. E. Purkyně přijalo odbor-
né stanovisko Poskytování zdravotní péče 
uprchlíkům z Ukrajiny, a dalo tak lékařům 
návod, čemu mají v této mimořádné situaci 
věnovat pozornost a jak postupovat v ambu-
lancích i v nemocnicích s ohledem na potřeby 
uprchlíků a možnosti systému. Přílohou stano-
viska jsou syndromologické tabulky, doporučení 
České vakcinologické společnosti k očkování 
uprchlíků a již zmíněný trojjazyčný zdravotní 
dotazník. Aktuální verzi lze nalézt na stránkách 
České lékařské komory v oddíle www.lkcr.cz/
ukrajina-2022-460.html.

Častá je otázka, jaká jsou infekční rizika 
spojená se současnou uprchlickou vlnou. Vzhle-
dem ke geografické a socioekonomické blízkosti 
Ukrajiny a Česka je na rozdíl od předchozích 
uprchlických vln riziko importu exotických 
přenosných onemocnění poměrně malé. Vá-
lečný konflikt a masivní přesídlení obyvatelstva 
jsou ale spojeny s narušením základních hy- 
gienických podmínek a zásobování nezávadnou 
vodou a potravinami, s omezením přístupu k sa-
nitárním zařízením, se zvýšeným množstvím 
mezilidských kontaktů a nahromaděním osob 
ve stísněných a nevětraných prostorech či do-

pravních prostředcích, s expozicí chladnému 
počasí, s psychickým a fyzickým vypětím a zvý-
šenou pravděpodobností poranění, s omezeným 
přístupem k základním zdravotním službám, 
především primární péči a chronické medikaci, 
což jsou rizikové faktory pro rozvoj či zhoršení 
řady neinfekčních onemocnění i sporadický 
výskyt či epidemické šíření infekcí.

Vakcinace dětí na Ukrajině patří k nejniž-
ším v Evropě a dosahuje u BCG 93 procent, DTP 
81 procent, polio 84 procent, spalniček 82 pro-
cent, hepatitidy B 81 procent, Hib 85 procent, 
rubelly 85 procent. Proti covidu-19 je očkováno 
dvěma dávkami 35 procent obyvatel, posilující 
dávku dostala pouze dvě procenta obyvatel. Pro-
ti chřipce bylo v této sezoně očkováno méně než 
0,4 procenta obyvatel. Inkubační doba většiny 
uvedených infekcí je ale krátká (záškrt do sedmi 
dnů, spalničky do 12 dnů, pertusse a covid-19 do 
14 dnů, příušnice a zarděnky do 21 dnů), a tak po 
dvou až třech týdnech pobytu na našem území 
již uprchlík nepředstavuje potenciální zdroj 
takovéto importované nákazy.

Čtvrtá (omikronová) vlna covidu-19 je na 
Ukrajině od poloviny února 2022 na pozvolném 
sestupu, údaje jsou ale nespolehlivé při význam-
né nedostupnosti testovacích kapacit. Schvá-
leny byly vakcíny Spikevax, Comirnaty, CO-
VID-19 Vaccine Janssen, Vaxzevria, Covishield 
a CoronaVac, je používán EU digitální certifikát. 
Proočkovanost je nízká ve všech věkových ka-
tegoriích včetně seniorů a dalších rizikových 
osob. Není třeba mít obavu, že k nám Ukrajinci 
covid-19 zanesou, za pokračující omikrono-
vé vlny se spíše nakazí v Česku. A vzhledem 
k tomu, že jsou očkovaní dvakrát méně, může 
jejich onemocnění končit závažným průběhem 
a hospitalizací.

Pro nízkou proočkovanost onemocnělo 
spalničkami v letech 2017–2020 na Ukrajině 
115 543 osob a 40 zemřelo. Došlo také k zavle-
čení spalniček z Ukrajiny do ČR. V roce 2021 
bylo hlášeno pouze 16 případů, nejspíše díky 
lockdownům a opatřením proti covidu-19. Sou-
časné nahromadění lidí ve špatně větraných 
prostorech, četné kontakty, přesuny osob a jarní 
sezona představují zvýšené riziko.

UKRAJINA
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Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (ZZMV) pečuje o všechny policisty, hasiče a pracovníky resortu 
Ministerstva vnitra. ZZMV se po uprchlické krizi 2015 účastnilo všech cvičení simulující hromadný 
příchod migrantů a zabezpečuje také zdravotnickou péči pro všechna zařízení pro zajištění cizinců v ČR 
(ZZC). Její součástí je nařízený postup vstupních prohlídek do těchto prostorů. Proto ihned po vypuknutí 
války na Ukrajině bylo ZZMV připraveno zvládnout tzv. zelenou až oranžovou vlnu a plnit úkoly dané 
typovým plánem Migrační vlna velkého rozsahu.

Ministerstvo vnitra poskytuje  
i zdravotnickou péči

V roce 2020 byla Ukrajina na druhém místě 
v Evropě v počtu nově diagnostikovaných HIV 
infekcí (15 658, tedy 39 případů na 100 000), 
tvořili 15 procent ze všech případů v evropském 
regionu. Ukrajina měla v roce 2020 nejvyš-
ší podíl diagnóz AIDS v evropském regionu  
(9,9 na 100 000), což je důsledkem často pozdní 
diagnózy HIV infekce. Zhruba v polovině přípa-
dů se jednalo o heterosexuální přenos, injekční 
uživatelé drog tvořili 38 procent nových dia-
gnóz. UNAIDS odhaduje, že v roce 2020 bylo 
na Ukrajině 260 000 osob žijících s HIV infekcí, 
146 000 z nich dostávalo antiretrovirovou léčbu 
(56 procent), na AIDS zemřelo 3100 dětí a do-
spělých. Významný je také přenos infekce HIV 
z matky na dítě.

Tuberkulóza představuje na Ukrajině 
závažný zdravotní problém – dle Centra pro 
lékařskou statistiku Ministerstva zdravotnic-
tví Ukrajiny byl v roce 2021 počet nově regis-
trovaných onemocnění včetně jejích recidiv  

18 241, tedy 44,0 na 100 000 obyvatel, což je 
o 4,3 procenta více než v roce 2020 (17 593, te- 
dy 42,2 na 100 000 obyvatel). Výskyt TBC 
u dětí ve věku 0 až 14 let se zvýšil o 25,4 pro-
centa – z 5,9 na 7,4 na 100 000 dětí. Výskyt 
TBC u dospívajících se snížil o 12,0 procenta –  
z 14,2 na 12,5 na 100 000 osob ve věku 15–17 let  
včetně. Výskyt tuberkulózy v kombinaci s HIV 
infekcí se ve srovnání s rokem 2020 snížil  
z 6,9 na 6,5   na 100 000 obyvatel. V roce 2020 
zemřelo na tuberkulózu 2927 osob (7,0 na  
100 000). Dvacet čtyři procent bakteriologicky 
konfirmovaných případů bylo rezistentních 
k léčbě (DR-TB, drug resistant).

Na Ukrajině je vysoký výskyt multirezis-
tentních kmenů u gramnegativních bakterií 
(včetně vysokého podílu rezistence k cefalo-
sporinuům a karbapenemům). Pacienti překlá-
daní z ukrajinských nemocnic nebo s anamné-
zou hospitalizace na Ukrajině v předchozích  
12 měsících by měli být preemptivně izolováni 

do obdržení výsledků screeningu kolonizace 
multirezistentními bakteriemi.

Současný počet uprchlíků na našem úze-
mí bude představovat zvýšení zátěže českého 
zdravotnictví asi o tři procenta, což bychom 
měli zcela určitě zvládnout, a to navzdory úna-
vě z epidemie covidu a nedostatku personálu. 
Problémem může být jazyková bariéra a nerov-
noměrné rozmístění uprchlíků i zdravotnických 
kapacit v rámci ČR. Předpokládané náklady na 
zdravotní péči, respektive roční platba státu 
zdravotním pojišťovnám, se předpokládá ve 
výši šest až sedm miliard korun. Důležité bude 
také zvládnutí logistiky (například zajištění 
a distribuce vakcín) a nezatěžování zdravotníků 
administrativou a zbytečným výkaznictvím. 
Již nyní je potřeba všem zdravotníkům, kteří 
se zapojí do péče o pacienty z Ukrajiny, velice 
poděkovat.

prim. MUDr. Pavel Dlouhý,  

předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Byl mu schválen upravený rozsah vstup-
ní prohlídky na triáž včetně RTG hrudníku. 
Ministr vnitra upravil zřizovací listinu ZZMV 
tak, aby se zdravotnické zabezpečení vztaho-
valo na všechny osoby v rozsahu § 33 zákona č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky (strpitelé). Při rapidně narůstajícím 
počtu přicházejících bylo ZZC Vyšní Lhoty pře-

měněno na Registrační humanitární středisko 
(RHS), ve kterém byla zabezpečena 24/7 lékař-
ská služba. Péči zajišťovali lékaři a zdravotníci 
ZZMV ve spolupráci se Záchranným týmem 
ČČK Ostrava a dalšími lékaři. Kromě lékařské 
pomoci příchozím byla Správou uprchlických 
zařízení (SUZ) MV zabezpečena možnost uby-
tování, jídla a pití. Na vlaky, přijíždějící z hranic 
Ukrajiny, čekaly v Ostravě autobusy HZS ČR, 
které je dovezly do Vyšní Lhoty. Jednalo se vždy 
až o 600 osob najednou. Pokud byla zapotřebí 
specifická ošetření, byla a je nadále zajištěna 
spolupráce regionálních nemocnic.

Po otevření všech zařízení MV s ubyto-
váním zajišťuje ZZMV akutní zdravotní péči 
ve spolupráci s  místními zdravotnickými 
ambulancemi a zařízeními včetně nemocnic. 
Abychom ochránili všechny zaměstnance MV, 
kteří přicházejí do bezprostředního styku s při-
cházejícími, provádíme dle pokynu Odboru 
zdravotnického zabezpečení MV i nadále všem 
příchozím RTG hrudníku. Rovněž pro jejich 
ochranu je poskytováno očkování proti černé-

mu kašli, záškrtu a tetanu. Velmi dobrá a zcela 
nezbytná je pomoc pediatrů – PLDD. Celou 
organizaci péče řídí dlouhodobě připravený 
Krizový štáb ZZMV ve spolupráci s kolegy ze 
SUZ. Po pozdějším vzniku NACPU, respektive 
KACPU, maximálně využíváme ubytovací kapa-
city a doplňujeme je v rámci rotace za odchozí 
na jiná místa. Celkem přes RHS Vyšní Lhoty 
prošlo do 31. 3. 2022 cca 3800 osob. V současné 
době pečujeme o cca 2500 občanů Ukrajiny, 
převážně matky s dětmi, v celkem 11 ubytova-
cích zařízeních MV po celé zemi. 

Samozřejmě se setkáváme s jednotlivými 
zdravotními problémy ze strany příchozích, 
hlavně dětí, ale to nepřesahuje obvyklý rámec. 
Zachytili jsme kromě TBC i další infekční one-
mocnění, např. plané neštovice. Současně jsme 
řešili i několik porodů. 

ZZMV je malá, ale intenzivně pracující 
zdravotnická organizace, která byla od počát-
ku připravena a snaží se maximálně pomoci 
uprchlíkům.

MUDr. Ing. Svojmil Ebu Petránek, CSC., MBA

UKRAJINA
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Komora: Platbu za státní 
pojištěnce nelze snižovat
Vláda hodlá s účinností od 1. 7. 2022 snížit platbu za tzv. státní pojištěnce o 400 korun za měsíc 
(z 1967 na 1567 korun). V roce 2022 by tak zdravotní pojišťovny dostaly o 14 miliard korun méně, 
než se očekávalo. Spolu se škrty v rozpočtové kapitole Ministerstva zdravotnictví (cca šest miliard 
korun) by mělo jít o 20 miliard korun, a zdravotnictví by tak bylo resortem, který by měl nejvíce šetřit.

Ještě před představením plánu vlády žádal 
prezident ČLK písemně předsedu vlády Fialu 
a ministra financí Stanjuru, aby platby za státní 
pojištěnce nesnižovali. Zároveň požádal ministra 
zdravotnictví Válka, aby hájil zájmy svěřeného 
resortu. V rámci zatím jediného osobního jed-
nání s prezidentem ČLK ministr zdravotnictví 
požadavek komory podpořit odmítl, protože 
se záměrem snížit platby za státní pojištěnce 
souhlasí. Rovněž z odpovědí ministra financí  
z 24. 2. 2022 i předsedy vlády z 3. 3. 2022 vyplý-
vá, že jsou oba přesvědčeni o správnosti svého 
záměru snižovat schodek státního rozpočtu za 
cenu snížení příjmů systému veřejného zdra-
votního pojištění. 

Představenstvo ČLK s plánem na snížení 
platby za státní pojištěnce vyslovilo 26. 2. 
2022 jednomyslně svůj nesouhlas.

Poté, co agrese ze strany Ruska vůči Ukrajině 
způsobila humanitární katastrofu a odstartovala 
obrovskou migrační vlnu z Ukrajiny do zemí EU 
včetně ČR, obrátil se prezident ČLK tentokrát již 
veřejným dopisem dne 10. 3. 2022 na předsedu 
vlády profesora Fialu, na ministra financí Stan- 
juru a na předsedy politických stran tvořících 
současnou vládní pětikoalici s naléhavou výzvou, 
aby s ohledem na nové skutečnosti vláda svůj 
plán ještě přehodnotila. Prezident ČLK zároveň 
o podporu požádal též ministra zdravotnictví 
profesora Válka.

Důvody, proč v současnosti není možné 
výdaje na zdravotnictví snižovat, jsou v zá-
sadě čtyři:
1.  Vysoká míra inflace
2.  Epidemie nemoci covid-19 zdaleka ne-

skončila
3.  Kvůli epidemii odložená zdravotní péče
4.  Migrační vlna, kdy statisíce uprchlíků bu-

dou potřebovat zdravotní péči

Dopis prezidenta ČLK 
premiéru Fialovi

Vážený pane předsedo vlády,
obracím se tímto veřejně na vás jménem 

České lékařské komory s naléhavou výzvou, 
aby vláda přehodnotila svůj plán snížit s účin-
ností od 1. 7. 2022 platbu za tzv. státní pojištěn-
ce o 400 korun měsíčně. Tuto výzvu opírám 
o stanovisko představenstva ČLK, které na 
svém zasedání dne 26. 2. 2022 přijalo jednomy-
slně usnesení, že se snížením platby za státní 
pojištěnce Česká lékařská komora nesouhlasí.

Dovoluji si připomenout, že právě zdra-
votnictví neslo největší tíhu zvládání epidemie 
nemoci covid-19 a díky nasazení zdravotníků 
nemuselo dojít k úplnému zastavení ekonomi-
ky. Českému hospodářství a státu tak zdravot-
nictví ušetřilo minimálně desítky miliard korun. 
Přesto má být paradoxně právě zdravotnictví 
tím resortem, na který vládní škrty dopadnou 
nejtvrději. To není spravedlivé.

Stát platí pojistné za děti, důchodce a ne-
zaměstnané, tedy cca 60 procent obyvatel, při-
čemž výše této platby dlouhodobě představovala 
přibližně pouhou čtvrtinu odvodu pojistného 
z průměrné mzdy. A právě nedostatečná výše této 
zástupné platby státu je hlavní příčinou dlouho-
dobých ekonomických problémů chronicky pod-
financovaného českého zdravotnictví. Ke zlepšení 
došlo teprve poté, co vláda premiéra Babiše začala 
postupně tuto platbu navyšovat, a to s účinností 
od 1. 6. 2020 o 500 korun měsíčně, s účinností od 
1. 1. 2021 o 200 korun měsíčně a s účinností od  
1. 1. 2022 pak o dalších 200 korun měsíčně.

Vaše vláda v rámci hledání úspor ve výda-
jích státního rozpočtu vedle škrtů v kapitole 
Ministerstva zdravotnictví ve výši cca šest 
miliard koruPlatbun plánuje od 1. 7. 2022 
snížit platbu za tzv. státní pojištěnce o 400 
korun měsíčně. V roce 2022 by tak systém ve-
řejného zdravotního pojištění měl získat na 
pojistném od státu o 14 miliard korun méně, 
než se předpokládalo. Zdravotnictví jako ce-
lek by tedy mělo mít k dispozici o přibližně  
20 miliard korun méně, než jsme předpokládali.

Vážený pane premiére, v současnosti exis-
tují minimálně čtyři závažné důvody pro to, aby 
vláda od svého plánu na snížení platby za státní 
pojištěnce upustila.

Inflace
Vysoká míra inflace dopadá a ještě bude 

dopadat na všechny poskytovatele zdravotních 
služeb. Jedná se v první řadě zejména o zdražo-
vání energií, pohonných hmot, potravin, …, ale 
následovat bude logicky oprávněný tlak zaměst-
nanců na zvyšování platů a mezd. V této souvis-
losti je třeba připomenout, že zdravotnictví je 
personálně zdevastované, a pokud nebudou 
zdravotnická zařízení schopna nabízet atrak-
tivní mzdy, bude se tato krize jen prohlubovat.

Epidemie nemoci covid-19
Epidemie nemoci covid-19 ještě neskončila. 

Zdaleka nejde jen o v současnosti začínající  
tzv. sekundární vlnu varianty omikron způso-
benou předčasným rozvolňováním protiepi-
demických opatření. Mnohem horší je to, že 
nikdo neví, co nás čeká na podzim. Očkování 
proti nemoci covid-19 se prakticky zastavilo 
a vláda nedělá nic pro to, aby občany k očkování 
motivovala. Pokud přijde na podzim další epi-
demická krize, bude Česká republika, která se 
v počtu očkovaných obyvatel krčí na 22. místě 
v rámci Evropské unie, oproti vyspělým zemím 
v obrovské nevýhodě. 

Odložená zdravotní péče
Aby zdravotnictví dokázalo zvládat důsled-
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ky epidemie nemoci covid-19, musela být ome-
zována ostatní zdravotní péče. Bylo odkládáno 
velké množství zdravotních výkonů, které však 
pacienti potřebují. Šlo nejenom o preventivní 
vyšetření, ale například také o operace, jejichž 
opakované odkládání způsobuje pacientům 
zbytečné utrpení a zhoršuje kvalitu jejich ži-
vota. Vůči těmto lidem, kteří rovněž patří mezi 
oběti epidemie, máme dluh, který bychom jim 
měli splatit tím, že jim potřebnou zdravotní 
péči co nejdříve poskytneme. Zdravotníci se 
pochopitelně budou snažit skluz dohánět, ale 
tyto výkony budou muset zdravotní pojišťovny 
zaplatit. 

Migrační vlna
Ruská agrese vůči Ukrajině, kterou Česká 

lékařská komora samozřejmě odsuzuje, vyvolá-
vá humanitární katastrofu a spouští obrovskou 
migrační vlnu. Statisíce uprchlíků budou potře-
bovat zdravotní péči a i tuto péči musí někdo 
zaplatit. Vzhledem k tomu, že většinu uprchlíků, 
kterým chceme pomáhat, tvoří ženy a děti, ale 
také nemocní lidé, bude potřeba zdravotní péče 
z jejich strany obrovská. Naše zdravotnictví čeká 
enormní zátěž.

Vážený pane premiére, dosud žádná vlá-
da nepřistoupila ke snižování platby za státní 
pojištěnce. Čtrnáct miliard korun, které vaše 
vláda hodlá ještě letos na zdravotnictví ušetřit, 
je jen malou záplatou pro státní rozpočet, a to 
za cenu velké díry do ekonomické bilance sys-
tému veřejného zdravotního pojištění. Státní 
rozpočet by samozřejmě bez vážných důvodů 
neměl prohlubovat svůj deficit, ale šetřit zrovna 
na zdravotnictví nepovažuji v současné krizové 
době za příliš prozíravé. 

Předpokládám, že naším společným zá-
jmem je zachování dostupnosti kvalitní a bez-
pečné zdravotní péče, a to nejenom pro občany 
České republiky, ale také pro všechny osoby, 
které budou v naší zemi hledat ochranu a bez-
pečí. A právě proto si vás z důvodů výše uvede-
ných dovoluji jménem České lékařské komory 
i jménem svým důrazně žádat o přehodnocení 
záměru snížit od 1. 7. 2022 platbu za tzv. státní 
pojištěnce. 

S uctivým pozdravem 
MUDr. Milan Kubek

prezident České lékařské komory

10. 3. 2022

Ministr Válek: Pojišťovny 
mají peněz dost

Vážený pane prezidente,
dovolte mi reagovat na váš dopis, v němž 

žádáte o přehodnocení vládního návrhu zá-

kona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů, jehož přijetím 
de facto dojde ke zmrazení výše platby za 
tzv. státní pojištěnce na úrovni odpovídající 
roku 2021.

Úvodem považuji za potřebné pozna-
menat, že navýšení vyměřovacího základu 
za státní pojištěnce pro rok 2022, schválené 
předchozí vládou v první polovině předchozího 
roku, vycházelo z pesimistické predikce, podle 
které měly zdravotní pojišťovny v roce 2021 
hospodařit s deficitem přes 50 miliard korun, 
v důsledku čehož mělo dojít k vyčerpání zůstat-
ků na jejich účtech na hodnotu přibližně deset 
miliard korun k počátku roku 2022. Navýšení 
platby za státní pojištěnce tak mělo zame-
zit ohrožení dostupnosti a kvality zdravotní 
péče. Predikce se ovšem nenaplnila a systém 
veřejného zdravotního pojištění hospodařil 
v roce 2021 s deficitem „pouze“ cca 13 miliard 
korun, přičemž konečné zůstatky činily téměř 
52 miliard korun (a k 28. únoru 2022 přesáhly 
částku 60 miliard korun).

Jsem tudíž toho názoru, že navzdory všem 
ve vašem dopise vyjmenovaným negativním 
faktorům mají zdravotní pojišťovny dostatečné 
množství prostředků pro překlenutí letošního 
zmrazení platby za státní pojištěnce (podotý-
kám, že i v případě vyčerpání základního fondu 
zdravotního pojištění lze výdaje na hrazené 
zdravotní služby hradit z ostatních fondů – ze-
jména rezervního a provozního) a s ohledem na 
aktuální stav veřejných financí takovýto postup 
stále považuji za vhodný. 

Jelikož je ono zmrazení platby za státní 
pojištěnce toliko dočasného charakteru, ve 
spolupráci s Ministerstvem financí je již při-
pravován návrh navyšující platby za státního 
pojištěnce pro příští rok na úroveň odpovídající 
předpokládaným potřebám systému veřejného 
zdravotního pojištění a rovněž mechanismus 
umožňující pravidelnou valorizaci této platby 
v letech následujících. V ideálním případě se 
návrh zavádějící valorizační mechanismus, v je-

hož důsledku počínaje lednem 2022 (poznámka 
redakce: Patrně jde o překlep a pan ministr měl 
na mysli leden 2023) dojde k opětovnému navý-
šení platby za státní pojištěnce, stane součástí 
předmětného návrhu zákona, kterým má dojít 
ke zmrazení této platby v letošním roce. 

Závěrem doplňuji, že výše uvedené sdě-
lení odpovídá stanovisku, které Ministerstvo 
zdravotnictví v nedávné době poskytlo Úřadu 
vlády České republiky v souvislosti s takřka 
totožným dopisem, kterým jste se obrátil na 
pana premiéra. 

S pozdravem
Vlastimil Válek

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

31. 3. 2022

Představenstvo ČLK  
na svém nesouhlasu trvá

Snahu prezidenta ČLK zabránit v sou-
časné situaci nevhodnému snižování 
platby za státní pojištěnce tedy ministr 
zdravotnictví profesor Válek nepodpoří. 
Z dopisu, který zaslal prezidentovi ČLK dne 
31. 3. 2022, vyplývá, že na konci roku 2021 
byly zůstatky na účtech zdravotních pojiš-
ťoven téměř 52 miliard korun a k 28. 2. 2022 
přesáhly částku 60 miliard korun. Zdravot-
ní pojišťovny tedy mají dostatek finančních 
prostředků na to, aby se se situací vyrovnaly. 
S ohledem na stav státního rozpočtu považuje 
pan ministr snížení platby za státní pojištěnce 
o 400 korun s účinností od 1. 7. 2022 i nadále 
za vhodné. Podle názoru pana ministra mo-
hou pojišťovny v případě vyčerpání prostřed-
ků základního fondu hradit zdravotní služby 
z prostředků fondu rezervního a provozního. 
Snížení platby za státní pojištěnce z 1967 ko-
run na 1567 korun (v roce 2021 byla platba 
1767 korun) pan ministr nazývá „zmrazením 
platby“ a považuje je za pouze dočasné, neboť 
se bude snažit prosadit změnu zákona, která 
zavede pravidelnou valorizaci platby za státní 
pojištěnce již s účinností od ledna 2023. Jak 
a o kolik by platba měla být valorizována, to 
pan ministr nespecifikoval. Obdobné stano-
visko zaslal ministr zdravotnictví předsedovi 
vlády jako podklad pro vypracování jeho od-
povědi prezidentovi ČLK.

Představenstvo ČLK na svém nesou-
hlasu s plánem na snižování platby za 
státní pojištěnce trvá. Informace pana 
ministra, že zdravotní pojišťovny mají 
na účtech 60 miliard korun, samozřejmě 
využijeme během dohodovacího řízení 
o úhradách zdravotní péče na rok 2023, 
jejichž navyšování budeme požadovat.

Milan Kubek
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Náklady související s pandemií COVID-19 (v tis. Kč)
A B

2020 2021

náklady náklady

Náklady na testování COVID-19 (antigenní, PCR včetně výdajů a bonifikací na odběry a bonifikace za odběrová 
místa a mobilní odběrové týmy a včetně navýšení úhrady za testování v akutní lůžkové péči dle bodu 2.3 části  
A) přílohy č. 1 vyhlášek 305/2020 Sb. a 242/2021 Sb.).

5 829 146 16 398 398

Náklady na testování z Fondu prevence (zaměstnavatelé, OSVČ) 2 000 691 873

Náklady na očkování COVID-19 (očkovací látky, výkony očkování, bonifikace pro očkovací místa, mobilní očkovací 
týmy, distribuce).

2 017 8 463 574

Náklady na bonifikace COVID-19 hospitalizovaných pacientů v akutní lůžkové péči (bod 2.4 části A) přílohy č. 1 
vyhlášky č. 305/2020 Sb. a body 2.4 a 2.5 části A) přílohy č. 1 vyhlášky č. 242/2021 Sb.).

6 826 891 10 977 735

Náklady na bonifikace COVID-19 hospitalizovaných pacientů v následné lůžkové péči (písm. h) bodu 1 a písm. f) 
bodu 2 části B) přílohy č. 1 vyhlášky č. 305/2020 Sb. a písm. h) bodu 1 a písm. f) a g) bodu 2 části B) přílohy č. 1 
vyhlášky č. 242/2021 Sb.).

551 768 215 358

Náklady na bonifikace COVID-19 pacientů v domácí péči (bod 9 části A) a bod 7) části B přílohy č. 6 vyhlášky  
č. 242/2021 Sb.).

4 943 8 161

Náklady na rekonvalescentní plazmu, remdesivir, monoklonální protilátky či jiné léčivé přípravky jednoznačně sou-
visející s onemocněním COVID-19 a hrazené nad rámec standardních úhrad (např. přípravky související s COVID-19 
uvedené v příloze č. 12 kompenzačních vyhlášek).

193 851 1 506 447

Výdaje/náklady na kompenzace výdajů PZS na vyplacení odměn zdravotnickým pracovníkům (součet  
navýšení úhrady plynoucí z §14 bodu 4. (odměny PPNP), §15 bodu 4. (odměny doprava), §20a (plošné  
odměny), bodu 9, části A) a bodu 7, části B) přílohy č. 6 (odměny domácí péče) vyhlášky č. 305/2020 Sb.  
ve znění vyhlášky č. 172/2021 Sb.; §20 vyhlášky č. 242/2021 Sb. (dorovnání plošných odměn); a bodu 14  
části A) přílohy č. 2, bodu 9 části A) přílohy č. 3, bodu 12 části A) přílohy č. 4 (odměny školenců)  
vyhlášky č. 242/2021 Sb.).

8 367 394

Celkem: 21 778 009 38 261 546

Náklady na řešení epidemie  
nemoci covid-19
Zdravotnictví neslo největší tíhu zvládání epidemie a díky nasazení zdravotníků nemuselo 
dojít k úplnému zastavení ekonomiky. Českému hospodářství a státu tak zdravotnictví ušetřilo 
minimálně desítky miliard korun. Přesto má být paradoxně právě zdravotnictví tím resortem,  
na který vládní škrty dopadnou nejtvrději. Celkem by mělo zdravotnictví v roce 2022 ušetřit  
20 miliard korun.

Informace Ministerstva zdravotnictví pro Analytickou komisi dohodovacího řízení:

Ministr Jurečka: Další 
navýšení sociálních výdajů

Vážený pane prezidente,
děkuji za váš podnět, který jsme obdrželi 

11. března 2022 s vaší naléhavou výzvou, aby 
vláda přehodnotila svůj plán snížit s účinností 
od 1. července 2022 platbu za tzv. státní po-
jištěnce o 400 korun měsíčně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
však bohužel není gestorem agend zdravot-
ního pojištění. Gestorem systému zdravot-
ního pojištění je Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR, na nějž jste se svým dopisem také 
obrátil.

Státní rozpočet je za poslední dva roky 
ve velmi tíživé situací. V  aktuální situa-
ci v souvislosti s migrační vlnou spojenou 
s válečným konfliktem v důsledku ruské ag-
rese vůči Ukrajině také předpokládáme za 
resort Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR další navýšení sociálních výdajů. Občané 
Ukrajiny budou nicméně po svém příjezdu 
do ČR v rámci registrace zároveň zdravotně 
pojištěni, takže jejich pojištění bude platit 
stát a tím se rozpočet veřejného zdravotního 
pojištění navýší. Zároveň za Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR děláme maximum 
pro to, aby se občané Ukrajiny co nejdříve 
začlenili na trhu práce, čímž by za ně jejich 

zaměstnavatelé v ČR odváděli zdravotní po-
jištění, které bývá zpravidla vyšší, než činí 
platba za státní pojištěnce.

Situaci budeme z hlediska možností roz-
počtu monitorovat a hned, jak to bude možné, 
eventuálně podpoříme naplnění zadání z pro-
gramového prohlášení vlády České republiky, 
kde v agendách Ministerstva zdravotnictví 
ČR vláda do konce volebního období plánu-
je prosadit pravidelnou valorizaci plateb za 
státní pojištěnce.

S uctivým pozdravem
Ing. Marian Jurečka, 

místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Praha, 6. 4. 2022
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COVID-19

Druhý rok covidu byl ještě 
horší než první

Vyhláška o epidemické 
bdělosti pro covid-19

Loni v ČR zemřelo 140 tisíc lidí, tedy ještě o deset tisíc více než v roce 2020

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro 
onemocnění covid-19. Lékařská komora uplatnila k návrhu několik zásadních připomínek na 
základě doporučení epidemiologa MUDr. Smejkala a infektologa profesora MUDr. Holuba.

V roce 2020 zemřelo v naší zemi o 28,1 ti- 
síce lidí více, než kolik se jich narodilo. Jde o nej-
hlubší přirozený úbytek populace v historii Česka 
od roku 1918. Počet zemřelých se oproti kritic-
kému roku 2020 zvýšil ještě o dalších 10 600 
a v porovnání s průměrem let 2015–2016 se počet 
zemřelých zvýšil dokonce o celou jednu čtvrtinu.

Souvislost s epidemií nemoci covid-19 je 
jednoznačná. Nejvíce lidí zemřelo v březnu 

2021, následoval pak leden 2021, tedy měsíce, 
kdy po nesmyslném předvánočním rozvol-
nění protiepidemických opatření eskalova-
la další vlna epidemie a očkování se teprve 
rozbíhalo. Nejvíce úmrtí bylo mezi sedmde-
sátníky. Tak jako v předcházejícím roce, tak 
se znovu snížila očekávaná délka dožití na  
74,1 let u mužů a 80,5 let u žen. 

Milan Kubek

Narození a zemřelí v ČR

Narození Zemřelí

2016 112 663 107 750

2017 114 405 111 443

2018 114 036 112 920

2019 112 231 112 362

2020 110 200 129 289

2021 111 793 139 891

(Zdroj: ČSÚ)

•  ČLK požaduje, aby byl jednoznačně vyme-
zen subjekt, který bude v epidemicky ne-
příznivé době kompetentní k odbornému 
vedení boje s epidemií, jenž spočívá zejmé-
na ve stanovení strategických a expertních 
doporučení pro zvládání epidemického 
stavu. Jde o to, aby se, pokud možno, již ne-
opakoval chaos, kterého jsme byli svědky.

•  ČLK dále žádá, aby byl stanoven subjekt 
odpovědný za zajištění dostatečných tes-
tovacích kapacit.

•  ČLK upozornila na přílišnou konkrétnost 
návrhu, který nepočítá s možností rozšíření 
jiné varianty viru, která by měla odlišné 
epidemiologické charakteristiky.

•  ČLK upozornila na absenci stanovení od-

povědnosti za finanční zajištění boje s epi-
demií a navrhla vytvořit státní fond pro 
zvládání epidemie.

•  ČLK rovněž podpořila technické připomínky 
podané Sdružením praktických lékařů (SPL).

Ministerstvo zdravotnictví žádnou 
z připomínek ČLK neakceptovalo.

Milan Kubek

Innovativ Helfen & HeilenInnovativ Helfen & Heilen

Fachärzte an der Abteilung für Innere Medizin (w/m/d)

Mit rund 380 Mitarbeitern ist es uns in den letzten Jahren gelungen, zur innovativen 
Gesundheitsdrehscheibe des Nordens von Kärnten zu werden und unsere Stärken im Bereich 
medizinischer, technischer und wirtschaftlicher Agenden zu pro� lieren. 
Wir suchen starke Persönlichkeiten zum sofortigen Eintritt: 

Die ausführliche Stellenbeschreibung � nden Sie auf unserer Homepage unter www.dokh.at/karriere.
Für persönliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Dr. Ernst Benischke, MBA | Geschäftsführer und Ärztlicher Leiter
ernst.benischke@dokh.at | +43 (0) 4268 2691 2102

Inzerce
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Omikron
Je to už trochu unavující stále psát o covidu, tak doufejme, že na dlouhou dobu naposled. Podívejme 
se na data z ÚZIS. Týdenní počet nových záchytů je na hodnotě kolem 400 případů / 100 tisíc 
obyvatel. Za uplynulých sedm dní přibylo cca 44 tisíc případů. 

Denně se provede celkem cca jen 30 tisíc 
testů ( ještě nedávno to bylo násobně více), 
z toho je asi pětina antigenních. Aktuální hod-
noty sedmidenních průměrů na celou ČR jsou 
u diagnosticky indikovaných testů 32 procent, 
u epidemiologicky indikovaných testů jde o hod-
notu 19 procent. Relativní pozitivita testů 
tak stále zůstává ve vysokých hodnotách, 
i když i v těchto důležitých parametrech 
pozorujeme v dlouhodobém trendu pokles.

Celopopulační reprodukční číslo dosahuje 
hodnoty 0,87 (sedmidenní okno), reprodukční 
číslo ze čtrnáctidenního okna je 0,91. Celkem 
nemocnice průběžně hlásí cca 1650 hospita-
lizovaných s covidem-19, z toho na JIP 150 pa-
cientů. Tato zátěž v dlouhodobém trendu 
pomalu klesá, zátěž JIP neroste. Bohužel 
stále významnou zátěž registrujeme v populaci 
seniorního věku 65+. Relativní pozitivita tes-
tů indikovaných v této věkové kategorii, když 
vezmeme všechny indikované testy, je stále  
33 procent. Virová nálož také obecně stoupá 
do vyšších věkových kategorií, ve věkové 
třídě 6–11 let je pouhých 131,8/100 tisíc, ale ve 
věkové třídě 20–29 let 426,8/100 tisíc a ve věko-
vé třídě 50–64 let je už 509,3/100 tisíc.

Migrační vlna z Ukrajiny se na počtech 
případů neprojevuje, i když je Ukrajina jedna 
z nejméně proočkovaných zemí Evropy.

Zájem o očkování v ČR bohužel dlouho-
době klesá, v celé zemi se za den nyní naoč-
kují v průměru cca tři tisíce osob denně 
(nejvíce v pátek, nejméně o víkendech), 
což je cca jen třikrát víc, než očkovací centrum 

IKEM na Chodově zvládlo o prázdninách za 
jediný den. Dobré je, že ty nejohroženější vě-
kové skupiny jsou také ty nejproočkovanější. 
Co z toho vyplývá? Čísla klesají, nicméně také 
se testuje méně než v předchozích měsících. 
Tak malé množství testů jako dnes se děla-
lo naposledy loni koncem léta. V souvislosti 
s průběhem onemocnění variantou omikron, 
která je v naprosté většině případů v ČR u všech 
subvariant mírná, již lidé často nechodí na PCR 
test, pozitivní samotest nehlásí a léčí se doma. 
Třebaže se chovají zodpovědně a nikoho ne- 
ohrožují, čísla to jistě zkresluje. Proto se jedná 
v současné fázi epidemie spíše o stagnaci, re-
spektive mírný pokles.

Naprostou většinu současných záchytů tvo-
ří varianta omikronu BA.2, jejíž nakažlivost je 
přibližně dvakrát větší než původní subvarinaty 
omikronu BA.1. Účinnost vakcín na všechny 
subvarianty omikronu je stejná. Mediálně dis-
kutovaný deltakron je detekován jen spora-
dicky a jeho spike protein je prakticky totožný 
omikronu, není to proto tedy „game changer“, 
kterého bychom se měli obávat.

Na současné situaci v Hongkongu a Šangha-
ji vidíme, že při tak vysoké nakažlivosti omikro-
nu (téměř jako spalničky) je eliminační strategie 
Číny založená na přísných lockdownech a uza-
vírání celých měst a oblastí nadále neudržitelná. 
Tamtéž i vidíme, že omikron má v neproočko-
vané (popř. očkované vakcínami s menší účin-
ností) a „nepromořené“ populaci srovnatelnou 
smrtnost s předchozími variantami viru.

Když se podíváme do západní Evropy, čísla 
nakažených v mnoha zemích Evropy s vysokou 
proočkovaností (Německo, Rakousko, Velká 
Británie) ještě donedávna v souvislosti se sub-
variantou BA.2 a rozvolněním opatření rostla, 
i když do zátěže nemocnic se promítla výrazněji 
jen v sousedním Rakousku. USA očekává kvůli 
BA.2 vzestup počtu případů. 

Léčba nemoci covid zůstává na jaře 2022 
bez velkých změn, monoklonální protilátky 
účinné jako terapie rizikových pacientů infi-
kovaných variantou omikron (kupř. bebtelo-
vimab) v ČR nejsou k dispozici. Antivirotika 
i.v. remdesivir (Veklury) a p.o. molnupiravir 
(Lagevrio) mohou být podána všem rizikovým 
pacientům na základě pozitivního testu. Na 

účinnější p.o. antivirotikum paxlovid si v ČR 
také ještě asi nějakou dobu počkáme a v IKEM 
jsme již vybrali skupinu vysoce rizikových pa-
cientů po transplantacích k profylaktické-
mu podání kombinace monoklonálních pro-
tilátek tixagevimabu a cilgavimabu (preparát 
Evusheld), jejichž účinek by měl trvat šest 
měsíců, schválen EMA v březnu t. r.

Co tedy nyní poradit nám lékařům a na-
šim pacientům?
1.  Pokud se objeví příznaky respirační infek-

ce,  udělat si přinejmenším samotest, 
v lékárnách jsou stále dostupné kvalitní an-
tigenní testy.

2.  Stále dbát na ochranu dýchacích cest 
v uzavřených prostorech zejména u starších 
lidí, chronicky nemocných, imunosuprimova-
ných, klientů sociálních zařízení a pacientů.

3.  Důraz na posilující dávky (FDA v USA 
schválila již druhou posilující dávku pro 
všechny starší 50 let a imunosuprimované 
a další země se přidávají).

4.  Stále udržovat povědomí o nemoci covid, 
popř. doporučit pacientům koupi pulzní-
ho oxymetru, může se hodit v budoucnu 
i u jiných respiračních onemocnění.

5.  Udržovat povědomí o aktuálních možnos-
tech prevence a léčby covidu mimo nemoc-
nici a vědět, kam pacienta nasměrovat, když 
bude třeba.
Od expertů a Ministerstva zdravotnictví 

bychom měli chtít promyšlenou očkovací stra-
tegii před podzimem, nákup vakcín a léků včas, 
nezapomínat i při malém množství provádě-
ných testů na dobré indikátory virové nálože 
v populaci, jako je sledování množství viru 
v odpadních vodách, a do budoucna přede-
vším uvážlivou a důkladnou reformu institucí 
veřejného zdravotnictví.

Je pravděpodobné, že do podzimu, pokud 
bude nadále dominovat omikron a jeho subva-
rianty, nás nic dramatického, co se covidu týče, 
nepotká. A co bude na podzim a v zimě, záleží 
opět do velké míry na nás samotných. Spousta 
lidí na celém světě se s virem ještě nesetkala 
a očkována nebyla. Pravděpodobnost importu 
varianty obcházející stávající imunitu se sice 
zmenšuje, ale vyhráno ještě nemáme.

MUDr. Petr Smejkal
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COVID-19

Vakcíny: co bude dál? 
Budeme se dál očkovat, nebo jsme už „za vodou“?
Otázka, kterou vznášíme čím dál častěji. Odpověď na ni závisí na mnoha faktorech. Problém je, že u spousty 
z nich zatím nemáme tušení, jak se vyvinou. Jedna věc je biologie, druhá přístup k celému problému.

Biologií myslím samozřejmě to, jak se vy-
vine a) virus, b) naše imunitní odpověď na něj. 
Omikron nejspíš není to poslední, v co se SARS-
-CoV-2 změnil. 

Otázkou je, jak velkou paseku tyhle příš-
tí varianty udělají a kdy přijdou. Pokud jsem 
správně viděl, poslední výstřelky virové genetiky 
mají označení BA.4 a BA.5. Nikdo momentálně 
neví, jestli zůstanou jen neznámou kombinací 
čísel a písmen, nebo zda obletí svět. S vysokou 
incidencí (tedy s tím, jak kašleme na prevenci 
a děláme, že kovídek néni) roste pravděpodob-

nost, že se v někom potkaj kovídky dva, popovídaj 
si a vznikne z nich jeden škaredej.

Ten, proti kterému už nebude fungovat ani 
booster boosteru, a pojedeme nanovo. Málo se 
o tom mluví, ale riziko to je. Naše imunitní od-
pověď – v tomto případě tedy spíše imunitní 
paměť – je také něco, o čem nemáme dokonalou 
představu. 

Špatná zpráva je, že s omikronem přestala 
platit obecná poučka, že jednou a tou samou 
variantou viru se nelze reinfikovat. 

Dobrá zpráva je, že ač nás imunita nechrání 
před reinfekcemi, chrání nás (zatím) dobře před 
jejich těžkým průběhem. Jak dlouho to vydrží, 
ukáže až čas. 

Je tu ale jedna mnohem zásadnější otáz-
ka, o které bychom se měli bavit především: Co 
chceme od vakcín? 

Chceme od nich omezení šíření viru a pre-
venci nákaz?

Protože kovídek není jen o tom, jestli někdo 
skončí v nemocnici teď. Je o tom, kolik lidí si 
odnese trvalejší následky. Je o tom, kolika lidem 
zničí zdraví tak, že neumřou „s covidem“, ale 
o rok, dva později „s chřipkou“ prostě proto, že 
je covid nahlodal.

Je to o tom, jestli se koukáme na příští zimu, 
nebo na příštích deset let. Pokud je naším cílem 
omezení šíření, budeme se pravděpodobně oč-
kovat pravidelně – za předpokladu, že jakékoliv 
vakcíny budou dostupné, budou mít na šíření 
viru vliv. (Mimochodem – ano, i to, že se nenaka-
zím, se počítá jako prevence šíření. Nejen to, že 
virus jako očkovanej nepředám dál. Jen říkám.)

Chceme od nich ochranu před hospitalizací 
a prohlásíme covid za rýmičku?

Protože tam bychom směřovat jednou asi 
měli, ne? K tomu, že se covid začne řešit indi-
viduálně, bez plošných nařízení, které každé- 
ho – zastánců nevyjímaje – otravují. 

Pokud je naším cílem nezkolabovat zdra-
votnictví, pak asi není potřeba řešit další dávky – 
minimálně do doby, než naše T-buňky přestanou 
milej SARS rozpoznávat. 

Jsme „tam“? 
Já nevim. 
Pointa je, že bychom se o tom měli bavit. 

Budeme teď mít nejspíš nějakou dobu klid, tak 
by bylo velice fajn rozjet debatu teoretickou a při-
pravit plány na to, co přijde na podzim. 

Aby se zas nestalo něco jako „nikdo nám to 
neřekl“.                           Mgr. Adam Obr, Ph.D., Iniciativa Sníh

Inzerce
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Kam mizí absolventi lékařských 
fakult
Nedostatek lékařů spolu se stárnutím těch, kteří pracují, je vedle nedostatku peněz patrně nejvážnějším 
problémem našeho zdravotnictví. Tuto skutečnost sice již prakticky nikdo nezpochybňuje, ale řešení 
problému přesto stále zůstává v nedohlednu.

Jednou z cest, jak situaci po-
stupně zlepšovat, by mohlo být 
navyšování počtu studentů na lé-
kařských fakultách. S ohledem na 
nedostatek vyučujících i špatné 
prostorové zázemí i technické vy-
bavení je však kapacita škol ome-
zená. Nejsou prostě nafukovací 
a počty studentů nelze jen tak 
navyšovat bez rizika zhoršování 
kvality výuky.

Česká lékařská komora 
oslovila děkany lékařských 
fakult s žádostí o zaslání počtu 
absolventů magisterského studia 
v  oboru všeobecné lékařství 
v uplynulých třech letech, a to 
včetně rozdělení na muže a ženy 
a  na absolventy vzdělávacího 

programu v  jazyce českém 
a v angličtině. Díky vstřícnosti 
děkanů vznikla tato tabulka.

V roce 2019 promovalo na osmi 
fakultách celkem 1718 lékařů, o rok 
později 1773 a loni již 1786. Úměrně 
nárůstu počtu promujících roste 
rovněž počet studentů v cizojazyč-
ném (anglickém) programu. Tito 
studenti tvoří přibližně 20 pro- 
cent absolventů, ale v  českém 
zdravotnictví z  nich nezůstává 
prakticky nikdo. Ostatně, kdo by 
si platil drahé školné jen proto, 
aby nastoupil do naší nemocnice 
za naši mzdu? Tato jedna pětina 
studentů je pro české zdravotnictví 
ztracená a s jistou nadsázkou se 
dá říci, že v podstatě jen zabírají 

Počet absolventů v letech 2019, 2020, 2021

rok 1. LF UK 2. LF UK 3. LF UK LF UK  
H. Králové

LF UK 
Plzeň

Masaryk. 
univerzita

Ostravská 
univerzita

LF UP  
Olomouc

absolventi  
všech LF

absolventi 
přijatí 

 do ČLK
rozdíl

2019 396 136 186 176 205 340 69 210 1718 1217 501

muž ČJ 82 40 68 55 56 101 24 47 473

žena ČJ 236 75 80 81 105 173 45 126 921

muž AJ 37 7 17 24
44

40
–

20 189

žena AJ 41 14 21 16 26 17 135

2020 339 193 182 183 226 372 69 209 1773 1266 507

muž ČJ 85 44 53 57 67 122 20 47 495

žena ČJ 183 102 92 93 113 179 49 119 930

muž AJ 37 28 23 21
46

42
–

27 224

žena AJ 34 19 14 12 29 16 124

2021 384 186 201 176 213 329 76 221 1786 1319 467

muž ČJ 76 72 62 49 64 111 16 48 498

žena ČJ 215 77 82 77 112 162 60 125 910

muž AJ 43 17 20 33
37

31
–

21 202

žena AJ 50 20 37 17 25 27 176

Pozn.: LF UK Plzeň nemá v AJ rozděleny absolventy na muže a ženy, je uveden jen celkový počet absolventů.
Ostravská univerzita nemá studijní program v AJ.
Z údajů od děkanů LF zpracoval dne 3. 4. 2022 Mgr. Valášek

místa našim studentům. Tito pla-
tící studenti jsou však pro školy 
ekonomickým přínosem a opět 
s jistou dávkou licence by se dalo 
tvrdit, že svými penězi dotují stu- 
dium pro studenty naše. Univerzi-
ty jistě mají být kosmopolitní, ale 
pokud by stát zvýšil svůj příspěvek 
za jednoho medika, nemuselo by 
na lékařských fakultách studovat 
tolik cizinců.

Česká lékařská komora vede 
registr lékařů, a má tedy přehled 
o tom, kolik absolventů se k nám 
v jednotlivých letech hlásí. V roce 
2019 se do komory ze 1718 absol-
ventů přihlásilo 1217, zatímco 501 
jich odešlo do ciziny či mimo obor. 
O rok později se z 1773 absolven-

tů stalo členy 1266, zatímco 507 
někam zmizelo. A v loňském roce 
jsme ze 1786 absolventů 1319 při-
jali do komory a 467 jich zamíři-
lo jinam. Každý rok je tak počet 
lékařů nastupujících do českého 
zdravotnictví o  25–30 procent 
nižší než celkový počet promují-
cích lékařek a lékařů. 

Zároveň pokračuje proces fe-
minizace, kdy dvě třetiny úspěš-
ných absolventů lékařské fakulty 
v českém jazyce jsou ženy. A prá-
vě vytvoření podmínek pro mladé 
lékařky, aby mohly lépe skloubit 
profesní kariéru a rodinný život, 
je další velkou výzvou pro naše 
zdravotnictví.

Milan Kubek

NEDOSTATEK LÉKAŘŮ 
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Jste duchem leader?
Máte vizi a elán k jejímu
uskutečňování? Medicína Vás
opravdu baví a toužíte posouvat věci kupředu?
Chyběl Vám dosud v zaměstnání partner, který by sdílel
Vaši energii a podporoval Vás?

Vytvoříme Vám ty nejlepší podmínky. Najdeme cesty.
Nasloucháme, komunikujeme, podporujeme, pomáháme
a oceňujeme.
Čas, který trávíte v práci, může být příjemný, když víte,
že má smysl.

Na Vaše otázky Vám rádi odpoví a rádi se s Vámi setkají:

Přemýšlíme a děláme to jinak. Není to
jen práce. Nebojte se nás zeptat.

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
předseda správní rady
tel. +420 499 866 102,
+420 776 069 842
prochazka.miroslav@nemtru.cz

Mgr. Eliška Mikschová
personální náměstkyně
tel. +420 499 866 119,
+420 720 020 792
mikschova.eliska@nemtru.cz

je akreditované a moderně vybavené, zahrnuje standardní
lůžkovou část, multidisciplinární JIP s navazujícím oddělením
intermediární péče a spektrum specializovaných poraden;

přijímá ročně zhruba 3000 pacientů v celém spektru interních
onemocnění a průměrně 20000 pacientů za rok je ošetřeno
v našich ambulancích;

má k dispozici diagnostický komplement s 24hodinovou
dostupností. Naši lékaři mají oporu ve zkušeném klinickém
farmaceutovi, který jim pomáhá určit tu nejvhodnější medikaci
pro konkrétní pacienty;

poskytuje našim mladým lékařům zázemí pro přípravu
k atestaci v oboru vnitřní lékařství. Současně u nás mají možnost
směřovat po interním kmeni i do dalších našich akreditovaných
interních oborů, jako je gastroenterologie, nefrologie nebo
pneumologie a ftizeologie.

V našich řadách uvítáme

LÉKAŘE INTERNISTU SE
SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
s výhledem budoucího převzetí primariátu. Tato možnost je tu pro
ty, kteří budou mít chuť časem převzít otěže od zkušených kolegů
a dát trutnovské interně, stejně jako oni, svůj odborný um, kus
svého srdce i pozitivní energii své osobnosti. Není to jen práce. Je to
investice do další etapy rozvoje našeho dobře fungujícího oddělení,
pro kolegy lékaře i celý nelékařský tým a pro naše pacienty.

ŘEKNĚTE NÁM, ZA JAKOU ODMĚNU
U NÁS CHCETE DĚLAT MEDICÍNU.
VAŠE PŘEDSTAVY SE MOHOU STÁT
REALITOU.
Naše interní oddělení:

www.nemtru.cz

Nové tarify  
T-Mobile  
pro ČLK

ČINNOST ČLK

Česká lékařská komora má již několik let uzavřenou rámcovou 
smlouvu s firmou T-Mobile na Program Benefit, slevový program 
pro členy ČLK. Dosavadní tarify byly již zastaralé a neodpovídaly 
současným podmínkám poskytovaným firmou T-Mobile pro své 
klienty. Proto byla nyní rámcová smlouva prodloužena s novými, 
výrazně výhodnějšími slevovými podmínkami, které, jak doufáme, 
členy ČLK zaujmou. 

Na webových stránkách komory – www.lkcr.cz  je pod bannerem 
T-Mobile odkaz na stránku, kde si lze vše kolem programu zorgani-
zovat. Pro vstup je potřeba znát číslo programu a heslo.  

Lékařky a lékaři, kteří již v Programu Benefit jsou, byli upozor-
něni přes SMS na změnu a získali i číslo programu a heslo. Kolegyně 
a kolegové, kteří zatím v programu nejsou, získají vstupní údaje 
dvěma cestami. A je jedno, zda u T-Mobile již nějaké SIM karty mají, 
či nikoliv. V nejbližší době všichni členové ČLK, kteří dali komoře 
GDPR souhlas se zasíláním mailu, dostanou číslo programu a heslo 
i s návodem („kuchařkou“), jak postupovat. 

Pokud mail od ČLK nedostáváte, můžete si zasílání aktivovat na 
vašem OS ČLK. Pokud nechcete od komory maily dostávat, ale chtěli 
byste se připojit k Programu Benefit pro ČLK u T-Mobile, informa-
ci o postupu – včetně čísla programu a hesla – získáte v centrální 
kanceláři ČLK, kde má tuto činnost na starost Veronika Bieganská 
(sekretariatolomouc@clkcr.cz) anebo lze tyto informace získat 
případně i na příslušném OS ČLK, jehož jste členem. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, doufáme a věříme, že nové 
výhodnější podmínky pro členy ČLK od T-Mobile oceníte a že vám 
budou sloužit ku prospěchu ve vaší náročné práci i v osobním životě. 

Petr Dýcka, T-Mobile

MUDr. Michal Sojka, ČLK
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http://www.lkcr.cz/
mailto:sekretariatolomouc@clkcr.cz


TEMPUS MEDICORUM    /  DUBEN 202226

TEMPUS
MEDICORUM ČINNOST ČLK

Čestné medaile ČLK předány  
na okresním shromáždění  
v Chomutově
Hlavním bodem programu okresní shromáždění OS ČLK 
Chomutov, které proběhlo 31. 3. 2022 v budově knihovny, 
bylo udělení čestných medailí ČLK. V historii našeho OS 
byly uděleny poprvé. Laureáti byli vybráni již dříve, vinou 
pandemie covidu-19 jsme ale mohli teprve nyní uskutečnit 
oficiální předání medailí

MUDr. Jindřich Trávník 
Narodil se 2. 7. 1928 v Třešti na Jihlavsku do rodi-

ny obuvníka. Za války studoval na Baťově škole práce 
ve Zlíně. Po válce rodina přesídlila do západočeského 
pohraničí. Navštěvoval gymnázium v Mariánských 
Lázních, ze kterého byl v roce 1948 z politických 
důvodů vyloučen, po různých peripetiích nakonec 
střední školu dokončil v Chebu. Lékařské vzdělání 
získal na Lékařské fakultě v Plzni. Jeho touhou byla 
již za studií chirurgie. Po ukončení studia na umís-
těnku nastoupil 1. 1. 1954 do nemocnice Chomutov 
na oddělení chirurgie. Zdejší kraj a zejména práce 
na chirurgii mu učarovala a ve zdejším kraji zůstal 
dodnes.

V padesátých letech se MUDr. Jindřich Trávník 
kromě běžné chirurgické praxe věnoval preventivní 
chirurgii a traumatologii. Ve zdejším kraji protka-
ném doly a těžkým průmyslem se zasadil o používání 
osobních ochranných pomůcek horníky a dělníky. 
Byl jedním ze zakladatelů operační traumatolo-
gie, průkopníkem osteosyntéz. Jeho soubor téměř  
250 osteosyntéz zlomenin bérce je i z dnešního po-
hledu úctyhodný. Primářem chirurgického oddělení 
nemocnice Chomutov byl v letech 1983–1992. 

Své působení na chirurgickém oddělení nemoc-
nice ukončil v roce 1994. Dále však pracoval jako 
lékař nejdříve v dnes již neexistující Hornické zdra-
votní pojišťovně, následně pak ve VZP. Nyní 94letý 
nestor chomutovské medicíny oficiálně odešel na 
zasloužilý odpočinek v roce 2020 v úctyhodných 
92 letech.

Historicky prvním nositelem čestné medaile ČLK udělené OS ČLK Chomutov se 
za rok 2020 stal MUDr. Jindřich Trávník, emeritní primář Chirurgického oddělení 
nemocnice Chomutov. Za rok 2021 se pak nositelem čestné medaile ČLK udělené 
OS ČLK Chomutov stal emeritní primář Interního oddělení nemocnice Chomutov 
MUDr. Jiří Dostál. 

K oběma oceněným přednesli krátké laudatio zástupci příslušných oddělení. 
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MUDr. Jiří Dostál 
Svůj spojil osud s Chomutovem 4. 8. 1975, 

kdy po studiu na LF Univerzity Palackého 
v Olomouci nastoupil na interní oddělení Ne-
mocnice s  poliklinikou Chomutov. V  dalších 
letech kromě pozice sekundáře interního oddě-
lení působil jako učitel na Střední zdravotnické 
škole Chomutov, vykonával funkci obvodního 
lékaře 5. odvodu na poliklinice, od roku 1986 
byl ordinářem pro kardiologii, od roku 1990 
zaváděl do praxe novou metodu kardiostimu-
lace, 1. 5. 1993 byl jmenován do funkce primáře 
interního oddělení NsP Chomutov, v jehož čele 
stál dnes těžko představitelných 24 let. 

Kromě specializací interního lékařství  
I. a II. stupně je držitelem osvědčení ČLK k vý-
konu soukromé praxe ve specializačním oboru 
interní lékařství – kardiologie – endokrinolo-
gie, pro vyšetřovací metody echokardiografie, 
kardiostimulace, elektrofyziologie a funkční li-
cence transesofageální echokardiografie, srdeč-
ní elektrofyziologie a trvalá kardiostimulace –  
kardiologická část. 

Nelze dále opomenout dlouholeté působení 
v čestné radě České lékařské komory, jeho vá-
šeň pro sport, volejbal především, či muzikální 
nadání, které osvědčoval v každé společnosti, 
nejenom s kytarou. Inspirativním a aktivním 
stylem vedení oddělení nasměroval několik 
generací lékařů na trajektorie, kterých se drží 
dodnes.

Možnost ocenit významné členy našeho 
sdružení všichni přítomní kvitovali.

Po předání medailí, k čemuž oběma pogra-
tuloval i přítomný prezident ČLK MUDr. Mi- 
lan Kubek, oba laureáti krátce poděkovali, za-
vzpomínali na svá aktivní léta a své učitele.

Vinou pandemie jsme se na okresním 
shromáždění sešli téměř po 2,5 letech, před-
tím naposledy v prosinci 2019. Kromě běžné 
agendy, tedy zprávy o činnosti, zprávy o hos-
podaření a zpráv revizní komise a čestné 
rady, se shromáždění neslo ve slavnostním 

duchu, k čemuž přispěla i návštěva preziden-
ta komory, s nímž po ukončení slavnostní-
ho aktu pokračovalo shromáždění bohatou 
diskusí. 

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

předseda OS ČLK Chomutov

Inzerce
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PRÁVNÍ PORADNA

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o:
 sh

utt
er

st
oc

k.
co

m

Správnost postupu lékaře nemůže posuzovat znalec jiné odbornosti. Na toto téma již bylo publikováno 
více shodných článků a pouze situace, které se v praxi často opakují, mě vede k tomu, abych stručně 
znovu upozornil na dvě zásady.

Lékař neodpovídá za výsledek, 
ale pouze za odbornost výkonu

Poskytovatel zdravotních slu-
žeb a lékař provádějící zdravotní 
výkon neodpovídají a nemohou 
odpovídat za výsledek výkonu, byť 
by byl nepříznivý. Odpovídají pouze 
za to, že poskytli výkon lege artis – 
tedy na náležité odborné úrovni. 
Přesto výsledek nemusí být pro pa-
cienta příznivý. To neznamená, že 
lékař nese trestní odpovědnost, ale 
neznamená to ani, že poskytovatel 
zdravotních služeb má automaticky 
povinnost k náhradě škody a nema-
jetkové újmy. Nemá. Muselo by být 
prokázáno, že například k poškoze-
ní tělesného orgánu při invazivním 
výkonu došlo alespoň v tzv. ned- 
balosti nevědomé, kdy lékař sice 
nevěděl, že může k poškození pa- 
cienta dojít, ale vědět to měl a mohl, 
nebo v tzv. nedbalosti vědomé, kdy 
lékař věděl, že může při výkonu 
dojít k poškození pacienta, ale bez 
přiměřených důvodů spoléhal, že 
k němu nedojde. Výkon by přitom 
musel být v rozporu s uznávanými 
postupy a pravidly s ohledem na 
individualitu pacienta, konkrétní 
podmínky a objektivní možnosti. 
Pokud tomu tak nebylo, výkon byl 
proveden na náležité odborné úrov-
ni, a přesto došlo k poškození pa- 
cienta, nepřipadá v úvahu ani trest-
ní odpovědnost lékaře, ani občan-
sko-právní odpovědnost poskyto-
vatele zdravotních služeb.

Podle poslední judikatury 
Nejvyššího soudu otázka, zda lé-
kař postupoval lege artis, je otáz-
kou právní a odpověď na ni nále-
ží soudu, nikoliv znalci. To však 
neznamená, že soud může tuto 
otázku rozhodnout svévolně a li-
bovolně, musí se opírat o posudek 
příslušného znalce a závěry soudu 
nemohou být v rozporu se závěry 
znalce o tom, zda postup byl, či 

nebyl odborně správný. Odpověď 
ovšem náleží odborně příslušnému 
znalci. Posuzovat práci lékaře určité 
odbornosti nemůže znalec jiné od-
bornosti, byť by poškození zdraví 
souviselo s touto jinou odborností. 
Posuzovat správnost postupu orto-
peda za situace, kdy při ortopedické 
operaci došlo k poranění nervu, ne-
může neurolog ani neurochirurg, 
ale jedině opět ortoped. Posuzovat 
správnost péče praktického lékaře, 
pokud pacient zemřel na infarkt, 
nemůže kardiolog, ale znalec z obo-
ru všeobecného praktického lékař-
ství. Znalec si ovšem může přizvat 
konzultanta z oboru souvisejícího 
s případem. 

V této souvislosti je třeba po-
ukázat na celou řadu rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR. Předklá-
dám právní větu jednoho z těchto 
rozhodnutí, která je myslím dosti 
výstižná a týká se nikoliv odpověd-
nosti trestní, ale občansko-právní.

Rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR sp. zn.:  
25 Cdo 3386/2018

Konstatuje, že sama okol-
nost nezamýšleného poško-
zení tělesného orgánu při po-
skytování zdravotní péče ještě 
sama o sobě neznamená, že její 
poskytovatel postupoval non 
lege artis. Samotný negativní 
výsledek zdravotnického výko-
nu nemusí být nutně vyvolán 
postupem, který není v soula-
du s dostupnými lékařskými 
poznatky, neboť při zásazích 
do lidského organismu půso-
bí mnoho faktorů, které v ko-
nečném výsledku mohou vést 
k nedosažení předpokládaného 
stavu či dokonce k jeho zhorše-
ní, tj. k újmě na zdraví. Právní 

závěr v tomto směru musí být 
zpravidla podložen znaleckým 
posudkem z  oboru zdravot-
nictví z  příslušného odvětví 
či specializace a právní úvaha 

soudu o nedodržení současných 
dostupných poznatků lékařské 
vědy nemůže být s ním v logicky 
zjevném rozporu. 

JUDr. Jan Mach
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Zákon č. 65/2022 Sb. ze dne 17. března 2022 o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaný invazí vojsk Ruské federace stanoví některé podmínky pro 
udělování dočasné ochrany cizincům, konkrétně občanům Ukrajiny v souvislosti s jejich pobytem na 
území České republiky.

Zdravotní péče o cizince, kterým 
byla poskytnuta dočasná ochrana

Úhrada zdravotních služeb občanům Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana 
podle zákona č. 65/2022 Sb.

Podle § 2 tohoto zákona dočasnou ochra-
nou se rozumí oprávnění k pobytu na území 
České republiky podle zákona o  dočasné 
ochraně cizinců za účelem poskytnutí do-
časné ochrany na území České republiky v ná-
vaznosti na rozhodnutí Rady EU 2022/382 
ze dne 4. března 2022. Zákon stanoví některé 
podmínky pro rozhodnutí o poskytnutí do-
časné ochrany občanovi Ukrajiny, který byl 
nucen opustit svou vlast v souvislosti s invazí 
vojsk Ruské federace. Ustanovení § 7 uve-
deného zákona stanoví zvláštní pravi-
dla pro poskytování zdravotních služeb 
těmto cizincům. Podle tohoto ustanovení 
cizinec, kterému byly poskytnuty zdravotní 
služby na území České republiky a kterému 
byla následně udělena dočasná ochrana po-
dle tohoto zákona, se ode dne poskytnutí 
zdravotních služeb na území České republi-
ky v období třiceti dnů přede dnem udělení 

dočasné ochrany považuje pro účely úhrady 
poskytnutých zdravotních služeb za osobu 
podle § 2 odstavce 1 písm. b) bodu 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. Tedy ješ-
tě dříve, než bylo rozhodnuto o poskytnutí 
dočasné ochrany, a to třicet dnů před tímto 
rozhodnutím, je tento cizinec považován za 
osobu podle uvedeného ustanovení zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. Dále zá-
kon stanoví, že cizinec, kterému byla udělena 
dočasná ochrana, podle tohoto zákona se ode 
dne jejího udělení považuje pro účely úhrady 
poskytnutých zdravotních služeb za osobu 
podle § 2 odstavce 1 písm. b) bodu 5 zákona 
o zdravotním pojištění. 

Zákon dále stanoví, že dítě, které se na-
rodilo na území České republiky cizinci uve-
denému v odstavci 1, tedy cizinci třicet dnů 
přede dnem udělení dočasné ochrany, nebo 
cizinci, kterému již byla udělena dočasná 
ochrana, se ode dne narození považuje pro 
účely úhradou poskytnutých zdravotních 
služeb za osobu podle § 2 odstavce 1 písm. b) 
bodu 5 zákona o veřejném zdravotním pojiš-
tění, a to nejdéle po dobu šedesáti dnů ode 
dne narození. 

Podle § 2 odstavce1 písm. b) bod 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění je pojištěn-
cem podle tohoto zákona osoba, která nemá 
trvalý pobyt na území České republiky, pokud 
jí bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem 
poskytnutí dočasné ochrany na území České 
republiky podle zákona o dočasné ochraně 
cizinců nebo se podle zákona o pobytu cizinců 
na území České republiky za takovou osobu 
považuje.

Jinými slovy: Uprchlík z  Ukrajiny 
je považován za pojištěnce, stejně jako 
osoba, která má trvalý pobyt na území 
České republiky, a je mu plně hrazena 
veškerá zdravotní péče hrazená ze zdra-

votního pojištění, pokud mu bylo uděleno 
oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí 
dočasné ochrany a také třicet dnů před- 
tím, než mu toto oprávnění bylo uděleno.

Komunikace, informovaný souhlas
V této souvislosti kladou někdy lékaři otáz-

ku, jak řešit komunikaci s cizinci, kteří neovlá-
dají cizí jazyk, konkrétně s uprchlíky z Ukrajiny, 
pokud nehovoří česky a nerozumějí česky psa-
nému textu. Samotnou komunikaci s těmito 
cizinci může překládat kterákoliv osoba, která 
rozumí česky i ukrajinsky, zejména pokud této 
osobě rozumí ukrajinský občan, jenž neovládá 
český jazyk. Do zdravotnické dokumentace 
je nutné poznamenat, která osoba tlumočila 
komunikaci mezi lékařem a pacientem-cizin-
cem. Pokud cizinec rozumí českému jazyku 
bez tlumočení a českému textu bez překladu, 
je vhodné uvést, že cizinec rozuměl podáva-
ným informacím v českém jazyce bez potřeby 
překladu. 

 Pokud jde o informovaný souhlas, je kla-
dena otázka, zda v případech, kdy poskytovatel 
zdravotní služby vyžaduje od pacienta k určitým 
zákrokům a výkonům písemný informovaný 
souhlas, je nutno vždy pořizovat překlad do 
ukrajinštiny. Bylo by jistě výhodou mít takový 
překlad k dispozici k podpisu ukrajinským pa-
cientem. Nutné to ovšem není. Poskytovatel 
zdravotních služeb sám rozhoduje, kdy bude 
informovaný souhlas od pacienta vyžadovat 
písemnou formu, právo vyžadovat písemnou 
formu má i pacient. Překladatel či tlumočník 
není hrazen ze zdravotního pojištění a v obecné 
rovině není povinností poskytovatele zdravotní 
služby zajišťovat a hradit překladatelské a tlu-
močnické služby pacientům-cizincům, tyto 
služby tedy hradí pacient. 

V dané situaci však tato zásada může být 
problematická a je vhodnější využít možnos-
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ti, aby obsah písemného dokumentu psaného 
v češtině přetlumočil do ukrajinštiny kdoko-
liv, kdo oba jazyky ovládá. Zejména lze využít 
zdravotnické pracovníky z Ukrajiny, kteří již 
u nás nějakou dobu pobývají nebo pracují a jsou 
schopni český text ukrajinskému občanovi, kte-
rý češtinu neovládá, přeložit. Rozhodně není 
stanoveno žádným obecně závazným právním 
předpisem, že by muselo jít o autorizovaný text 
registrovaným a k tomu oprávněným tlumoč-
níkem nebo překladatelem. Důležité je, že 
pacient překládající osobě rozumí a souhlasí, 
aby mu text přeložila. Dosud v tomto směru 
máme vesměs pozitivní zkušenosti u občanů 
Vietnamu, když některý z nich nerozumí čes-
kému jazyku, ale krajan mu dokáže text česky 
psaného informovaného souhlasu přeložit tak, 
aby mu rozuměl, aniž je nutno pořizovat text in-
formovaného souhlasu ve vietnamském jazyce. 

Do zdravotnické dokumentace je vhodné 
poznamenat, že listinu tlumočila konkrétní 
osoba, kterou lze identifikovat alespoň jménem, 
příjmením a číslem cestovního dokladu nebo 
datem narození a poznamenat, že pacient po-
tvrzuje, že textu rozumí a s výkonem souhlasí. 
Pokud tato slova, že pacient přeloženému textu 
nebo tlumočenému textu rozuměl a s výkonem 
souhlasí, bude možno uvést v jeho jazyce, na-
příklad v ukrajinštině, bylo by to samozřejmě 
s výhodou, aby bylo jasné, že osoba, která se 
podepsala, věděla, co podepisuje. 

Obdobný postup by bylo třeba zvolit i v pří-
padě informovaného nesouhlasu (reverzu), 
i když v těchto případech, pokud by šlo o nějaké 
zásadní zdravotní výkony, které pacient odmítá, 
by patrně bylo vhodnější pořídit překlad do jeho 
mateřského jazyka a pouze, pokud by to nebylo 
možné, bylo by třeba postupovat jako v případě 
informovaného souhlasu. Pokud by mělo jít 
o dříve vyslovené přání pacienta, pak se domní-
vám, že by bylo vždy třeba pořídit autorizovaný 

písemný překlad, včetně poučení o následcích 
dříve vysloveného přání a úředně ověřeného 
podpisu pacienta s výjimkou případu, kdy pa-
cient je již hospitalizován a kdy se nevyžaduje 
úředně ověřený podpis a stačí podpis zdravot-
níka, svědka a samozřejmě samotného pacienta.

Shrnutí:
Pokud je ukrajinskému občanovi po-

skytnuta podle zákona č. 65/2022 Sb. 
dočasná ochrana, je považován za pojiš-
těnce, stejně jako osoba s trvalým poby-
tem na území České republiky, a to třicet 
dnů přede dnem, kdy mu byla poskytnuta 
dočasná ochrana, tedy než o ní bylo roz-
hodnuto, a dále trvale po celou dobu, kdy 
toto rozhodnutí zůstává v platnosti a trvá. 
Poskytovatel zdravotní služby může účto-
vat zdravotní pojišťovně poskytnuté zdra-
votní služby, pokud byly poskytnuty ještě 
před udělením statusu dočasné ochrany, 
a to třicet dnů před vydáním příslušného 
rozhodnutí a trvale po dobu, kdy dočas-
ná ochrana trvá. Cizinec, kterému byla 

poskytnuta dočasná ochrana, má právo 
na úhradu zdravotních služeb a veškerá 
další práva jako český pojištěnec, včetně 
práva na volbu zdravotní pojišťovny a po-
skytovatele zdravotní služby. 

Pokud je komunikováno s těmito ci-
zinci, je vhodné, aby komunikaci překlá-
dala osoba, která ovládá oba jazyky a které 
cizinec rozumí. V případě informovaného 
souhlasu písemnou formou není nutné 
pořizovat na každý výkon autorizovaný 
překlad do příslušného cizího jazyka, byť 
by to bylo výhodou, postačí, pokud text in-
formovaného souhlasu přetlumočí osobě, 
které byla poskytnuta dočasná ochrana, 
jiná osoba, která ovládá oba jazyky, po-
kud cizinec potvrdí, že překladu rozuměl. 
Tuto skutečnost je třeba poznamenat do 
textu informovaného souhlasu, případně 
do zdravotnické dokumentace, současně 
je třeba označit identifikací osobu, která 
text pacientovi tlumočila. 

JUDr. Jan Mach, advokát,  

ředitel právní kanceláře ČLK
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Dohodnuté služby nehrazené 
ze zdravotního pojištění
Poskytovatel zdravotní služby nemá právo stanovit pacientovi žádné poplatky. Jakékoliv poplatky 
může stanovit pouze zákon. Poskytovatel se však může s pacientem dohodnout na úhradě některých 
služeb nehrazených ze zdravotního pojištění. Lze se dohodnout i na úhradě ztraceného času 
poskytovatele, pokud se pacient nedostaví k plánovanému výkonu, na který byl objednán.

Lékaři se poměrně často a opakovaně ptají 
na možnost vyžadovat od pacientů registrační 
poplatky, případně příplatky za poskytova-
né zdravotní služby, eventuálně i „pokuty“ 
v případě, že pacient poruší nějakou dohodu, 
například pokud se nedostaví k plánovanému 
výkonu nebo vyšetření. 

Někteří poskytovatelé zdravotních služeb 
automaticky, nad rámec zákona, bez zákonné 
opory, účtují pacientům již za pouhé přijetí 
do péče jakési poplatky za registraci a za při-
jetí, případně za ponechání pacienta v péči. 
V některých případech účtují tzv. pokuty, 
pokud se pacient bez omluvy nedostaví na 
plánovaný výkon. Problematická je i otázka 
stanovení poplatku za možnou účast otce 
u porodu ve zdravotnickém zařízení. Častou 
otázkou je rovněž výše úhrady za zdravotní 
výkony nehrazené ze zdravotního pojištění 
nebo sice hrazené ze zdravotního pojiště-
ní, ale v případě, kdy příslušný pacient není 
pojištěncem. 

Co je nepřípustné?
V rozporu se zákonem je čerpat od pa- 

cienta jakékoliv registrační poplatky nebo po-
platky za registraci nebo za ponechání v péči 
ze strany poskytovatele zdravotních služeb. 
Jakékoliv poplatky může podle ústav-
ního pořádku České republiky stanovit 
pouze zákon. Rovněž jakékoliv pokuty ne-
může nikdy pacientovi stanovit poskytovatel 
zdravotních služeb, ale rovněž pouze zákon. 
Jakékoliv automatické vyžadování úhrady za 
nedostavení se k plánovanému zdravotnímu 
výkonu bez dohody s pacientem je nezákonné, 
byť by pacient úhradu provedl. Rovněž za 
pouhou účast otce u porodu jeho dítěte nelze 
automaticky účtovat jakékoliv poplatky.

 Podle § 11 odstavce 1 písmene d) zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojiš-
tění, ve znění pozdějších předpisů pojištěnec 
má právo na poskytnutí hrazených služeb 
v rozsahu a za podmínek stanovených tímto 
zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za 

tyto hrazené služby přijmout od pojiš-
těnce žádnou úhradu. Přijetí takové úhrady 
za zdravotní služby hrazené ze zdravotní-
ho pojištění může být důvodem k ukončení 
smlouvy o poskytování hrazené péče mezi 
zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem ze 
strany zdravotní pojišťovny. Navíc pokud by 
platba byla prováděna duplicitně, jednak po-
jištěncem a jednak i zdravotní pojišťovnou, 
mohlo by jít o trestný čin podvodu, případ-
ně by mohla být podána oprávněná žaloba 
o vydání bezdůvodného obohacení ze stra-
ny pojištěnce. Na druhé straně však zákon 
v žádném případě nezakazuje, aby se pojiště-
nec dohodl s poskytovatelem na poskytnutí 
dalších dohodnutých služeb nehrazených ze 
zdravotního pojištění za předem dohodnutou 
úhradu ze strany pojištěnce. 

Co je přípustné?
Dohoda s pacientem o tom, že mu po-

skytovatel zdravotních služeb poskytne 
některé předem určené dohodnuté služby 
nehrazené ze zdravotního pojištění za 
úhradu, jejichž výši si předem stanoví, 
neodporuje žádnému právnímu předpi-
su. Pouze nelze požadovat úhradu za to, 
co je hrazeno ze zdravotního pojištění, 
tedy nelze vyžadovat „dvojí platby“. Bez 
takové dohody s pacientem mu však nelze 
účtovat žádné „nadstandardní služby“. 

Smlouva o poskytnutí dohodnutých slu-
žeb nehrazených ze zdravotního pojištění je 
přípustná. Není povinností poskytovatele 
zdravotní služby takové dohodnuté služby 
pacientovi nabízet, ale pokud je poskytovatel 
nabídnout chce, nejde o nic protiprávního. 
Podmínkou je dobrovolnost – pacient může, 
ale nemusí nabídku na poskytnutí dohod-
nutých služeb nehrazených ze zdravotního 
pojištění akceptovat. Zákon zde výslovně ne-
vyžaduje písemnou formu takové smlouvy, 
většinu smluv lze uzavřít ústně, bez písemné-
ho stvrzení, ale rozhodně lze písemnou formu 
v daném případě doporučit, zejména jako 

důkaz o tom, že pacient s poskytnutím dohod-
nutých služeb za úhradu souhlasil, že mu tyto 
služby nebyly nijak vnuceny a že byla předem 
jasně dohodnuta úhrada i rozsah poskytnu-
tých dohodnutých služeb. Písemná forma se 
tedy nevyžaduje, ale rozhodně ji jako důkaz 
lze doporučit. Přitom někteří poskytovatelé 
zdravotních služeb v současné době poskytují 
zdarma i takové služby, které nejsou hrazeny 
ze zdravotního pojištění a které poskytovat 
nemusejí, aniž za to jsou pacientem jakkoliv 
odměněni.

Některé příklady
V případě registrujících poskytovatelů, 

zejména všeobecných praktických lékařů 
a praktických lékařů pro děti a dorost, ně-
kdy i gynekologů, je možno s pacientem do-
hodnout konzultace nad rámec povinných 
informací v rámci informovaného souhlasu, 
které mohou být poskytnuty případně i mimo 
stanovenou ordinační dobu. Stejně tak lze do-
hodnout jakékoliv zdravotní výkony poskyt-
nuté mimo ordinační hodiny poskytovatele 
na žádost pacienta v době, která pacientovi 
vyhovuje. Mnozí, zejména praktičtí lékaři 
a praktičtí lékaři pro děti a dorost, dávají 
pacientům nebo rodičům malých pacientů 
možnost spojení na svůj mobil, a to i po ordi-
načních hodinách. To není jejich povinností, 
a pokud se s pacientem dohodnou, že mohou 
v případě nutnosti zavolat lékaři i mimo or-
dinační hodiny na jeho soukromý mobil (na-
příklad s uvedením, že tato možnost je dána 
mimo noční hodiny), jde o službu nehrazenou 
ze zdravotního pojištění, za kterou lze do-
hodnout přiměřenou úhradu. Také jakékoliv 
zdravotní služby nehrazené ze zdravotního 
pojištění je možno poskytovat na základě 
takové smlouvy. Někteří specialisté, kteří 
obecně nemají povinnost konat návštěvní 
služby, přesto návštěvní službu a návštěvy 
pacientů v jejich vlastním sociálním prostředí 
vykonávají, zvláště jde-li o pacienty imobilní 
nebo ve vysokém věku, ve kterém je pro ně 
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obtížné dostavit se do zdravotnického za-
řízení. Pokud specialista, nad rámec svých 
povinností, navštíví pacienta v jeho vlastním 
domácím prostředí, je zcela legitimní poža-
dovat za to přiměřenou úhradu. 

Nemocnice zpravidla vyžadují úhradu za 
poskytnutí nadstandardního pokoje, vybra-
né stravy, někdy i za to, že nad rámec práva 
pacienta na volbu (pacient volí poskytovatele 
a nikoliv konkrétního zaměstnance) provede 
konkrétní výkon pacientem zvolený lékař. 
Poměrně problematická je otázka, zda lze 
vyžadovat úhradu za účast otce při porodu 
jeho dítěte ve zdravotnickém zařízení. K tomu 
byl přijat nález Ústavního soudu ČR, spisová 
značka IV. ÚS 3035/15. Podle tohoto nálezu 
za samotné umožnění účasti otce u porodu 
jeho dítěte nemůže poskytovatel zdravotních 
služeb požadovat úhradu. Na druhou stranu 
však úhradu lze požadovat za poskytnutí ja-
kýchkoliv pomůcek, služeb nebo stravy nad 
rámec úhrady ze zdravotního pojištění a nad 
rámec běžných provozních nákladů posky-
tovatele. Nelze tedy jaksi automaticky určit, 
že bude-li otec přítomen u porodu, uhradí 
určitou částku, ale lze požadovat, aby uhradil 
vykalkulovanou částku za zdravotní pomůcky, 
které mu budou poskytnuty nebo zapůjčeny, 
případně za edukaci a za stravu, eventuál-
ně i ubytování v příslušném zdravotnickém 
zařízení. 

Zdravotní výkony nehrazené 
z veřejného zdravotního 
pojištění a jejich úhrada

Jde-li o  zdravotní výkony nehrazené 
z veřejného zdravotního pojištění, zejména 
například výkony plastické chirurgie, korek-
tivní dermatologie, akupunktury nebo ně-
které stomatologické výkony, poskytnutou 
zdravotní péči plně hradí pacient. Podle § 28 
odstavce 3 písmene f ) zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, pacient má právo být předem 
informován o ceně poskytovaných zdravot-
ních služeb nehrazených nebo jen částečně 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdra-
votní stav umožňuje. Lékaři upozorňují, že 
v některých případech nelze předem přesně 
určit, jaká bude výše úhrady, zejména napří-
klad u některých ortodontických výkonů, které 
jsou poskytovány v návaznosti na to, jak se daří 
účelu zdravotní služby dosáhnout. Pak je třeba 
alespoň dohodnout způsob, podle čeho budou 
ceny postupně určovány, s tím, že pacient by 
měl potvrdit souhlas s tímto způsobem určení 
ceny. Jde vesměs o věcně usměrňované ceny, 

kde se podle cenových zákonů vyžaduje cenová 
kalkulace výkonů podle kalkulačního vzorce. 
Státní cenové orgány provádějí někdy kontrolu 
a zaměřují se zejména na to, zda poskytovatel 
zdravotní služby, který tyto služby poskytuje 
nikoliv za úhradu z veřejného zdravotního 
pojištění, ale za úhradu pacientem, má zpra-
covanou kalkulaci příslušných výkonů podle 
kalkulačního vzorce a při vyžadování plateb 
se kalkulací výkonů řídí.

Pacient se nedostaví k plánovanému 
výkonu – dohoda o úhradě

Pokud je pacient objednán na konkrétní 
čas do konkrétní ordinace k určitému zdra-
votnímu výkonu a  bez předchozí včasné 
omluvy, případně bez nějakých závažných 
důvodů (dopravní nehoda, náhlá indispozice 
a hospitalizace apod.) se k provedení zdra-
votního výkonu nedostaví, dochází ze strany 
zdravotnického pracovníka k prostoji a ke 
škodě na výdělku. Pokud by totiž věděl, že 
se pacient nedostaví, mohl by si v této době 
objednat jiného pacienta, zatímco takto na 
příslušného pacienta marně čekal a trávil 
čas v ordinaci, aniž mohl provádět přísluš-
ný zdravotní výkon. Často jsou tyto výkony 
prováděny i za pomoci drahých přístrojů, kdy 
přístroj bylo možno využít pro diagnostiku či 
léčbu jiného pacienta, pokud by se pacient, 
který byl objednán, včas omluvil. Zdá se, že 
tedy za tyto prostoje by bylo zcela legitimní 
účtovat pacientovi příslušnou úhradu alespoň 
ve výši, která odpovídá úhradě za příslušný 
zdravotní výkon, který měl být proveden, 
a protože se pacient nedostavil, nebyl pro-
veden tak, jak je stanovena jeho cena podle 
seznamu zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami a podle hodnoty bodu. Automa-
ticky, jednostranně však poskytovatel zdra-
votní služby takovou úhradu od pacienta 
žádat nemůže. Bylo by možno zvažovat, zda 
by nemohl na pacienta, který se bez náležité 
omluvy a bez závažných důvodů předem ne-
dostavil, podat žalobu a žádat, aby uhradil 
ztracený čas poskytovatele zdravotní služ-
by, ale takové soudní spory by poskytovatele 
patrně neúměrně zatěžovaly, jejich výsledek 
nelze předem předjímat a tento postup jako 
standardní rozhodně nelze doporučit. Na 
druhé straně lze s pacientem uzavřít dohodu 
o tom, že pokud se například 24 hodin před 
plánovaným výkonem písemně nebo telefo-
nicky prokazatelně neomluví a k výkonu se 
nedostaví, uhradí poskytovateli zdravotních 
služeb konkrétní částku, která odpovídá ceně 
příslušného zdravotního výkonu. Takovou 
dohodu lze uzavřít i ústně, ale byla by posléze 

obtížně vynutitelná a pacient by si byl vědom, 
že se písemně k ničemu nezavázal. Ústní do-
hodu lze také obtížně prokazovat. Lze tedy 
doporučit, aby taková dohoda byla uzavřena 
stručnou písemnou formou s tím, že veškeré 
zdravotní služby hrazené ze zdravotního po-
jištění jsou pacientovi poskytovány bezplatně 
na základě této úhrady, ale pokud způsobí po-
skytovateli zdravotních služeb škodu, protože 
se nedostavil na plánovaný zdravotní výkon 
ani se včas neomluvil, zavazuje se uhradit mu 
částku odpovídající ceně tohoto výkonu, kte-
rou by bylo třeba v písemné dohodě přesně 
určit včetně doby, do kdy tuto částku pacient 
poskytovateli uhradí. Mnozí poskytovatelé 
zdravotních služeb takovou dohodu s pacienty 
uzavřenou mají a pacient, který si je vědom, že 
se k takové úhradě zavázal a bez včasné omlu-
vy se k výkonu nedostavil, ji většinou splní. 
Výjimkou jsou samozřejmě osoby, které mají 
již řadu exekucí nebo jsou v insolvenci a které 
finanční prostředky nemají, a případné žaloby 
se tedy ani neobávají. Jinak, je-li uzavřena 
taková dohoda a pacient, který není v insol-
venci, by se rozhodl ji nesplnit, by mohl být na 
základě této platné dohody oprávněně žalován 
a lze předpokládat, že by soud poskytovateli 
zdravotní služby dohodnutou částku přiznal. 
Kromě toho mohou takto uzavřené dohody 
podepsané poskytovatelem i pacientem se 
stanovením konkrétní výše úhrady působit 
na pacienty i „výchovně“ a odrazovat od toho, 
aby se pacient bez omluvy ke zdravotnímu 
výkonu nedostavil. 

Shrnutí:
Jakékoliv poplatky nebo úhrady může 

stanovit pouze zákon. Poskytovatel zdra-
votních služeb je pacientovi jednostran-
ně stanovit nemůže. Je však přípustná 
smlouva o poskytování dohodnutých slu-
žeb nehrazených ze zdravotního pojištění. 
U výkonů nehrazených ze zdravotního 
pojištění a u pacientů, kteří nejsou pojiš-
těnci, lze účtovat pacientovi příslušnou 
úhradu, a to zpravidla na základě cenové 
kalkulace příslušného výkonu, což je ně-
kdy předmětem kontroly státních ceno-
vých orgánů. Pokud se pacient nedostaví 
k plánovanému zdravotnímu výkonu ani 
se včas neomluví, a způsobí tím poskyto-
vateli zdravotních služeb finanční ztrátu, 
lze tuto situaci řešit dohodou, se závaz-
kem pacienta k úhradě příslušné, přesně 
definované částky a se stanovením doby, 
do kdy se zavazuje k její úhradě. 

JUDr. Jan Mach, advokát

ředitel právní kanceláře ČLK
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Vy se ptáte, právník odpovídá
Jak má ZZS postupovat 
v případě potratu?

Pracuji na zdravotnické zá-
chranné službě a nedávno jsme 
měli komplikovaný výjezd. 
Přijeli jsme k ošetření ženy ve 
druhém trimestru gravidity, ve  
21. týdnu. Žena nás volala pro 
bolesti břicha, nevolnost, pocity 
na omdlení. Udávala, že krvá-
cí z rodidel, nejprve jen málo, 
nyní se jí zdá krvácení větší. Při 
příjezdu jsme zjistili, že u ženy 
dochází k potratu. Před naším 
příjezdem se porodil vak blan, 
uvnitř kterého byl plod nejeví-
cí známky života. Zahájili jsme 
resuscitaci, avšak neúspěšně. 
Vzhledem k tomu, v jakém ges-
tačním týdnu se vše odehrálo, 
nebyla resuscitace účinná. Jak 
máme postupovat v případě ta-
kového potratu? Můžeme plod 
předat s matkou do porodnice, 
nebo by měl být převezen na 
oddělní patologické anatomie? 
Může porodnice odmítnout pře-
vzetí plodu a vaku blan? A co 
když oddělení patologické ana-
tomie není ve stejné nemocnici? 
Má být vezen plod zdravotnic-
kou záchranou službou? 

Ve vámi popisované situaci do-
šlo zřejmě k potratu plodu, který 
nebyl životaschopný. Resuscitace, 
pokud ji velikost plodu a jeho stav 
po potratu umožní (např. s ohledem 
na stáří těhotenství nebo dobu od-
lučování, která nám není známa), 
je jistě správným postupem. Vzhle-
dem k délce těhotenství však před-
pokládám, že se jednalo o plod po 
potratu, jehož hmotnost byla nižší 
než 500 gramů. Právě tato hmot-
nost je pomyslnou hranicí, která 
rozhoduje, zda se jedná o plod po 
potratu. Vyšší hmotnost než  
500 gramů znamená, že se již jed- 
ná o mrtvě narozené dítě. 

Vozidlo zdravotnické záchran-
né služby jistě nedisponuje váhou, 
která by mohla určit, zda se jedná 
o plod po potratu nebo o mrtvě na-
rozené dítě. Plod i vak blan může 
být dále vyšetřen. Z těchto důvodů 

by měl být předán nejprve na gy-
nekologicko-porodnické odděle-
ní spolu s pacientkou. Teprve po 
vyšetření a případném zvážení by 
měl gynekolog rozhodnout o dalším 
postupu.

V  souladu se zákonem 
265/2001 Sb., o pohřebnictví, kon-
krétně § 2 písm. b), je mimo jiné 
plod lidským ostatkem. Matka 
i otec mohou požádat nemocnici 
o vydání plodu a mají právo jej po-
hřbít.

Je třeba také uvést, že zdravot-
nická záchranná služba poskytuje 
neodkladnou péči a musí být k dis-
pozici pro dalšího pacienta s dojez-
dovou dobou do 20 minut. Z tohoto 
důvodu nemůže převážet plod do 
jiné nemocnice na patologicko-
-anatomické oddělení k případným 
vyšetřením. Výjezdová skupina ZZS 
by tak byla blokována činností, kte-
rá nejen snese odkladu, ale není ani 
péčí o pacienta.

Ze všech výše uvedených dů-
vodů bychom doporučovali plod 
i s vakem blan předat s pacientkou 
k dalšímu vyšetření. V případě, že 
by se vám předání opakovaně ne-
dařilo nebo pokud byste chtěli mít 
jistotu, že proběhnou v budoucnu 
bez komplikací, doporučuji celou si-
tuaci předem projednat s vedením 
gynekologicko-porodnického od-
dělení nebo i s vedením nemocnice.

Jak určit čas a místo 
úmrtí během cesty? 

Jak máme postupovat v pří-
padě úmrtí pacienta při vypl-
ňování místa úmrtí v úmrtním 
listu? Mám na mysli situaci, kdy 
pacient zemře při nějaké cestě, 
v dopravním prostředku, je sice 
resuscitován, např. záchrannou 
službou, avšak neúspěšně. Jaký 
uvést čas úmrtí? Jaké uvést mís-
to úmrtí?

V souladu se zákonem č. 301/ 
/2000 Sb., o matrikách, v platném 
znění  je místem úmrtí to místo, kde 
pacient zemřel. Není-li však známo, 
uvádí se místo, kde bylo nalezeno 
tělo. Tolik znění zákona.

Ve vámi popisovaném případě 
si nejprve musíme odpovědět na 
to, kdy úmrtí nastalo. Čas úmrtí 
nastane před příjezdem lékaře 
nebo je pacient resuscitován, 
avšak neúspěšně. V případě úmrtí 
před příjezdem lékaře bude stejně 
jako např. při úmrtí doma, kde byli 
svědci úmrtí, určen dle jejich svě-
dectví. Nejsou-li svědci, musíme 
postupovat podle odhadu, podle 
toho, zda již nastoupily posmrtné 
změny, či nikoliv. V praxi se v do-
pravním prostředku setkáme ze-
jména se zástavou dechu a oběhu, 
ke které je lékař přivolán. Obvykle 
bude u pacienta se zástavou dechu 
a oběhu i v dopravním prostředku 
nebo během transportu sanitním 
vozidlem zahájena resuscitace 
nejprve laická, na kterou navá-
že KPR poskytnutá záchrannou 
službou. Doba ukončení neúspěš-
né resuscitace je pak dobou úmrtí 
pacienta.

Místem úmrtí je dle citované-
ho ustanovení zákona o matrikách 
místo, kde se dopravní prostředek 
nacházel v době, kdy úmrtí nasta-
lo. Nejčastěji tedy bude místem 
úmrtí místo, kde byla ukončena 
resuscitace. V případě dopravního 
prostředku samozřejmě může být 
složité určit přesné místo. Doporu-
čujeme jako místo úmrtí uvést ulici 
nebo část obce, v níž se dopravní 
prostředek v době úmrtí nachází. 
Uvedení souřadnic GPS nedo-
poručujeme, pro list o prohlídce 
zemřelého doporučujeme uvést 
konkrétní adresu, a to i v případě 
resuscitace v terénu, nejbližší mís-
tu úmrtí.

Při postupu určení místa a času 
úmrtí je tedy vždy bude nutné nej-
prve určit čas úmrtí, abychom moh-
li stanovit, kde se pacient v době 
úmrtí nacházel.

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová,  

právní kancelář ČLK

PRÁVNÍ PORADNA

Hledáme 
REVIZNÍ LÉKAŘE / LÉKAŘKY

- na plný či částečný úvazek
- práci u nás lze nakombinovat s vaší         
  praxí 
- po zaškolení možnost práce z     
  domova

Vaši práci umíme ocenit. Nabízíme 
motivující finanční ohodnocení, 
k tomu 13. mzdu a celou řadu dalších 
benefitů.

Hledáme pro lokalitu PRAHA.
Těšíme se na Vaše životopisy. 

Jaroslav Pekárek
jaroslav.pekarek@ozp.cz
tel. č.: 777 462 701

Inzerce
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Důležitost odborné IT 
podpory v dnešní době
Dovolte mi, abych se podělila o nepříjemný zážitek, který ohrozil existenci 
zdravotnického zařízení a omezil chod naší ordinace. Po celou dobu 
provozování soukromé lékařské praxe se snažím všechny činnosti spojené 
s provozem ordinace zajišťovat náležitě, aby vše odpovídalo potřebám, ale 
i právním předpisům.

Stejný pocit jsem měla i v pří-
padě IT firmy, která mi zajišťova-
la IT podporu a veškeré IT čin-
nosti, které ordinace ke svému 
fungování potřebuje. Postupně se 
však začaly objevovat problémy, 
které sice byly řešeny, ale naru-
šovaly běžný chod ordinace. Vše 
vygradovalo v posledních měsí-

cích, kdy se naše ordinace stala 
opakovaně terčem kybernetic-
kých útoků. Zpočátku se data 
obnovila z provedených záloh, 
při posledním útoku už ale došlo 
k zašifrování všech dat a bylo po-
žadováno výkupné. Ordinace byla 
v tuto chvíli zcela paralyzovaná. 

Společnost, která nám více 

než deset let zajišťovala správu 
IT sítě, nám ústy svého zástupce 
sdělila, že „v naší síti je vše v po-
řádku, podobné útoky se dějí 
všude, není proti nim ochrana, 
je třeba zaplatit to výkupné a jede 
se dál“. Protože nebylo navrže-
no žádné řešení a odmítala jsem 
přistoupit na doporučení IT fir-
my v podobě úhrady výkupného, 
kontaktovala jsem Českou lékař-
skou komoru, jejíž právník zastá-
val jiný názor. Poskytl nám kon-
takt na společnost ISSA CZECH, 
s. r. o., která reagovala okamžitě. 
Výsledek auditu, který provedli, 
ukázal naprosto nedostatečné 
zabezpečení počítačové sítě. Na-
vrhli a nainstalovali nám novou 
funkční síť s vysokou ochranou 
proti napadení. Úplně jinak se 
pracuje.

Ráda bych touto cestou vy-
jádřila poděkování právní kan-
celáři České lékařské komory, 
jmenovitě Mgr. Valáškovi a Ing. Lu- 
bomíru Nogovi, za rychlou a vy-
soce profesionální práci.

Vzhledem k citlivosti infor-
mací si dovolím podepsat se to-
liko iniciálami, nicméně cílem 
této informace je upozornit vás 
na hrozby, které si mnohdy ne-
uvědomujeme, kdy špatná IT 
správa a infrastruktura mohou 
v  jediném okamžiku zastavit 
chod ordinace a ohrozit existenci 
celého zdravotnického zařízení. 

MUDr. L. K.

(Pozn.: redakce zná jméno 
lékařky i název zdravotnického 
zařízení)
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Padesáté výročí rutinní  
hyperbaroxie ve FN Plzeň
Na počátku roku 2022 jsme zavzpomínali spolu s tisícovkami pacientů a jejich bližních na zahájení provozu 
léčebné barokomory ve Fakultní nemocnici Plzeň. V roce 1968 byla díky stavebním úpravám na 2. patře 
nynější II. interní kliniky nainstalována jednomístná léčebná tlaková komora, která byla vyrobena jako 
prototyp Závodů automatizace a mechanizace OKD v Ostravě.

Tehdy přizval k  užitečné 
spolupráci prvotní zakladatel 
hyperbaroxie v  našem kraji  
doc. MUDr. Rudolf Barcal, CSc., 
několik odborníků z  Biofyzi-
kálního ústavu Lékařské fakul-
ty Univerzity Karlovy v Plzni. 
Tím se stala Plzeň dalším, a to 
čtvrtým městem v bývalém Čes-
koslovensku, které mohlo léčit 
nemocné kyslíkem v přetlaku 
v léčebné barokomoře.

Z rozhodnutí profesora Sovy 
se utvořil malý kolektiv zdra-
votníků, který se začal zabývat 
nejen nutnými technickými 
záležitostmi kolem barokomo-
ry, ale jenž také začal studovat 
převážně zahraniční odbornou 
literaturu.

V únoru 1972 pak došlo k za-
hájení nepřetržitého provozu 
léčebné barokomory, a  to pro 
velkou spádovou oblast. Baro-
komora začala sloužit všem indi-
kovaným nemocným prakticky 
v rozsahu celého tehdy Západo-
českého kraje, ale pro vybrané 
indikace i z celé České repub-

liky. V roce 1985 v prvé budově 
lochotínské části nové fakultní 
nemocnice v Plzni – pavilonu 
interních oborů – bylo zřízeno 
pracoviště s novou barokomorou 
středního typu (výrobce firma 
Ferox Děčín), kam bylo možno 
umístit dva nemocné. Byla vy-

bavena i předkomorou a tehdy 
důležitými aktuálními bezpeč-
nostními opatřeními. Stala se 
„sousedkou“ jednotky intenzivní 
péče (JIP) moderního typu, jež 
byla obdobou již dříve vybudo-
vané JIP na borském pracovišti 
(1979). A tak vznikla „sdružená 
jednotka intenzivní péče“ s ne-
dostatkem veškerého personálu 
a moderní přístrojové techniky, 
ale přesto s překvapivými výbor-
nými léčebnými výsledky.

Podle projektu doc. MUDr. Mi- 
lana Hadravského, CSc., byla vy-
robena v Jaderných strojírnách 
v Plzni na Orlíku další střední ba-
rokomora. V pořadí byla jako tře-
tí v Plzni a začala léčit nemocné 
roku 1995 na Oddělení klinické 
farmakologie (OKF) FN Plzeň 
pod vedením přednosty docenta 
Oty Mayera, později pak primá-

ře OKF Davida Suchého a jeho 
spolupracovníků, pod vedením 
MUDr. Zdeňky Poklopové.

Podávání kyslíku v přetlaku 
představuje korekci jeho nedo-
statku v lidském organismu ja-
kéhokoliv původu. Vždyť kyslík, 
rozpuštěný během hyperbaroxie 
v  krevní plazmě, představuje 
průměrnou kyslíkovou spotřebu 
buňky v organismu. Jinými slo-
vy, když je červené krevní barvi-
vo dílem zablokováno například 
oxidem uhelnatým, představuje 
rozpuštěný kyslík v plazmě jeho 
plnou náhradu pro celý organi-
smus… Tento základní princip 
hyperbaroxie je využitelný pro 
nejrůznější chorobné stavy 
v mnoha medicínských oborech.

V péči plzeňských barokomor 
se dodneška ocitlo přes šest tisíc 
nemocných, léčených kyslíkem 

Léčebná hyperbarická komora na OKF FN Plzeň
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v přetlaku. Šlo o velmi četné pří-
pady otrav oxidem uhelnatým. 
Nejčastějším zdrojem byl svíti-
plyn, kterého se Plzeň zbavila 
až v roce 1995. Ten byl nahrazen 
zemním plynem, což však ne-
znamená, že by se tyto otravy již 
nevyskytovaly. Ano, výrazně jich 
ubylo, ale o to méně často se na 
ně někdy pomýšlí u nemocných 
s různými akutními stavy…

Barokomory ve FN Plzeň léčily 
největší počet postižených touto 
otravou (přes čtyři tisíce jedinců), 
v jediném medicínském centru, 
se získáním světového prvenství 
(údaj z Mayo Clinic v USA).

Naši pacienti se rekrutují 
hlavně z  ambulantních pro-
vozů různých medicínských 
oborů nejen z  Plzeňského 
kraje. Společně jsme tak vy-
léčili řadu bércových vředů 
žilního původu, různých těž-
kých postraumatických stavů 
a  nebezpečných smíšených 
infekcí u  diabetiků při léčení 
tzv. diabetické nohy, anaerob-
ních sepsí atd. Uplatnili jsme se 
při moderní léčbě tzv. Sudec-
kova syndromu, vigilních kó-
mat různého původu, případů 
otoku mozku, dekompresních 
nemocí potápěčů a řady dalších 
chorobných stavů, které jsou 

způsobeny povšechným nebo 
lokálním nedostatkem kyslíku. 

Věnovali jsme se dosud velmi 
často nemocným s nedoslýcha-
vostí a pískáním v uších (tinni-
tus), pro které se však v poslední 
době úspěšně uplatňují tzv. bio-
medicínské náplasti, které zajiš-
ťují regeneraci tzv. vláskových 
buněk vnitřního ucha. Léčba se 
provádí podle schválených sezna-
mů nemocí u našich zdravotních 
pojišťoven, které ji financují. 

V roce 2015 bylo požádáno 
vedení FN Plzeň, aby ukonči-
lo činnost starší lochotínské 
barokomory, poněvadž již ne-
splňovala evropské technické 
a bezpečnostní standardy. Od-
straněné barokomory se aktivně 
ujal generální ředitel Národního 
technického muzea v Praze pan 
Ing. Karel Ksandr a zařadil ji jako 
cenný exponát na výstavu růz-
ných medicínských pomůcek pod 
názvem „Člověk v náhradách“.

Kolektiv pracovníků kolem 
sdružené jednotky intenzivní péče 
se vždy aktivně účastní celostát-
ních kongresů České společnosti 
hyperbarické a letecké medicíny. 
Od roku 1970 bylo uskutečněno 
23 těchto celostátních, ale i zahra-
ničních akcí. V Plzni také vznik-
la prvá skripta pro mediky pod 

názvem Základy hyperbarické 
medicíny autorů Barcal, Emmero-
vá, Hadravský (Praha, Univerzita 
Karlova, vydavatelství Karolinum 
1992, 1. vydání). Šlo o první pub-
likaci toho druhu v České repub-
lice. Další publikace stejných 
plzeňských autorů Hyperbarie 
a hyperbarická oxygenoterapie 
byla vydána v roce 2000 (Plzeň, 
Škoda JS, a. s., a  Vydavatelství  
J. Kuna 2000).

V Plzeňském kraji je v sou-
časné době jediná střední ba-
rokomora dle projektu docenta 
Milana Hadravského, která byla 
později doplněna potřebným 
bezpečnostním vybavením, aby 
splňovala evropské standardy. 
Pracovníci u barokomory před-

pokládají, že moderní vybavení 
v připravované další výstavbě 
FN Lochotín zahrnuje i poříze-
ní nové střední barokomory od 
některého ze světových výrobců.

A tak uzavíráme půlstoleté 
praktické působení hyperbaro-
xie v Plzni, kdy jsme prožili díky 
našim učitelům, spolupracovní-
kům a mnoha léčeným pacien-
tům množství pozitivních příbě-
hů se získáním nedocenitelných 
zkušeností.

doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., 

 spoluzakladatelka hyperbaroxie v Plzni

prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.,  

přednosta Oddělení klinické farmakologie

Fakultní nemocnice Plzeň  

a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Plzeň 

1. března 2022

Nedostatek praktiků pro děti  
si zhoršujeme sami
Jako pediatr vnímám velmi úkorně problém nedostatku praktických lékařů pro děti a dorost v Česku. 
Stárnutí praktiků je vážný problém. Mladých lékařek je málo a nestačí obor doplňovat, přestože obory 
pediatrie a praktické lékařství pro děti a dorost byly konečně sloučeny. Lékaři, kteří nyní atestují, mohou 
v pohodlí nastoupit do nemocnice nebo na obvod, který si dojednají. A to je jenom dobře.

Naproti tomu lékaři z nemocnic, kteří 
atestovali před čtyřmi lety (a dříve), mají pro-
blém stále. Musejí absolvovat různé kurzy 
a pracovat pod dohledem starých PLDD, je-
jichž metody často mohou u mladých atesto-
vaných pediatrů způsobovat zvedání obočí.

Jak to říci pregnantně? Pediatr je svo-
bodný vysokoškolsky vzdělaný člověk a je 
schopen se naučit očkovací kalendář i systém 

pravidelných preventivních prohlídek během 
jednoho večera a samostatně. Žádný zbytečný 
kurz ani nesmyslný dohled na to nepotřebuje. 

Stále se hloupě připravujeme o desítky 
potenciálních kandidátů. Ti lidé radši jdou 
zpět do nemocnic, jen aby nepřišli na půl roku 
o živobytí. Vzpomeňme na pediatričky čerstvě 
po mateřské. Nedělejme z lékařů prosťáčky, 
kteří potřebují zaškolení na každou hloupost. 

Nepracujeme v korporátu, kde je potřeba 
mít i certifikát o zaškolení práce s kopírkou. 
Absolvovali jsme univerzitu.

Vedení komory by mělo vážně zvážit, že 
proti tomuto nesmyslu vystoupí. Ať může 
atestovaný pediatr kdykoliv jít pracovat na 
obvod, v jakýkoliv životní okamžik mu to 
přijde výhodné, bez omezení.
MUDr. Jan Čapek , pediatr a neonatolog pracující ve FN KV
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ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA 
PŘIJME LÉKAŘE NA ODD. LDN  
A SE SPEC. RADIODIAGNOSTIKA
Přijme: lékaře / lékařky na LDN oddělení; lékaře se specializací radiodiagnostika. 
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity...

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. – PŘIJMOU  
LÉKAŘE A ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL
Praktického lékaře/lékařku pro ZPP a provoz ambulance. ■ Náplň prá-
ce: pracovnělékařské prohlídky a preventivní péče ■ Nabízíme: služební...

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
PŘIJME REVIZNÍ LÉKAŘE
■ Výkon práce: pobočka VoZP České Budějovice nebo Plzeň ■ Náplň 
práce: Kontrolování využívání a poskytování potřebné zdravotní péče... 

MDGK-PLUS SPOL. S R.O.
HLEDÁ LÉKAŘE – PATOLOGA
Brněnská histopatologická a cytologická laboratoř MDgK-plus, spol. s r.o. 
hledá do svého kolektivu lékaře/ku se specializovanou způsobilostí na... 

AVENIER S.R.O. – HLEDÁME LÉKAŘE/ 
SPECIALISTY PRO OČKOVÁNÍ
V současné době rozšiřujeme tým lékařů v Ostravě a Ústí n. L. Do soukro-
mých ambulancí Avenier a.s. hledáme lékaře/specialisty pro očkování...

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LUHAČOVICE –  
SANATORIUM MIRAMARE, S.R.O.
HLEDAJÍ LÉKAŘE/LÉKAŘKU
■ Nabízíme: vysoké finanční ohodnocení, příjemné a klidné lázeňské pro-
středí, ubytování a další benefity ■ Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského...

Jsme tu pro Vás již 10 let

PROTON THERAPY CENTER  |  K A R I É R A

Přidejte se k nám
PROTONOVÉ CENTRUM PŘIJME

PRIMÁŘE
PRIMÁŘKU

PET/CT ODDĚLENÍ 
| Ojedinělá možnost profesní realizace |

hr@ptc.cz  |  +420 222 998 926
Více informací na www.ptc.cz | www.centrumdiagnostiky.eu

Co Vám nabízíme?
+ Získání zkušeností na úplně nové digitální PET/CT kameře – 

PET/CT Siemens Biograph Vision 450
+ Účast a podporu při zavádění nových vyšetřovacích 

a léčebných postupů, multioborová spolupráce a účast 
na multidisciplinárních týmech

+ Příjemné pracovní prostředí pro vlastní popisy
+ Nadstandardní fi nanční ohodnocení s motivační složkou
+ Podmínky pro profesní růst a další vzdělávání
+ 6 týdnů dovolené, možnost částečné práce z domova 

a vzdálených popisů
+ Osobní notebook, úhrada nákladů za bydlení 

pro mimopražské, služební automobil
+ 13. a 14. plat
+ Stravování ve vlastní jídelně a příspěvek na stravování
+ Úhrada kurzů, stáží a kongresů v ČR i zahraničí
+ Podpora celoživotního vzdělávání, bezplatná výuka AJ 

na pracovišti
+ Karta MultiSport a další benefi ty

Co požadujeme?
+ Specializovanou způsobilost v oboru nukleární medicína
+ Licence ČLK k výkonu funkce primáře v oboru vhodná
+ Praxe na PET/CT velkou výhodou
+ Zodpovědný a proaktivní přístup, samostatnost při řešení 

úkolů, fl exibilitu, organizaci a schopnost vedení týmu – 
nejlépe vlastním příkladem �

GLOBAL ASSISTANCE A.S. – LÉKAŘ S ČJ A AJ PRO KOOR-
DINACI CESTOVNÍ/ZDRAVOTNÍ ASISTENCE
Posuzování léčby klientů a komunikace se zdrav. zařízeními v zahraničí, případně repa-
triace. Úvazek, mzda a nástup dohodou. Kanceláře v Praze, možnost HO po zaškolení...................................................................................
POLIKLINIKA PROSEK A.S. –  
POLIKLINIKA PROSEK A.S., PRAHA 9 PŘIJME LÉKAŘE 
NA LŮŽKOVÉ ODD. NÁSLEDNÉ PÉČE
Přijmeme do prac. poměru na kratší úv. lékaře na lůžkové odd. následné péče. Speci-
alizovaná způsob. - odbornost není specifikována. Jsme malé odd. rodinného typu... ................................................................................
FORTMEDICA S.R.O. – ORL LÉKAŘ/KA DO SOUKROMÉ 
AMBULANCE NA PRAZE 4 - DÉLKA 
ÚVAZKU I ORDINAČNÍ HODINY 
DLE VAŠICH POTŘEB!
Specializovaná způsobilost výhodou, ale ne nutností. 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu + výkonové bonusy.........................................................
KELTIA-MED S.R.O.
CHIRURG NA HPP/DPP
Přijmeme chirurga do ordinace na Praze 5. Plat dle 
vzdělání, nástup ihned.■ Kontakt: tel: 733 738 394.........................................................
FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE
PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKU PRO  
UROLOGICKOU KLINIKU  
3. LF UK A FTN
■ Požadujeme: ukončené vysokoškolské vzdělání; 
odbornou a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost... ......................................................
NEMOCNICE BENEŠOV – NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE NA  
ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE, RADIOLOGIE, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ.
Minimálně základní kmen podmínkou. Práce na DPČ... ......................................................
NEMOCNICE BENEŠOV – NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚTSKÁ NEUROLOGIE, DIABETO- 
LOGIE. Možno i kratší úvazek či dohoda. Min. kmen...

NEMOCNICE BENEŠOV – NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE NA LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ
NEUROLOGIE, ORL, ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE, REHABILITACE.
■ Nabízíme moderní pracoviště a špičkové přístroje, rodinnou atmosféru, podporu...
................................................................................
NEMOCNICE BENEŠOV – NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE DO SPÁNKOVÉ LABORATOŘE
Podmínkou specializace ORL, pneumologie, kardiologie, neurologie, psychiatrie se 
zájem o spánkovou medicínu. Možno na zkrácený úvazek či DPČ. ■ Nabízíme rozvoj...
................................................................................
NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU – PRIMÁŘ – REHA- 
BILITACE A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
■ POŽADAVKY: spec. způsobilost v oboru, 10 let praxe, organizační, komunikační a ří-
dící schopnosti ■ NABÍZÍME: možnost seberealizace ve vedení pracoviště, moderní...

CELÉ ZNĚNÍ INZERÁTŮ 
+ DALŠÍ PRACOVNÍ NABÍDKY A ZAJÍMAVÉ 

INFORMACE NAJDETE NA 
WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI. CZ
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Oddělení vzdělávání ČLK
Dům lékařů, Drahobejlova 27,  
190 00 Praha 9
tel.: 234 760 711, 234 760 710
e-mail: vzdelavani@clkcr.cz,  
seminar@clkcr.cz 
Přihlášky a bližší informace ke kur-
zům na www.vzdelavanilekaru.cz,  
www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK
Podrobné informace týkající se 
organizace a průběhu kurzu obdrží 
přihlášení účastníci e-mailem. 
Kurzy budou průběžně  
aktualizovány podle aktuální 
epidemiologické situace.
Obvyklý začátek víkendových 
kurzů: 9.00 hod.
Vzdělávací akce ČLK jsou pořádány 
v souladu se stavovským  
předpisem ČLK 16.

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

55/21 Univerzita medicínského práva ČLK – ONLINE 
X. ročník 2021–2022
Podrobné informace: www.vzdelavanilekaru.cz
ID aktivity: 102685

44/22 Akutní stavy – mnohočetné inovace ve světových 
i domácích metodických doporučeních 
2020–2022
I. část – ONLINE 
Záznam bude možné sledovat po dobu dvou týdnů.
Datum: 21. 4. 2022 – ONLINE 
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Odborný garant a přednášející: doc. MUDr. Jarmila Dráb-
ková, CSc.
• Explozivní rozvoj medicíny v posledních 50 letech 
• Poznatky a metodická doporučení světová i „domácí“ stále 

platná i inovovaná – a která bychom měli orientačně znát/
respektovat pro multidisciplinární rozhodování

• Specifity nových akutních stavů a rizik včetně medicín-
sko-právních. Zásadní platné odkazy z domácí i světové 
literatury

30/22 Řeč a její poruchy 
Datum: 23. 4. 2022
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6 
Místo konání: Dům lékařů, Praha 9, Drahobejlova 27
Koordinátor: prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., FEAN
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., FEAN 
• Neuronální sítě a aktivity při percepci řeči
• Vyšší nervová činnost při produkci řeči
Mgr. Lucie Macková 
• Diagnostika a přístupy v logopedické terapii afázie
Mgr. Martin Popel, Ph.D. 
• Strojový překlad a umělá inteligence
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. 
• ORL k defektům řeči. Sluch, fonace, artikulace
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., FEAN 
• Fatické poruchy při různých lézích mozku
Seminář rozebere fyziologické mechanismy lidské řeči podle 
posledních výzkumných doplňků k tradičním představám 
o percepci a produkci řečového projevu. První dvě hodiny 
budou mít hlavně akademickou hodnotu nových poznatků ze 
světového výzkumu. Přitažlivým korelátem těchto nových po-
zorování bude hledisko špičkového odborníka z matematické 
lingvistiky ve čtvrté hodině, kde budou představeny poslední 
výdobytky umělé inteligence na poli gramatických oprav 
a strojových překladů. Vzájemnost výkladu medicínského 
a technického ukáže na analogie neuronových sítí. Hodina 
třetí a dvě poslední mají blíže k praktickému využití v odborné 
rutině. Představí logopedickou praxi, ORL expertizu slucho-
vých a řečových poruch, a nakonec afázie z pohledu neurologa.

31/22 Změna je život a život je změna – ONLINE 
Datum: 23. 4. 2022
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant. MUDr. Marcela Křížová
Lektorka: MUDr. Kateřina Cajthamlová
V první části čtyřhodinového semináře probereme, jak pro-
žíváme a vnímáme změny, jak na nás změny reality vnitřní 
i vnější působí a jak se lze trénovat na různé typy změn. Pojmy 
flexibility a stability v psychohygieně a význam vývojových 
krizí a změn v různých etapách života. V druhé části si prak-

ticky rozebereme, jak „začít dělat změny“. Jak formulovat cíle 
a postupné kroky, jak se na změnu vnitřně připravit a jaká je 
strategie a taktika udržení životních změn. Co vše může ovliv-
nit naše rozhodnutí či narušit proces odstraňování přežilých 
stereotypů i jak komunikovat s okolím v průběhu změn – i jaké 
výzvy nás na naší cestě čekají. 

47/22 Poruchy puberty v ordinaci PLDD – ONLINE 
Datum: 27. 4. 2022 od 16.30 hod.
Délka: 2 hodin
Počet kreditů: 2
Přednášející: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. FCMA a spolupracov-
níci, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole
Účastnický poplatek: 300 Kč

27/22 Základy rétoriky a rétorických dovedností 
Datum: 30. 4. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 Praha 9
Délka: 6 hodin
Kredity: 6 
Účastnický poplatek: 2000 Kč
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 řečnických 
dovedností a návyků. 

41/22 Lékař sám sobě aneb jak pečovat (nejen) o svoje 
záda
Datum: 30. 4. 2022
Místo: Místo konání: IQ pohybové centrum, Nádražní 740/56, 
150 00 Praha 5 – Smíchov
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor:  Mgr. Daniel Müller 
Koordinátor: MUDr. Marcela Křížová
Seminář nelékaře, pohybového terapeuta Mgr. Daniela Müllera, 
se zabývá praktickými radami pro každodenní práci lékaře jak 
v profesním, tak soukromém životě z hlediska pohybového 
aparátu. Zahrnuje rady pro správné sezení, stání, úpravu pra-
covního prostoru a nabízí řešení nesprávných pohybových 
stereotypů. Seminář je doplněn cvičební hodinou s praktickými 
ukázkami, jak předcházet bolestem hlavy či zad, jak řešit např. 
haluxy či předcházet inkontinenci. Součástí semináře je i do-
poručení vhodných pomůcek pro cvičení.
Doporučujeme cvičební úbor s sebou.

45/22 Akutní stavy – mnohočetné inovace pro nové si- 
tuace a nová rizika v první linii 
II. část – ONLINE 
Záznam bude možné sledovat po dobu dvou týdnů.
Datum: 5. 5. 2022 – ONLINE 
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2 
Účastnický poplatek: 300 Kč
Odborný garant a přednášející: doc. MUDr. Jarmila Dráb-
ková, CSc.
• Explozivní rozvoj medicíny v posledních 50 letech 
• Poznatky a metodická doporučení světová i „domácí“ stále 

platná i inovovaná a která bychom měli orientačně znát/
respektovat pro multidisciplinární rozhodování

• Specifity nových akutních stavů a rizik včetně medicínsko-
-právních 

• Zásadní platné odkazy z domácí i světové literatury.

46/22 Základní přehled o nových medicínských entitách, 
s nimiž se setkáváme v první linii 
Záznam bude možné sledovat po dobu dvou týdnů.
Datum: 12. 5. 2022 – ONLINE 
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Odborný garant a přednášející: doc. MUDr. Jarmila Dráb-
ková, CSc.
• Vaping, adikce, chronické neinvazivní medikace, nové inter-

akce, zejm. s doplňky stravy apod. 
• Nové obory v medicíně s významem pro akutní stavy 
• Kazuistiky a poučení 
• Nové a staronové léky – ketamin, remimazolam, novinky 

k převzetí např. z veterinární medicíny
• Zásadní odkazy z domácí a světové literatury

28/22 Urgentní příjem – stále otevřená brána do ne-
mocnice
Datum: 14. 5. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 Praha 9
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM, vědecký 
sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof 
ČLS JEP, z. s., vedoucí redaktorka časopisu Urgentní medicína

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM
• Jak a čím se liší urgentní příjem od příjmové ambulance? 
MUDr. Robert Pleskot
• Hodina na urgentním příjmu 
MUDr. Jana Berková 
• Příjem pacienta s úrazem do nemocnice 
MUDr. Tomáš Veleta 
• Bolesti na hrudi aneb tři zabijáci a až poté vše ostatní 
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM
• Problémový pacient na urgentním příjmu (i jinde) 

14/22 Vybrané kapitoly z ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie
Datum: 14. 5. 2022
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Místo konání: Olomouc, hotel Central Park Flora, Krapkova 
439/34, kongresový sál Slunečnice
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., před-
nosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc
MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
• Základy problematiky rozštěpů obličeje
doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.
• Kolemčelistní záněty
MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D.
• Extrakce zubů u pacienta s antikoagulační léčbou
MUDr. Petr Heinz, Ph.D.
• Využití endoskopických metod v maxilofaciální chirurgii
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
• Diagnostika a terapie onemocnění temporomandibulár-

ního kloubu

13/22 Pneumologie pro praxi 1 
Datum: 17. 5. 2022
Délka: 16.00–18.40
Počet kreditů: 3 kredity 
Místo konání: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 
budova Y
Odborný garant: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D., vedení Kliniky 
plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc 
Vladimíra Lošťáková, Ph.D. 
• Idiopatická plicní fibróza – aktuální pohled 
MUDr. Monika Žurková, Ph.D. 
• Sarkoidóza – uptodate
MUDr. Samuel Genzor, Ph.D. 
• Poruchy dýchání ve spánku mezioborově 
MUDr. Jiří Kufa 
• Transplantace plic, předtransplantační příprava a indikace, 

potransplantační péče 
MUDr. Samuel Genzor, Ph.D. 
• Covid a postcovidový syndrom 
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D. 
• Co nového v diagnostice a léčbě pneumonií 

33/22 Jak si udržet kvalitu života během stárnutí – ON-
LINE 
Datum: 21. 5. 2022
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektorka: MUDr. Kateřina Cajthamlová
V první části čtyřhodinového semináře se zamyslíme nad 
statistikou stárnutí v ČR, nad pojmem „senior“ i nad tím, 
jaké objektivní a subjektivní – fyzické a psychické změny 
i sociologické jevy s tímto pojmem souvisejí. Jak se při-
pravit na vlastní stáří a jak se s ním smiřujeme my i naši 
pacienti, dysfunkční stárnutí. V druhé části se zaměříme 
na to, jak si prodloužit život a udržet jeho kvalitu, vitalitu 
i soběstačnost ve vyšším věku. Probereme, jaké vitamíny, 
minerály a potraviny pomáhají prodloužit vitalitu a udržet 
kognitivní funkce do vyššího věku – i některé studie, které 
se těchto látek a jejich vlivu na stárnutí týkají. 

38/22 Porovnání cviků léčebné tělesné výchovy po ana-
lýze pohyblivých programů
Datum: 21. 5. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Bolestivé stavy hybné soustavy byly probrány v minulých 
kurzech. Tento kurz se zaměří na individuální přístup, ale i na 
preventivní působení.

10/22 Novinky v neurochirurgii
Datum: 21. 5. 2022
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5 kreditů
Místo konání: Olomouc, Neurochirurgická klinika FN Olo-

mouc (budova M3)
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D., přednosta 
Neurochirurgické kliniky FN Olomouc 
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
• Současný pohled na chirurgickou léčbu degenerativních 

krčních myelopatií
doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D.
• Hluboká mozková stimulace v terapii pohybových poruch
MUDr. Martin Gabryš
• Neurostimulace v léčbě bolesti
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
• Možnosti operačního řešení degenerativní spondylolistézy
doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D.
• Současné trendy v cévní neurochirurgii

42/22 Hallux valgus – náprava 
Datum: 28. 5. 2022
Místo konání: IQ pohybové centrum, Nádražní 740/56,  
150 00 Praha 5 – Smíchov
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Mgr. Daniel Müller 
Koordinátor: MUDr. Marcela Křížová
Vbočený palec je v současnosti častým problémem, málo-
kdo ale toto bolestivé dysfunkční onemocnění léčí. Existuje 
přitom řada různých možností – invazivní či neinvazivní, 
komerční či nekomerční řešení jak estetické, tak i funkční. 
Na teoreticko-praktickém semináři se budete moci seznámit 
s nejzákladnějšími možnostmi pohybové nožní gymnastiky, 
která řeší nejen estetickou podobu vbočeného palce, ale 
i funkční stránku pohyblivosti nohy a celého pohybového 
aparátu. Neb vbočený palec v mládí znamená pro pokročilejší 
věk problém s pohyblivostí těla.

34/22 Smrt jako tečka za životem – ONLINE  
Datum: 4. 6. 2022
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant. MUDr. Marcela Křížová
Lektorka: MUDr. Kateřina Cajthamlová
V první části čtyřhodinového semináře probereme pět mo-
delů smrti v proudu historie lidského rodu, koncept smrti 
jako subjektivní a objektivní skutečnost i koncept smrti jako 
otázky individuální a společenské. Jaké reakce na fakt vlast-
ní smrtelnosti i smrt jako takovou můžeme pozorovat při 
kontaktu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky? Jak jim 
můžeme pomoci a jak je provázet? V druhé části si zkusíme 
odpovědět v krátkém testu na to, jak sami vnímáme závěr 
a konec jako takové, nejen ve vztahu ke smrti. Shrneme 
vše, co je třeba udělat před smrtí – z pohledu umírajících 
i budoucích pozůstalých. Koncept „memento mori“ a jak 
nám může pomoci lépe prožít vlastní život i jeho závěr.

40/22 Schizofrenie
Datum: 4. 6. 2022
Místo konání: Olomouc, hotel Central Park Flora, Krapkova 
439/34, kongresový sál Slunečnice
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4 kredity
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., před-
nostka Kliniky psychiatrie FN Olomouc 
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 
• Příčiny vzniku schizofrenie 
doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D.
• Klinický obraz schizofrenie a její průběh
MUDr. Vlastimil Nesnídal
• Léčebné možnosti schizofrenie
MUDr. Kristýna Vrbová, Ph.D.
• Depotní antipsychotika v léčbě schizofrenie

35/22 Imunologie pro pediatry
Datum: 11. 6. 2022
Délka: 6 hodiny
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Anna Šedivá, Ústav imunologie 
2. LF a FN v Motole
Anna Šedivá
• Úvod, struktura a funkce imunitního systému, imunopa-

tologické stavy 
• ID a autoinflamatorní onemocnění
Markéta Bloomfield
• Imunodeficience a infekce
Helena Kubešová
• Alergická onemocnění u dětí 
Hana Malcová
• Autoimunitní onemocnění v dětské revmatologii
Martina Suková
• Autoimunitní onemocnění v dětské hematologii
Helena Posová
• Imunologická laboratoř

SERVIS
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VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Pro ordinaci VPL v Sezimově Ústí hledáme lékaře na HPP. 
Kontakt: lekarska.pece@gmail.com
Zdravotní sestra, úvazek 0,5–20 hod. týdně, ortopedická 
ambulance Brno. Kontakt: 737 944 173 
Hledáte uplatnění jako praktický lékař/ka pro děti a do-
rost/pediatr a preferujete ambulantní provoz? Aktuálně 
nabízíme spolupráci v  těchto lokalitách: Praha (Horní 
Počernice, Kyje), Praha-východ, Meziměstí, Most, Ostra-
va (část. úvazek), Pacov a Pelhřimov (flexibilní úvazek), 
Ústí nad Labem. Nabízíme: zajímavé mzdové ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity, akreditovaná pracoviště, zajiš-
tění specializačního vzdělávání v oboru včetně dalšího 
vzdělávání, pracovní uplatnění u zavedeného a stabilního 
zaměstnavatele, podporu při chodu ordinace s minimem 
administrativy. Kontakt: Mgr. Vlastimil Král, 733 679 555, 
kariera@mediclinic.cz 
Hledáte uplatnění jako všeobecný praktický lékař/ka? 
Aktuálně nabízíme spolupráci v těchto lokalitách: Brno, 
Bystřice p. Hostýnem, Kroměříž, Milín u Příbrami, Morav-
ská Třebová, Písek (část. úvazek, zástup), Sokolnice u Brna, 
Šumperk (část. úvazek), Ústí nad Orlicí, Vrchlabí. Neváhejte 
se nám také ozvat, pokud máte zájem o jinou lokalitu. Nabí-
zíme: zajímavé mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefi-
ty, akreditovaná pracoviště, zajištění specializačního vzdělá-
vání v oboru včetně dalšího vzdělávání, pracovní uplatnění 
u zavedeného a stabilního zaměstnavatele, podporu při 
chodu ordinace s minimem administrativy. Kontakt: Mgr. 
Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz 
Přijmeme odolného internistu, chlapa, do dámského 
kolektivu. Dohoda jistá! Kontakt: info@zilniklinika.cz
Hledáme lékaře do domova seniorů v Janovicích nad Úhla-
vou na 11 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné 
pro lékaře se specializací VPL, interna, urgentní medi-
cína apod. Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici 
nebo na RD. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 
773 545 225 
FortMedica nabízí placené ambulantní praxe v Praze pro 
neatestované ORL lékaře nad rámec úvazku v nemocnici. 
Ordinační hodiny si volíte sami (např. 2–3 dny do měsí-
ce). Odměna 400–600 Kč/hod. Těšíme se na vaše CV na:  
kariera@fortmedica.cz 
FortMedica shání ORL lékaře/ku s atestací do soukromé 
ambulance v Praze. Délka úvazku i ordinační hodiny dle 
vašich potřeb. Nadstandardní ohodnocení, podpora vzdě-
lávání, přátelský kolektiv a další benefity. Těšíme se na vaše 
CV na: orl@fortmedica.cz 
Zavedená ordinace praktického lékaře nedaleko Prahy 
v královském městě Slaný nabízí místo lékařům i bez ates-
tace. Zajišťujeme lékařskou péči od roku 1990, poskytujeme 
též služby pracovnělékařské. Ordinace sídlí v poliklinice 
s lékárnou v centru Slaného a zastřešuje ji Slánská zdravotní 
s.r.o. Více informací na www.slanskazdravotni.cz/hle-
dame/. Kontakt: klara.nemcova@slanskazdravotni.
cz, 603 863 893 
Na měsíc duben 2022 hledáme lékaře na tři dny v týdnu (út, 
st, čt) do ordinace v Ostravě-Hrabůvce. Jde o krátkodobý 
záskok. Cena 900 Kč/hod. v čistém. Pouze atestovaný lékař 
v oboru VPL. Kontakt: 778 116 870 
Moderně vybavené a akreditované pracoviště VPL (okr. 
Tábor) přijme kolegu/kolegyni L2, L3 na částečný úvazek. 
Nadstandardní mzdové ohodnocení, příspěvek na stravo-
vání, služební byt v blízkosti ordinace. Kontakt: 723 088 135
Vedoucí lékař/ka Vividus Medical. Jsme zařízení, které se 
neomezuje na standardní ošetřovatelskou péči. Každý člo-
věk si zaslouží zájem a úctu bez ohledu na to, v jaké životní 
fázi se nachází. K tomu, abychom mohli naši vizi naplnit 
ve všech ohledech, potřebujeme spolupracovat s vedoucím 
lékařem, který vidí v dlouhodobé péči stejný smysl a budouc-
nost jako my. Lékaře, který se stane odbornou tváří i srdcem 
našeho zařízení. Nabízíme: Práci v prostředí, které je nové, 
hezké, čisté a příjemné. Prostor pro vlastní invenci a sebe-
realizaci, možnost ovlivnit a udávat směr dlouhodobé péče 
v ČR. Nadstandardní odměnu včetně pololetních bonusů 
a benefitů. Chování férového, otevřeného a podporujícího 
zaměstnavatele. Dobrou dostupnost zařízení a bezplatné 
parkování. Jestli jsme vás zaujali a máte specializaci interna, 
chirurgie či anesteziologie a platný diplom celoživotního 
vzdělávání, rádi vás u nás přivítáme a vše ukážeme na místě. 
Klidně i nezávazně. Bližší informace naleznete na stránkách 
www.vividus-medical.cz v kariéře. Kontakt: 605 968 625, 
personalni@vividus-medical.cz

Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL 
v Ústí nad Labem hledáme lékaře (L1 nebo L2). Trvalý 
dozor zkušeného školitele zajištěn, pomůžeme s kom-
pletní přípravou k atestaci VPL. Finanční odměna 60 
000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 hodin/
týdně). Flexibilní volba ordinačních hodin, mož-
nost částečného úvazku, moderně vybavená ordinace 
(EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro léka-
ře interních oborů či před atestací, dohled zkušeného 
školitele zajištěn, zajistíme kompletní přípravu k ates-
taci VPL. Příspěvek na vzdělávací akce až do výše  
20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@vseobecnyle-
kar.cz, 773 545 225 
Do nadstandardně zavedené ordinace VPL v Lounech hledá-
me praktického lékaře (L2/L3). Nabízíme: finanční odměna 
až 70 000 Kč čistého měsíčně při plném úvazku (30 hodin 
týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, možnost částeč-
ného úvazku, moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, 
TK Holter, ABI). Práce vhodná i pro lékaře v předatestační 
přípravě nebo pro lékaře z jiných oborů (pomůžeme s kom-
pletní přípravou k atestaci VPL). Příspěvek na vzdělávací 
akce až do výše 20 000 Kč ročně. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Do nadstandardně vybavené ordinace PLDD ve Zruči nad 
Sázavou hledáme lékaře – pediatra. Nabízíme: finanční 
odměna 70 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 
hodin/týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, možnost 
částečného úvazku. Moderně vybavená ordinace, příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Možnost 
služebního bytu, zajištění mateřské školky přímo v obci. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Hledáme lékaře do DS v lokalitách – Písek, Ústí nad Labem, 
Kamenice nad Lipou, Boskovice, Litoměřicko ( jedná se 
o samostatné DS pro každou lokalitu). Odměna: 950 Kč 
čistého/hod. Vhodné pro lékaře se specializací VPL, interna, 
urgentní medicína apod. Možnost jako přivýdělek při práci 
v nemocnici nebo na RD. Kontakt: personalni@vseobec-
nylekar.cz, 773 545 225 
Přijmu lékaře do kožní ambulance v Klatovech. Úvazek dle 
domluvy. Flexibilita. Nadstandardní vybavení, spektrum 
všech výkonů vč. estetiky. Výborné fin. ohodnocení. Jsme 
akred. vzděl. pracoviště v oboru dermatovenerologie. Uby-
tování zajistím. Kontakt: 737 441 365 
Hledám dva praktické lékaře/lékařky (část. pracovní 
úvazky) do ordinací v Praze 6 a Českém Brodě. Vybavené 
a moderně zařízené ordinace. Výborné finanční ohodno-
cení a další benefity. Důraz na týmovou spolupráci a osobní 
přínos v rozvoji kvality péče o pacienty. Nástup 8/2022. Kon-
takt: V. Vokrouhlík, ordinace@doktor-vokrouhlik.cz,  
737 704 184 
Nemocnice Na Františku, Praha 1, přijme lékaře specialistu 
v oboru: urologie, gynekologie, neurologie, anesteziolo-
gie. Kontakt: Yvona Vlčková, 222 801 370, vlckova@nnfp.
cz, www.nnfp.cz
 Dopravní podnik hl. m. Prahy přijme praktického léka-
ře/ku. Požadujeme: VŠ a specializaci v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo pracovní lékařství. Praxi 5 let, 
předpokládaná mzda ve výši 86 800 Kč/měsíčně, úvazek 
37,5 hod. nebo dle dohody, jednosměnný provoz, vybavenou 
ordinaci (přístroj CRP, EKG, Rapid test a další), smlouvy se 
zdravotními pojišťovnami, možnost odborného a dalšího 
vzdělávání, výrazně zlevněné zaměstnanecké jízdné i pro 
rodinné příslušníky (lítačka), penzijní připojištění po roce 
výkonu práce v hodnotě 1400 Kč měsíčně, stravenky v hod-
notě 110 Kč, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna 
s náhradou mzdy, poukázky FLEXIPASS ve výši 4000 Kč/
rok, příspěvek na dětskou rekreaci až do výše 5100 Kč a další 
zajímavé benefity. Možnost práce na zkrácený úvazek, práce 
vhodná i pro důchodce, výrazně individuální přístup. V or-
dinaci je šikovná a zkušená sestra. Kontakt: vetrovcovaz@
dpp.cz, 725 368 140
Hledáme praktického lékaře do ordinace na Jihlavsku, 
L1–L3. Odměna při plném úvazku (30 hodin týdně) pro 
atestované VPL 70 000 Kč čistého měsíčně. Možnost nasta-
vit si ordinační hodiny, minimum administrativy. Nabízíme 
podporu specialistů a konziliářů z různých oborů, podporu 
při dalším vzdělávání. Vhodné i pro lékaře bez atestace nebo 
z jiných oborů, pomůžeme s rekvalifikací na VPL. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Příjemná ORL ambulance Praha 5 přijme lékaře/ku. Menší 
úvazek možný. Oceníme zájem o pacienta, kvalitní me-
dicínu, slušnost a kolegialitu. Nabízíme výborné vztahy, 
výjimečné časové možnosti, nadstandardní plat, 8 týdnů 
dovolené. Převzetí v budoucnu možné. Kontakt: prima-
prace@centrum.cz 
Dermatologická ambulance v Přerově přijme lékaře na 
0,5–1 den týdně. Kontakt: 604 185 853 
Hledáme praktického lékaře pro dospělé (L2 nebo L3) do 
zavedené pěkné ordinace v Praze 6-Břevnově. Nabízíme HPP 
nebo zkrácený úvazek, zajímavé finanční ohodnocení, šikov-
ná sestra, minimum administrativy. Kontakt: 777 651 437,  
ordinace-vpl@centrum.cz 
Poliklinika Prosek a.s., Praha 9, přijme do prac. poměru 
lékaře na lůžkové odd. následné péče – menší odd. rodinného 
typu, rehabilitují zde pacienti převážně po operacích pohyb. 
ústrojí. Odbornost není specifikována. Kratší úv. Vhodné 
i pro důchodce nebo ženy na rodičovské dovolené. Věk není 

rozhodující. Dále přijme lékaře – odbornost diabetologie. 
Úvazek cca 0,4, dva dny v týdnu. Požadujeme specializova-
nou způsobilost. Nástup ihned nebo dle dohody. Benefity 
např.: možnost zajištění ubytování, případně přidělení 
služebního bytu, příspěvek na stravu, očkování, penzijní 
připoj., 5 týdnů dov., 3 dny zdravotní volno, benefitní karta 
na volnočasové aktivity. Kontakt: pí Prchalová, personální 
odd., 266 010 106, prchalova.o@poliklinikaprosek.cz 
Do malebné obce Mutěnice, jež se nachází v kraji morav-
ského Slovácka, kraji plného slunce a vinařské tradice, 
hledáme VPL lékaře (L2–L3) na plný úvazek (30 h/týdně). 
Nabízíme: finanční odměna až 70 000 Kč čistého, flexibilní 
volba ordinačních hodin, moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI). Možnost konzultace s našimi 
konziliáři různých oborů (vč. pracovního lékařství), placené 
vzdělávací akce do výše až 20 000 Kč ročně. Vhodné i pro 
lékaře z jiných oborů, kteří se chtějí rekvalifikovat na VPL, 
pomůžeme s předatestační přípravou. Kontakt: personal-
ni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Aktuálně přijmeme lékaře/lékařku do ordinace praktic-
kého lékaře v Jihlavě. Zkušená sestra, atraktivní finanční 
podmínky. Kontakt: 608 565 683, info@genecare.cz 
Do zavedené prosperující ordinace PLDD Brno venkov 
hledám lékaře/ku na občasné (po vzájemné domluvě lze 
i pravidelné) zástupy. Vhodné pro lékařky na MD či pracující 
důchodce. Zkušená sestra, nadstandardní platové ohodno-
cení. Kontakt: flowermooorka@seznam.cz 
Kardiologická ambulance v Říčanech u Prahy přijme kar-
diologa na 0,5–1 den týdně. Kontakt: jakt40@gmail.com 
Hledáme lékaře do domova seniorů v Mostě na 6 hod./
týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře 
se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. 
Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
IKEM Praha přijme lékaře/lékařku na amb. oddělení Praco-
viště preventivní kardiologie. Můžete se těšit na společnou 
léčebnou i výzkumnou činnost. Vaší náplní bude primární 
i sekundární prevence civilizačních chorob, péče o pacienty 
po kardiochirur. výkonech, aktivní vyhledávání rizikových 
znaků a časných asymptomatických stadií nemocí, meziobo-
rová spolupráce. Nabízíme vám zapojení do mezinárodních 
výzkumných projektů a studií, podporu dalšího vzdělávání 
a dobrý kolektiv. Požadujeme specializaci v kardiologii nebo 
vnitřním lékařství. Nástup možný po dohodě. 0,8-1,0 úvazek. 
Kontakt: kariera@ikem.cz, 236 055 518 
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře/ku 
internistu. Nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení 
a podmínky, zázemí stabilní společnosti s tradicí, zaměstna-
necké benefity, zajištění pronájmu bytu v Praze. Požadujeme 
atestaci v oboru interního a praktického lékařství (i jednot-
livě), zkušenost s diabetologií velmi vítána. Zkrácený úvazek 
možný. Nástup dohodou. Kontakt: personalni@upmd.eu,  
296 511 240/800
Do zavedené ordinace všeobecného praktického lékaře 
ve Špindlerově Mlýně přijmeme lékaře L3/L2 na jakouko-
li formu úvazku, DPP či fakturace. Nástup možný ihned. 
Nabízíme celou řadu benefitů, přizpůsobenou ordinační 
dobu a příspěvky na vzdělávání. Kontakt: 734 640 451,  
jana.sperlova@ambulancephcz.cz
OLYMP CS MV připravuje sportovce ke státní sportovní 
reprezentaci a hledá lékaře se specializací v oboru tělový-
chovné lékařství – zátěžové EKG, spirometrie, vyšetřování 
plicních funkcí. Orientace v oborech imunologie, pneu-
mologie, kardiologie výhodou. Plat dle NV č. 341/2017 
Sb. Nabízíme: podnikové stravování, 5 týdnů ŘD, kolek-
tivní smlouva, možnost využití sportovišť, FKSP. Kontakt:  
jana.velickova@csmv.cz, 974 836 225 
Endokrinologický ústav Praha přijme lékaře/ku obor pe-
diatr. Možnost práce na plný i zkrácený úvazek. Možnost 
získání předatestační praxe na akreditovaném pracovišti. 
Kontakt: lmekotova@endo.cz, 224 905 220 
Endokrinologický ústav Praha přijme lékaře/ku do endo-
krinologické a diabetologické ambulance. Možnost práce 
na plný či zkrácený úvazek. Možnost získání předatestační 
praxe na akreditovaném pracovišti. Kontakt: lmekotova@
endo.cz, 224 905 220 
Hledáme lékaře do domova seniorů na Liberecku na 7 hod./
týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře 
se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. 
Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Hledáme lékaře do domova seniorů na Opavsku na 4 hod./
týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře 
se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. 
Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Jihočeský kraj, Nemocnice Prachatice, a.s., výběrové říze-
ní. Představenstvo Nemocnice Prachatice, a.s., vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení pozice: primář/primářka 
gynekologicko-porodnického oddělení. Kvalifikační po-
žadavky: specializovaná způsobilost v oboru gynekologie 
a porodnictví č. 95/2004 Sb., licence ČLK k výkonu funkce 
primáře v oboru, zdravotní způsobilost a bezúhonnost, or-
ganizační a řídicí schopnosti, znalost kódování CZ-DRG. 
Nabízíme: náborový příspěvek 500 000 Kč, nadstandardní 
osobní mzdu + čtvrtletní a roční odměny, příspěvek na dů-
chodové a životní připojištění, práci v příjemném kolektivu 

a na moderně vybaveném oddělení, možnost služebního 
bytu, firemní školku. Zájemce zašle: strukturovaný životo-
pis a motivační dopis nejpozději do 22.4.2022 (včetně) na 
adresu: Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015, 383 01  
Prachatice nebo mailem na reditel@nempt.cz. Kontakt: 
Ing. Michal Čarvaš, 606 636 977, reditel@nempt.cz
 Jihočeský kraj, Nemocnice Prachatice, a. s., výběrové říze-
ní. Představenstvo Nemocnice Prachatice, a.s., vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení pozice: primář/primářka 
anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Kvalifikační 
požadavky: specializovaná způsobilost v oboru anestezio-
logie a intenzivní medicína č. 95/2004 Sb., licence ČLK 
k výkonu funkce primáře v oboru; zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, organizační a řídicí schopnosti, znalost 
kódování CZ-DRG. Nabízíme: náborový příspěvek 500 
000 Kč, nadstandardní osobní mzdu + čtvrtletní a roční 
odměny, příspěvek na důchodové a životní připojištění, práci 
v příjemném kolektivu a na moderně vybaveném oddělení, 
možnost služebního bytu, firemní školku. Zájemce zašle: 
strukturovaný životopis a motivační dopis nejpozději do 
22.4.2022 (včetně) na adresu: Nemocnice Prachatice, a.s., 
Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice nebo mailem na redi-
tel@nempt.cz. Kontakt: Ing. Michal Čarvaš, 606 636 977, 
reditel@nempt.cz
 Přijmeme lékaře/ku na chirurgické, interní a radiologic-
ké oddělení. Nabízíme stabilizační odměnu pro absolventy 
100 000 Kč a pro lékaře se specializovanou způsobilostí 
200 000 Kč po zapracování, nástup ihned nebo dle doho-
dy, smlouvu na dobu neurčitou, benefity 4000 Kč na sport 
a kulturu, příspěvek na PF a ŽP 600 Kč/měsíc, možnost uby-
tování na ubytovně, případně pomoc při zajištění ubytování, 
maximální podporu profesního růstu a dalšího vzdělávání, 
slevu 10 % v Královéhradecké lékárně, úhradu poplatků 
za lékařskou komoru, dotované stravování. Požadujeme 
odpovídající vzdělání dle zákona 95/2004 Sb. zdravotní 
způsobilost, trestní bezúhonnost, specializovaná způsobilost 
v oboru je vítána, spolehlivost a komunikativnost. Kontakt: 
Lašová, 499 300 695, lasova@mndk.cz 
Hledáme lékaře do domova seniorů v obci Vrbno pod Pradě-
dem na 5 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné 
pro lékaře se specializací VPL, interna, urgentní medi-
cína apod. Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici 
nebo na RD. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 
773 545 225 
Hledáme lékaře do domova seniorů nedaleko Františkových 
Lázní na 7–8 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. 
Vhodné pro lékaře se specializací VPL, interna, urgentní 
medicína apod. Možnost jako přivýdělek při práci v nemoc-
nici nebo na RD. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.
cz, 773 545 225 
Hledáme lékaře do domova seniorů v Chebu na 7 hod./
týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře 
se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. 
Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Hledáme lékaře do domova seniorů na Chomutovsku na  
15 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro 
lékaře se specializací VPL, interna, urgentní medicí-
na apod. Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici 
nebo na RD. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz,  
773 545 225 
Do velmi dobře vedené ordinace VPL v Němčicích nad 
Hanou hledáme lékaře (L1 – po absolvování interny) na 
plný úvazek. Nabízíme: finanční odměna 40 000 Kč čisté-
ho, flexibilní volba ordinačních hodin. Moderně vybavená 
ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI), možnost kon-
zultace s našimi konziliáři různých oborů (vč. pracovního 
lékařství). Placené vzdělávací akce do výše až 20 000 Kč 
ročně. Vhodné i pro lékaře z jiných oborů, kteří se chtějí 
rekvalifikovat na VPL. Kontakt: personalni@vseobec-
nylekar.cz, 773 545 225 
Do zavedené dětské ordinace v  Kladně hledáme lékaře 
s atestací z PLDD nebo pediatrie na plný či částečný úva-
zek. Nabízíme: samostatnost při rozhodování o léčebných 
postupech, podpůrný tým, minimum administrativy. Mzda 
70 000 Kč čistého/měsíc, možnost dalšího vzdělávání. Plný 
úvazek 30 h/týden, 5 týdnů dovolené. Vhodné i pro lékaře 
v předatestační přípravě. Kontakt: personalni@vseobec-
nylekar.cz, 773 545 225 
Do kvalitně vedené ordinace VPL nedaleko Mladé Bole-
slavi hledáme od září lékaře L3/L2 na plný úvazek (30 h/
týdně). Ordinační hodiny si můžete nastavit ve 4 dnech. 
Možnost konzultace s našimi konziliáři různých oborů (vč. 
pracovního lékařství), placené vzdělávací akce do výše až 
20 000 Kč ročně. Odměna 70 000 Kč čistého/měs. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Do fungující ordinace VPL v Českém Těšíně hledáme lékaře 
na plný úvazek (30 h/týdně) nebo jen na 2–3 dny. Ordinační 
hodiny si zvolíte sami. Možnost plného úvazku ve 4 dnech. 
Zkušená sestra, možnost konzultace s našimi konziliáři 
různých oborů (vč. pracovního lékařství), placené vzdělávací 
akce do výše až 20 000 Kč ročně. Vhodné i pro lékaře z ji-
ných oborů, kteří se chtějí rekvalifikovat na VPL. Zajistíme 
kompletní přípravu k atestaci se zkušeným školitelem. Od-
měna 70 000 Kč čistého/měsíčně. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Do netradiční ordinace PLDD v Brandýse n. L. hledám 
atestovaného kolegu/kolegyni na 2–3 dny v týdnu, značka: 

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

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího  
měsíce.

Lékaři bez hranic a Česká lékařská komora
Česká lékařská komora ve spolupráci s humanitární a zdra-
votnickou organizací Lékaři bez hranic nabízí cyklus online 
přednášek, kde se lékaři specialisté podělí o zkušenosti ze 
zahraničních humanitárních misí. 
Lékaři, kteří pomáhají na zahraničních misích, se 
leckdy dostanou do situací a  podmínek, které si lze 
jen těžko představit či zažít v  České republice. Ať už 
jde o  zdravotní vybavení, jež je na misi k  dispozici,  
o  specifické zdravotní problémy, diagnózy a  zranění  

pro naše podmínky nezvyklé, či naprosto odlišné kulturní 
zvyklosti, které se mohou odrážet ve vztahu lékař a pacient. 
Takto získané zkušenosti lékaři využívají ve své současné 
praxi v českých nemocnicích.  Organizace Lékaři bez hranic 
vnímá jako velmi důležité a prospěšné tyto zkušenosti sdí-
let, vzájemně si tak rozšiřovat obzory a vytvářet prostor pro 
diskusi.  Akce, která je ohodnocena dvěma kredity, je mož-
né se zúčastnit zdarma. Kredity budou vloženy do portálu  
www.vzdelavanilekaru.cz.
Na akce je nutné se předem přihlásit.

49/22 Na cestě ke snížení mateřské úmrtnosti ve  
světě – ONLINE 
Přednášející: Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, 
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky LF Ostrav-
ské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava a vedoucí 
Perinatologického centra
Datum: čtvrtek 21. 4. 2022 od 16.30 hod.

50/22 Psychické problémy dětských uprchlíků a mož-
nosti terapeutické práce v prostředí uprchlického 
tábora či mimo něj – ONLINE 
Přednášející: PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D., psycho-
ložka, která v České republice pracuje s hospitalizovanými 
dětskými pacienty v rámci MŠ a ZŠ při Fakultní nemoc-
nici Bulovka, dále působí v soukromé praxi a přednáší na 
vysoké škole
Datum: čtvrtek 19. 5. 2022 od 16.30 hod.

http://www.vzdelavanilekaru.cz
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dlouhodobá spolupráce, otevřená mysl. Info po 18. hod. 
Kontakt: 606 476 127
Hledáme lékaře do Armády spásy v Brně na 8 hod./týdně, 
možné si rozvrhnout do 4 dnů po 2 hodinách. Odměna:  
950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře se specializací VPL, 
interna, urgentní medicína apod. Možnost jako přivýdělek 
při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL neda-
leko Zlína hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: finanční 
odměna až 70 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku 
(30 hodin/týdně), možnost částečného úvazku, flexibilní 
volba ordinačních hodin, moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře interních 
oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, 
pomůžeme s kompletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Do akreditované ordinace VPL v Praze 8 hledáme lékaře (L1 
po interně nebo L2/L3) na 12 hod./týdně. Nabízíme: finanční 
odměna až 28 000 Kč čistého, ordinační hodiny 3x týdně 
16–20 hod. (út, čt, pá), moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI). Možnost konzultace s našimi 
konziliáři různých oborů (vč. pracovního lékařství), placené 
vzdělávací akce do výše až 20 000 Kč ročně. Vhodné i pro 
lékaře z jiných oborů, kteří se chtějí rekvalifikovat na VPL. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Pro nově vznikající zdravotnické zařízení v Mníšku pod 
Brdy hledáme atestovaného PL. Základní mzda 85 000 Kč  
s plánem dalšího růstu + příspěvek na vzdělávací akce a další 
benefity. Nabízíme i možnost pracovnělékařských prohlídek. 
Práce na plný či částečný úvazek. Kontakt: info@sanita-
rymedicalclinic.cz, 732 728 308 
Hledáme lékaře/lékařku (s  interním kmenem nebo 
PLPD, event. i před atestací), odpoledne od 12.30 v Liberci 
a okolí, cca 5 až 10 hodin týdně, odměna 900 Kč/hod. (nebo  
1250 Kč/hod. na základě faktury). Kontakt: info@medling.cz 
Cestujete rádi? Nevadí vám častá změna místa působení? 
Umíte se rychle adaptovat na nové prostředí? Hledáme 
atestovaného VPL „lékaře na zavolání“ pro zastoupení lé-
kaře v ordinaci v případě nenadálé události pro oblast Čechy. 
Nabízíme: finanční odměna až do výše 70 000 Kč čistého při 
úvazku 30 hod./týden, placené vzdělávací akce až do výše 
20 000 Kč/rok, služební automobil, 25 dní dovolené/rok, 3 
dny sick day/rok možnost rekreace ve firemních objektech 
a spousta dalších benefitů. Kontakt: personalni@vseo-
becnylekar.cz, 773 545 225 
Do zavedené ordinace VPL v samém srdci města Sázava 
hledáme lékaře L2/L3. Nabízíme: finanční odměna až  
70 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 hodin/týd-
ně), možnost i částečného úvazku, možnost volby ordinačních 
hodin ve 4 dnech, moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, 
INR, TK Holter, ABI), vhodné i pro lékaře interních oborů či 
před atestací. Dohled zkušeného školitele zajištěn (pomůže-
me s přípravou k atestaci VPL). Příspěvek na vzdělávací akce 
až do výše 20 000 Kč/ročně, možnost rekreace ve vlastních 
objektech a další benefity, možnost obecního bytu. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz,773 545 225

Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL v Ká-
cově hledáme lékaře (L2 nebo L3). Finanční odměna 70 000 
Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 hodin/týdně), 
flexibilní volba ordinačních hodin, možnost částečného 
úvazku. Moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK 
Holter, ABI), vhodné i pro lékaře interních oborů či před 
atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, zajistíme kom-
pletní přípravu k atestaci VPL, příspěvek na vzdělávací akce 
až do výše 20 000 Kč/ročně, náborový příspěvek ve výši 
jedné měsíční mzdy (splatný po zkušební době). Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Hledám dermatologa do praxe plastické chirurgie www.
stepan-plastika.cz práce s dermatoskopem, ostatní dle 
dohody, jakýkoli druh úvazku, ohodnocení kolem 100 000 Kč  
čistého při plném úvazku. Kontakt: stepan.david@tiscali.
cz, 603 246 596 
Do zavedené interní ambulance v Třebíči na poliklinice 
přijmu lékaře-internistu. Kontakt: 732 120 160, jdvorac@
seznam.cz 
Ambulance u Arbesa hledá kolegyni nebo kolegu v oboru 
gynekologie a porodnictví. Nabízíme flexibilní spolu-
práci po vzájemné dohodě. Kontakt: ambulancearbes@
seznam.cz, 606 601 018 
Hledáme lékaře/lékařku s atestací alergologie a klinická 
imunologie na plný nebo částečný úvazek do ambulance 
v Praze 8. Nadstandardní finanční ohodnocení. Nástup dle 
dohody. V případě zájmu zasílejte své CV na: setinova@
immunia.org 
Do zavedené ordinace VPL hledám lékařku/lékaře na úva-
zek 0,2–1,0 nebo DPP. Ordinace v České Třebové, flexibilní 
prac. doba, moderní vybavení, nadstandardní finanční na-
bídka. Event. se zajištěním bytu 2+kk. Kontakt: pavelhor@
seznam.cz
Dermatolog. Do týmu zkušených lékařů, na moderní pra-
coviště s kompletním přístrojovým vybavením a širokým 
spektrem výkonů hledáme dermatologa. Akreditované pra-
coviště MZ. Vhodné i pro lékaře před atestací, po dosažení 
základního kmene. Výborná dostupnost, parkování, pří-
jemné pracovní prostředí, motivační odměňování, možnost 
dalšího vzdělávání, benefity. Kontakt: www.achillea.cz, 
dlabola@achillea.cz, 603 222 123 
Do zavedené ambulance v Ostravě hledáme všeobecného 
praktického lékaře. Nástupní mzda 120 000 Kč v hrubém + 
benefity. Za 6 hod./den, po–pá. Kontakt: 778 116 870 
Aktuálně přijmeme lékaře/lékařku (možno i L1) do akre-
ditovaného pracoviště VPL v Jihlavě. Atraktivní finanční 
podmínky. Kontakt: 608 565 683, info@genecare.cz 
Přijmu do zavedené endokrinologické ambulance v Pra-
ze 9 dětského endokrinologa na částečný či celý úvazek. 
Kontakt: 602 237 650
Na moderní kliniku CARE CLINIC Praha 7 hledáme PL. 
Práce v soukromém sektoru, příjemné, moderní prostředí, 
nadstandardní finanční ohodnocení. Nástup možný ihned. 
Kontakt: Management@careclinic.cz, 773 929 757 
Dobrý den, hledáme VPL či internistu na 3–5 dní v týdnu 
pro oddělení IZP (indiv. zdravot. péče) a zavedené praxe 
PL v LD Praha 7, klidné prostředí, samostatnost, dobré 

finanční ohodnocení. Kontakt: michaela.stepanova@
ld.cz, 731 503 136
 Do velmi pěkně vedené akreditované ordinace VPL v Zá-
břehu na Moravě hledáme lékaře L1 na částečný úvazek, 
moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, 
ABI), nástup dle dohody. Kontakt: info@medikapraktik.
cz, 608 460 040 
Oční ambulance s akreditací pro spec. vzdělávání přijme 
lékaře oftalmologa (s atestací nebo se základním kmenem) 
do oční ambulance v Šumperku. Nabízíme úvazek 0,5–1,0 
individuální pracovní doba. Možný 4denní pracovní týden,  
32 h za plnou mzdu. Platové ohodnocení až 130 000 Kč 
měsíčně. Další benefity – stravné, příspěvek na bydlení. 
Možnost dalšího výrazného příjmu z oční estetické chirur-
gie. Spolupráce zkušených sester a optometristy, moderní 
přístrojové vybavení. Kontakt: 608 840 531, optomedic@
seznam.cz 
Přijmeme gastroenterologa L3 na jakýkoli úvazek 
(Gastromedic s.r.o., Pardubice). Nabízíme nadstandard-
ní mzdu, dovolenou minimálně 6 týdnů. Individuální 
pracovní dobu. Kvalitní zázemí, moderní přístrojové 
vybavení, bohatý endoskopický program se širokým zá-
běrem standardních výkonů jako polypektomie, EMR, ale 
i dilatace. Provádíme pHmetrii/impedanci. Bez omezení 
akcesorií jako endoklipy, endoloopy, APC…, ale i využití 
blízkých spolupracujících pracovišť (UZ, CT, MR, expek-
tační hospitalizace v nemocnici). Externě sami zajišťuje-
me ERCP. Aktivní účast na programu screeningu KRCA 
(vysoký počet vyšetření). Společná účast na vzdělávacích 
akcích je samozřejmostí. Kontakt: www.gastromedic.cz, 
gastromedic@seznam.cz, 777 608 130 
Přijmu na částečný či celý úvazek endokrinologa za zave-
dené ordinace v Praze 9. Výhodné platové podmínky. Časově 
se jistě domluvíme. Kontakt: 602 237 650
Hledáme pro Sušickou nemocnici s.r.o.: lékaře chirurga 
(s atestací i bez atestace), lékaře anesteziologa (s atestací), 
lékaře rentgenologa (s praxí na CT i bez praxe), fyziote-
rapeuta (možné i pro absolventy). Kvalifikační požadavky: 
odbornou způsobilost k výkonu povolání, zdravotní způsobi-
lost, bezúhonnost. Nabízíme: náborový příspěvek, příspěvek 
na penzijní připojištění, možnost ubytování v areálu nemoc-
nice, možnost přidělení městského bytu, závodní stravování, 
možnost vyhrazeného parkování v areálu nemocnice. Zveme 
vás na osobní informační návštěvu. Kontakt: Jitka Šmatová, 
734 798 229, jitka.smatova@susnem.cz
 Městská poliklinika Praha přijme lékaře radiologa na 
vyhodnocování RTG snímků a  ultrazvuková vyšetření. 
Možná částečná práce z domova nebo zkrácený úvazek, 
centrum Prahy. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: 
d.nejtkova@prahamp.cz. Kontakt: Ing. Daria Nejtková, 
222 924 214 
Gynekologická ordinace v Hradci Králové hledá lékařku na 
zkrácený úvazek nebo zástup, dohoda. Kontakt: 608 800 291 
Hledám sestřičku do gynekologické ordinace v Hradci Krá-
lové, zkrácený nebo plný úvazek, vhodné i pro důchodkyni, 
dohoda! Kontakt: 608 800 291 
Hledáme praktického lékaře pro dospělé (L2 nebo L3) do 

zavedené pěkné ordinace v Praze 6-Břevnov. Nabízíme HPP 
nebo zkrácený úvazek, zajímavé finanční ohodnocení, šikov-
ná sestra, minimum administrativy. Kontakt: 777 651 437,  
ordinace-vpl@centrum.cz 
Přijmu na 1 den v týdnu kolegu do ordinace VPL v Praze 11, 
ideálně dlouhodobě, atestace není podmínkou, vhodné i pro 
staršího kolegu. Zajímavé finanční ohodnocení. Kontakt:  
777 216 625, praktickylekar.akmedical@gmail.com 
Zavedená chirurgická ambulance v okolí Brna hledá chi-
rurga na částečný úvazek (1–4 dny v týdnu). Nástup možný 
ihned nebo dle domluvy. Kontakt: 737 560 007, jiri.poled-
nik@centrum.cz 
Nabízíme práci lékaře v centru asistované reprodukce 
GYNEM. Jsme rodinná firma s mnohaletou zkušeností 
v oboru se zaměřením jak na českou, tak i zahraniční kli-
entelu. Máme skvělý kolektiv a moderní pracovní prostředí. 
Hledáme lékaře s atestací v oboru. Částečný úvazek možný. 
Kontakt: info@gynem.cz
Hledám lékaře/lékařku na částečný či plný úvazek do oční 
ambulance v Brně (ul. Vídeňská). Moderní, plně vybavená 
ambulance včetně foropteru, OCT, fundus kamery a perime-
tru. Kontakt: ocni.ordinace@oftalmed.cz, 724 093 468 
Hledáme VPL do nové akreditované ordinace v obci Stehel-
čeves 2 km od Kladna (po aprobační zkoušce nebo se zákl. 
kmenem). Zkušená sestra, minimum administrativy, lze 
firemní auto, příspěvek na ubytování, školení dle výběru, 
dovolená 5 týd. Nadstandardní mzdové podmínky, 1,0 úva-
zek (lze na částečný nebo dohodou na několik dní v týdnu) 
nástup možný ihned. Kontakt: info@emotmedico.cz 
Ordinace praktického lékaře v Löbau (Sasko), s diabeto-
logickým zaměřením, hledá lékaře/lékařku – možnost za-
městnání nebo i odkoupení praxe. Možnost garance prodeje 
a financování ve výši 100 000 eur přes KVS. Více informací 
přes e-mail nebo po telefonu. Kontakt: s.h.wunderlich@
telemed.de, tel: +491714941398
 Přijmu radiologa na plný i částečný úvazek na RTG odd. 
Polikliniky Viniční v Brně. Práce je bez služeb, pracovní doba 
je kratší, flexibilní. Příjemné prostředí, moderní přístroje, 
dobré platové podmínky. Kontakt: 602 756 335, suchanek.
m51@gmail.com 
Ambulance alergologie a imunologie v Praze 10 přijme 
alergologa či lékaře v přípravě na minimálně 0,5 dne v týdnu 
(časově flexibilní, možno až celý úvazek). Nabízíme vy-
nikající platové podmínky, moderní pracovní prostředí. 
Kontakt: 245 008 716 
Hledám kolegu/ni na výpomoc v dobře zavedené ordinaci 
alergologie a imunologie v Praze 10, ideálně dlouhodobou 
spolupráci s možností odkupu praxe. Kontakt: 245 006 451 
Přijmu na dohodu nebo částečný úvazek gastroenterologa na 
1–3 dny v týdnu. Zavedená nadstandardní ordinace v centru 
Prahy 1. Příjemné zázemí, výborný kolektiv, vstřícnost, flexi-
bilita. Nabízím 35 % z bodového obratu čistého. Výhledově 
zvažuji ordinaci prodat. Kontakt: www.gastroenterolo-
giepraha1.cz, roman.horny@volny.cz 
Hledáme atestovaného VPL jako zástup za MD do zave-
dené ordinace v Senici na Hané. Nástup možný ihned. 
Ordinace je technicky moderně vybavená (EKG, CRP, 
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Kontakt:

Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most, o.z.
J.E. Purkyně 270, 434 64 Most

Psychiatrické oddělení
prim. MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.
Email: jakub.albrecht@kzcr.eu

přijme lékaře 
na Psychiatrické oddělení

Nabízíme:

◊ akreditace dle §17 odst. 1 a 3 zákona č 95/2004 Sb. (psychiatrický kmen  
i vlastní specializace)

◊ podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem
◊ smluvní plat na základě dohody 
◊ náborový příspěvek až 400 000 Kč
◊ zázemí úspěšné a stabilní společnosti
◊ podpora dalšího profesního rozvoje 
◊ specializovaná centra
◊ moderní a příjemné pracovní prostředí
◊ dopomoc s bydlením 
◊ zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, nadstandartní 

pokoje v případě hospitalizace, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, 
závodní stravování, slevy na služby či produkty u vybraných partnerů)
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INR, TK Holter). Kontakt: silvie.marek@gmail.com, 
585 951 401, www.plusmed2.cz 
Moderně vybavené akreditované pracoviště VPL (okr. 
Tábor) přijme kolegu/kolegyni L2, L3 na částečný úva-
zek. Nadstandardní mzdové ohodnocení, příspěvek na 
stravování, služební byt v blízkosti ordinace. Kontakt: 
723 088 135 
Pro akreditované pracoviště VPL v Ústí nad Labem hle-
dáme lékaře na HPP. Nástup možný 2Q2022. Kontakt: 
praktiksro@volny.cz 
Přijmeme fyzioterapeuty do ordinací po celé Praze. VŠ 
podmínkou. Individuální dohoda platových podmínek, 
pružná pracovní doba, úzká spolupráce s lékaři, 5 týdnů 
dovolené, pro mimopražské výhodné ubytování. Kontakt: 
733 738 394, keltiamedadmin@centrum.cz 
Přijmeme chirurga na plný nebo zkrácený úvazek do ordi-
nace v Praze 5. Nabízíme: individuální dohodu platových 
podmínek dle vzdělání a zkušeností. Pro mimopražské 
výhodné bydlení. Nástup možný ihned. Kontakt: 733 738 
394, keltiamedadmin@centrum.cz 
NZZ Psychiatrie Praha hledá psychiatra s atestací či po 
základním kmeni na plný nebo i zkrácený úvazek. Posky-
tujeme rozšířenou psychiatrickou péči a rovněž psycho-
diagnostiku a ind. i skup. hrazené psychoterapie. Kontakt: 
info@psychiatrie-praha.cz, 604 864 834 
Hledáme praktického lékaře do akreditované ordinace, 
okr. Kladno (i po aprobační zkoušce nebo se zákl. kme-
nem). Zkušená sestra, minimum administrativy, lze fi-
remní auto, příspěvek na ubytování. Mzda, úvazek, nástup 
dohodou. Kontakt: info@emotmedico.cz 
Hledáme internistu/kardiologa do zavedené a plně 
vybavené kardiologické ambulance v Praze 5-Smíchov 
na plný i částečný úvazek. Nabízíme nadstandardní pod-
mínky, výborný stabilní kolektiv. Nástup možný ihned 
nebo po dohodě. Kontakt: 602 282 879 
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře/ku in-
ternistu. Požadujeme atestaci v oboru interního lékařství 
a praktického lékařství (možno i jednotlivě), zkušenost 
s diabetologií velmi vítána. Možnost práce na zkrácený 
úvazek. Nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení, 
zázemí stabilní společnosti s  tradicí, zaměstnanecké 
benefity, zajištění pronájmu bytu v Praze. Nástup možný 
ihned. Kontakt: personalni@upmd.eu, 296 511 240, 800 
Nově zrekonstruovaná a vybavená Městská nemocnice 
následné péče hledá do svého kolektivu lékařky a lékaře na 
pozice: primáře a vedoucího lékaře (s uznanou licencí) 
a lékaře na lůžkové oddělení (atestované i neatestované). 
Nemocnice se nachází v klidné lokalitě v těsné blízkosti me-
tra B. Jsme malé zařízení, což nám umožňuje osobní přístup 
ke kolegům a našim pacientům. Nabízíme stabilní platové 
a pracovní podmínky včetně osobního ohodnocení a mož-
nosti na DPČ vykonávat ÚPS. Dále nabízíme příspěvek na 
penzijní připojištění, parkování na vlastním hlídaném 
parkovišti, 5 týdnů dovolené a příspěvek na stravování. 
V případě potřeby zajistíme urychlené přidělení magis-
trátního bytu v Praze. Pro bližší informace kontaktujte 
personalistku MNNP. Kontakt: personalista@mnnp.cz,  
607 244 598 
Do plně vybavené ordinace v Řevnicích, okres Praha-zá-
pad, hledáme očního lékaře na částečný úvazek. Pracovní 
doba i mzda dle vzájemné domluvy. Nástup možný ihned. 
Kontakt: Markéta Dušánková, 777 257 495

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Anesteziolog II atestace s více než 30letou praxí přijme 
zaměstnání v Brně. Kontakt: 728 357 692 
Jsem lékařka ve spec. přípravě oboru pediatrie, hledám 
možnost uplatnění/výpomoci v ordinaci PLDD v Hradci 
Králové, pouze odpoledne + víkendy. V případě potřeby 
mohu i zastoupit sestru. Kontakt: 739 409 118
Lékař se dvěma atestacemi interna + kardiologie 
hledá místo konzultanta na zkrácený úvazek. Skrom-
né požadavky. Kontakt: komarekjan@seznam.cz, 
777 869 970 

ZÁSTUP 
VPL s atestací nabízí pravidelný zástup na jedno dopo-
ledne v týdnu v Praze (nejlépe Praha 9 nebo 8). Kontakt: 
praktik-zastup@email.cz 
Hledám dlouhodobý zástup na PÁ do ordinace VPL v Pra-
ze 6 (Řepy). Dobře vedená ordinace a zkušená sestra. 
Kontakt: 775 044 440, info@avimedic.cz
Hledám zástup do soukromé ortopedické praxe v Kar-
lových Varech – 2 dny v týdnu po dobu nemoci cca 6–8 
týdnů, od počátku dubna. Výhledově prodej praxe možný. 
Nadstandardní výdělek! Kontakt: jirikaplan@volny.cz,  
724 091 009
Do nové ordinace VPL v Chebu hledám kolegu na zástup, 
všechny formy spolupráce vítám. Vhodné pro maminky 
na MD, důchodce. Lékaře s atestací ze VPL nebo interního 
lékařství rád zaměstnám, dle dohody. Kontakt: 720 239 
919, 01jane@seznam.cz 
Hledám dlouhodobý zástup na PO + PÁ do ordinace VPL 
v Praze 6. Dobře vedená ordinace a zkušená sestra. Kon-
takt: 775 044 440, info@avimedic.cz 
MEDIKOCENTRUM s.r.o. – gynekologická ordinace 
v Praze 5, blízko Anděla, hledá lékaře/lékařku na menší 
pracovní úvazek (0,2) a případný zástup. Kontakt: MUDr. 
Vladimír Brynda, 724 022 702 

ORDINACE, PRAXE 
Prodám zavedenou a vybavenou praxi VPL v Žehušicích, 
okr. Kutná Hora. Zkušená sestra, 11 vesnic, sml. s 5 poj., 

1464 pojištěnců. Bližší info: vancura.karel@zehusice.cz, 
605 889 633. 
Nabízím převzetí zavedené ordinace PLDD v Kadani, výhle-
dově konec roku 2022. Kontakt: 724 067 238 
Prodám zavedenou praxi VPL pro dospělé (s.r.o.) v Brně. 
Smlouvy se všemi pojišťovnami, kompletní vybavení (CRP, 
EKG, ABI, Holter TK), smlouvy na PLS. Nízký nájem. Před-
pokládané převzetí k 1.8.2022. Cena k jednání. Kontakt: 
ordinacepraktik@email.cz 
Převezmu ordinaci PL pro dospělé v Pardubickém, Králo-
véhradeckém kraji nebo na Vysočině. Kontakt: ladipet@
post.cz 
Prodám ortopedickou ambulanci ve Zlíně. Kontakt: 
771 150 954 
Hledám lékaře/lékařku pro výpomoc do zavedené ordinace 
PL pro dospělé, s výhledem postupného předání a prodeje 
dle domluvy. Jedná se o s.r.o., ekonomicky stabilní, regis-
trovaní pacienti i závodní péče. Seriózní jednání. Kontakt: 
ordinace43@seznam.cz 
Předám zavedenou ortopedickou ambulanci v Moravské 
Třebové. Kontakt: MUDr. Ivo Nádeníček, 776  338  058,  
nadeniceki@seznam.cz 
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP. 
Oceňování, poradenství – odborné, účetní, daňové. Celá ČR. 
Kontakt: www.admedica.cz, 734 763 336, 775 679 982 
Prodáme chirurgickou a radiologickou ordinaci v Roky-
canech, vedenou jako s.r.o. Roční obrat 4,5 mil. Kč. Součástí 
prodeje je i druhá ambulance, vč. vybaveného operačního 
a endoskopický sálu. Smlouvy s 5 hlavními ZP. Odborný 
dohled možný. Kontakt: 253 253 900 
Odkoupíme praxi všeobecného praktického lékaře 
pro dospělé v Karlových Varech. Kontakt: Anna Mrázová, 
 kancelar@medikeo.cz, 775 263 852 
Prodám dobře zavedenou praxi VPL a interní ambulanci 
v Rychnově nad Kněžnou. Kontakt: 603 814 689 
PLDD – atestovaný pediatr uvažující o kariéře praktického 
lékaře pro děti a dorost hledá praxi k převzetí/odkoupení, 
možná i dlouhodobá spolupráce. Zlínský kraj. Kontakt: 
pldd-zlin@seznam.cz 
Prodám zavedenou psychiatrickou ambulanci na Vysoči-
ně za velmi solidních podmínek, smlouvy s poj., příjemné 
prostředí, spolupracující stacionář. Nebo zaměstnám lékaře 
psychiatra (i v přípravě na atestaci) s možností budoucího 
odkupu. Kontakt: psychiatr.ordinace@seznam.cz 
Prodám ordinaci praktického lékaře v Brně. Případně 
zaměstnám lékaře a následně odprodám praxi. Atestace není 
podmínkou (akreditované pracoviště). Kontakt: praktik.
brno@post.cz 
Prodám zavedenou lékařskou praxi praktického lékaře 
v Brně, akreditované pracoviště, rozsáhlé PLS, 1800 registro-
vaných pacientů. Smlouvy se všemi hlavními pojišťovnami. 
Kontakt: praktickylekarbrno@seznam.cz 
Prodám s.r.o. – gynekologická praxe v Praze 4, kartotéka 
s cca 1500 registrovaných pacientek. Cena 900 000 Kč, 
v ceně částečně vybavení: kolposkop, křeslo, lehátko atd. 
Smlouvy se všemi pojišťovnami: VZP, VoZP, ZPMV a další. 
Kontakt: 775 476 189 
Zkušený VPL odkoupí praxi VPL v Olomouckém, Zlínském 
nebo Jihomoravském kraji. Kontakt: josruzi@seznam.
cz, 607 652 235 
Do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Trut-
nově hledám pediatra k zástupům s výhledem brzkého pře-
vzetí praxe. Kontakt: 603 539 291 
 Hledám svého nástupce v  zavedené plicní ambulanci 
(včetně RTG), případně zaměstnám na částečný úvazek. 
Kontakt: 725 811 670 
Do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Praze 
hledám lékaře na pravidelný zástup s výhledem brzkého 
převzetí praxe. Kontakt: 602 966 488 
Prodám zavedenou lékařskou praxi praktického lékaře 
pro dospělé na ZZS středisku TOMA a.s. Otrokovice. Na-
bízím ubytování v třípokojovém bytě s možným odkupem 
i tohoto. Kontakt: 604 347 343, vasutova@tcmail.cz 
Odkoupím ambulanci VPL (příp. INT/DIA) v oblasti s čis-
tým vzduchem, nejraději na horách (zdrav. důvody). Spe-
cializace mám, nejsem řetězec. Kontakt: praktik-hory@
email.cz, 607 652 204 (večer) 
Nabízím k převzetí zavedenou interní ambulanci v Tře-
bíči, smlouvy se všemi pojišťovnami. Možnost výpomoci 
nebo zástupů. Kontakt: 732 120 160, jdvorac@seznam.cz 
Prodám dobře prosperující samostatnou sono praxi bez 
rentgenu, umístěnou ve velkém zdravotnickém zařízení 
v Praze, za diskontní cenu. Kontakt: 775 661 946 
Do ordinace PL ve Svitavách hledám lékaře, zpočátku  
2 dny v týdnu, v budoucnu možné předání praxe. Kontakt: 
776 236 263
Prodám zavedenou praxi VPL pro dospělé (s.r.o.) v centru 
Ostravy. Smlouvy se všemi pojišťovnami, smlouvy na PLS. 
Zdravotní důvody. Prodej možný ihned. Kontakt: jirka.
hunter@post.cz, 606 749 411 
Prodám ortopedickou ordinaci ve Strakonicích. Smlouvy se 
všemi ZP mimo RBP a ZPŠ, roční obrat téměř 1 000 000 Kč, 
vedená jako s.r.o. Ordinace je nedaleko nemocnice, v klidné 
části města. Kontakt: 253 253 900 
Nabízím k převzetí zavedenou kožní ambulanci v Uher-
ském Brodě Lékařský dům, smlouvy se všemi pojišťovnami. 
Možnost výpomoci nebo zástupů. Kontakt: 603 512 063, 
jitkakeliskova@seznam.cz 
Prodám sono praxi v Praze s povoleným plným rozsahem 
výkonů, vč. cévních vyšetření. Kontakt: medinetc@se-
znam.cz 

Prodám praxi VPL v Ledči nad Sázavou, vedenou jako s.r.o. 
Obrat 2 000 000 Kč, 2000 registrovaných pacientů. Smlouvy 
se všemi ZP, kromě RBP. Nízký nájem 4700 Kč měsíčně. 
Kontakt: 253 253 900 
Prodám zavedenou praxi VPL – s.r.o. v Brně. Velmi dobrá 
lokalita, nízký nájem, přístrojové vybavení. Termín převzetí 
dle dohody. Možnost zástupu. Kontakt: 605 288 239 
Prodám velmi dobře zavedenou praxi PLDD v Praze 8. Praxe 
je v budově zdr. střediska, kde jsou dále i ordinace dalších 
základních odborností a také laboratoř. Stálá klientela, 
spolehlivá sestřička, dobré vybavení. Kontakt: 603 851 692
Koupíme nebo převezmeme ordinaci VPL, jsme atestovaní 
lékaři s licencí, nejlépe Praha nebo do 20 km od Prahy. Mož-
no i v průběhu roku. Nejsme řetězec. Kontakt: 607 166 978 
Vážení kolegové, nabízím zaměstnání na 9 hodin týdně (3x3 
hodiny) v ambulanci VPL v obci Stěžery (Hradec Králové), 
cca 500 registr. pac. Vhodné k MD/RD, pro penzistu, jako 
druhé zaměstnání (lze i odpoledne). Nebo prodám s.r.o. Více 
info osobně, Bareš. Kontakt: drchlumec@seznam.cz,  
725 501 576
 Prodám zavedenou vybavenou praxi VPL v  blízkosti 
Českého Krumlova, zkušená sestra, bez nájmu, možnost 
městského bytu 4+1 (připraven). V případě zájmu k prodeji 
i ordinace v ČK. Spolupracující lékaři. Výhodná cena dle 
dohody. Kontakt: ekoproject@seznam.cz 
Nabízím k pronájmu/sdílení zařízenou zavedenou ordinaci 
(internet, PC, nábytek, sterilizátor, ultrazvuk) v Kladně, 
Praha-západ, bližší informace při osobním setkání na místě. 
Kontakt: 604 751 899, snu1p@seznam.cz 
Prodám zavedenou alergologickou praxi v Praze. Případně 
nabízím kolegovi předchozí možnost spolupráce za účelem 
trvalého zástupu a postupného převzetí a koupě ordinace. 
Kontakt: 245 008 016, imuno.praha@gmail.com 
Prodám ordinaci všeobecného lékařství v Grygově, okr. 
Olomouc. Kontakt: 608 460 760 
Odkoupím ordinaci všeobecného lékařství v Olomouci. 
Kontakt: 608 460 760 
Atestovaný praktický lékař odkoupí zavedenou praxi VPL 
v Brně nebo blízkém okolí vedenou formou s.r.o. Ideálně 
postupné převzetí v průběhu 2022. Kontakt: praxe-vpl@
seznam.cz 
Jako atestovaná lékařka v oboru VPL bych ráda během roku 
2023 převzala ordinaci v Plzni či okolí. Kontakt: 608 817 896, 
sabina.gerlicka@seznam.cz 
Nabízím zaběhlou ambulantní ORL praxi v Sasku (Löbau), 
v prostorech zdejší polikliniky. Speciální zaměření: audio-
logie, alergologie, možnost ambulantních operací. Předání 
možno od října 2022. Kontakt: Dr. med. Rainer Frömsdorf, 
Breitscheidstraße 9, 02708, Löbau, DE, +493585/862286 
Prodám dobře zavedenou ordinace PL (cca 2500 reg. pac.) 
na Valašsku. Obec Halenkov. Případně nabízím i jako zástup 
pro kolegu nebo lékaře před atestací. Pozdější odkup možný. 
Nástup ihned nebo po dohodě. Cena dohodou. Kontakt: 
604 262 789, 737 551 428 
Zkušený VPL odkoupí praxi VPL ve Zlínském nebo Jiho-
moravském kraji. Kontakt: vld.ordinacia@gmail.com, 
702 174 400 
Nabízíme prodej/pronájem nadstandardně vybavené oční 
ambulance v Litoměřicích ve stavu s.r.o. Kontakt: vidius1@
seznam.cz 
Nabízím odprodej praxe VPL s 2050 pacienty v centru 
Valašského Meziříčí, cena dle dohody, možnost doškolení 
zájemce. Plně vybavená ordinace, šikovná sestřička, EKG, 
ABI, INR, CRP, FOB, TK Holter, analyzátor moči. Kontakt: 
571 615 020, ordinacecech@tiscali.cz 
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře na vesnici 
v okrese Frýdek-Místek, 2100 pacientů, plně vybavená vč. 
EKG. Výborná dostupnost. Termín převzetí ordinace – kdy-
koli od 9/2022. Kontakt: 737 762 106 
Prodám dobře zavedenou ordinaci psychiatrie pro děti 
a dospělé v Roudnici nad Labem. Kontakt: 732 784 194 
Koupím/převezmu ordinaci s.r.o. Děčínsko a Ústecko. Kon-
takt: 74m74@seznam.cz 
Prodám zavedenou ordinaci v Ostravě-Hrabůvce, praktické 
lékařství. Kontakt: 778 116 870 
Prodám dlouhodobě zavedenou ambulanci neurologie 
(EEG), vedenou jako s.r.o., lokalita Tišnov a Kuřim. Kon-
takt: 602 788 088 
Prodám zavedenou kožní ordinaci v Plzni. Poskytuje kožní 
i estetické služby. Smlouvy se všemi zdravotními pojišťov-
nami. Parkoviště před ordinací, dostupné MHD, lékárna 
v těsné blízkosti. Realizace možná ihned. Kontakt: derma-
fit.centrum@gmail.com 
Odkoupím ordinaci praktického lékaře v Praze či Středo-
českém kraji. Jsem atestovaná praktická lékařka. Za nabídky 
předem moc děkuji. Kontakt: 777 101 916 
Koupím ordinaci VPL okr. Vsetín. Např. Karolínka, Ho-
vězí, Velké Karlovice. Rychlé jednaní. Kontakt: 74m74@
seznam.cz 
Prodám dobře zavedenou ordinaci praktického lékaře 
v centru Opavy. Kontakt: 605 853 280

PRODEJ A KOUPĚ 
Prodám kovovou skříň na léky, zdravotnický materiál, 
přístroje, výška 190, šířka 60, hloubka 45 cm, horní část 
prosklená, cena 3200 Kč. Kovovou kartotéku a 2 zásuvky 
A3, 5 samostatných dílů a 2 zásuvky, rozměry 60 šířka, 60 
hloubka, výška podle uspořádáni, vhodné na složené karty, 
archiv, dokumenty, cena 2900 Kč. Nástrojový stolek, horní 
plocha nerez cena 2600 Kč, masážní lehátko jednoduché, 
cena 1000 Kč. Kontakt: henterova@volny.cz, 603 838 261
Prodáme Hydrokolon – jednorázový set hadic (spekule) 36 

kusů orig. balených. Cena za vše 500 Kč + poštovné. Osobní 
odběr možný po telefonické domluvě nebo mail. Kontakt: 
721 405 317, gastro@gastroenterologie-hk.cz 
Prodám bývalé zdravotní středisko 500 m2, obec Hrádek nad 
Nisou (Liberec). Cena 8 900 000 Kč. Kontakt: 721 247 993 
Prodám ABI MESI od firmy Quickseal a přístroj na HbA1c 
Quo test, oba přístroje nákup v roce 2015, revize 2021. Cena 
dohodou. Kontakt: ordinace@obvodak.com 
Prodám HRT II, s upgrade na HRT III. Plně funkční. Kon-
takt: 732 220 933
Prodám kartotéku – A4, lamino bříza, 4 šuplíky, 2 řady – 
spojené. Není uzamykatelná. Cena 14 500 Kč. Kontakt: 
774 288 211
Prodám přístroj IPL Anthélia (Eurofeedback), k epilaci, 
depigmentaci a rejuvenaci kůže – vhodný pro kosmetolo-
gickou praxi, resp. ordinaci kožního lékaře se zameřením 
na kosmetologii. Důvod prodeje: ukončení praxe. Kontakt: 
605 153 363
 Prodám přístroje laser Smoothbeam, 2x rázová vlna Storz, 
radiofrekvence eTwo. Seznam zařízení je na webových strán-
kách www.laser-centrum-brno.cz. Kontakt: 737 776 085, 
www.laser-centrum-brno.cz
Prodám parní sterilizátor r. v. 2014, funkční, cena 20 000 Kč.  
Kontakt: Zdeněk Němeček, 602 489 987 
Prodám stojací lupu s osvětlením, cena 1000 Kč. Kontakt: 
Zdeněk Němeček, 602 489 987 
Prodám nový optotyp, moderního designu, hliníkový rám, 
LED prosvětlení, velikost 600x300x60 mm, napájení 220 V. 
Cena 3800 Kč. Kontakt: M. Svoboda, 775 641 995 
Koupím Plusoptix ke screeningovému vyšetření zrakových 
vad do ordinace PLDD. Kontakt: 605 876 059 
Prodám: Ševčík – Intenzivní medicína, vydáno 2014, 3. roz-
šířené vydání – uvolněný obal, jinak dobrý stav za 500 Kč. 
Niederle – Echokardiografie 1. díl Dospělí, vydáno 2005 za 
400 Kč. K ceně připočítám i poštovné. Kontakt: fp.bupa@
post.cz 
 
PRONÁJEM 
Obec Smidary (okres Hradec Králové) nabízí k  pro-
nájmu ordinaci ve Zdravotnickém středisku Smidary. 
Prostory jsou vhodné pro odborné lékaře např. kožní, 
ortoped, gynekolog, oční. Případní zájemci si mohou do-
mluvit prohlídku prostor na tel. č. 495 496 127, e-mail:  
podatelna@smidary.cz 
Nabízím dlouhodobý pronájem nebyt. prostor projektu Smí-
chov City. Jde o 2 jednotky (49,6 m2 a 77,6 m2). K pronájmu 
samostatně nebo současně (127,2 m2), možnost propojení. 
Přízemí s výlohou a vchodem z ulice. Termín dokončení: 
1/2023. Kontakt: zdenek.otava@email.cz 
Pronajmu prostory vhodné k provozování jednodenního 
chirurgického oboru (vč. zákrokového sálku a dospávacích 
pokojů), v Karlových Varech. Spěchá. Kontakt: 603 939 387 
Nabízíme k pronájmu ordinace v Brně-Černá Pole. Pro-
storné a světlé místnosti. Bezbariérový přístup. Dostatek 
parkovacích míst. Kontakt: kancelar@ernust.cz 
Možnost pronájmu zkolaudované ordinace s čekárnou 
v Praze 5. Lze pronajmout i větší celek (3 ordinace + se-
sterna, čekárna a zázemí pro personál). Úprava dispozic 
dle potřeb nájemce. Kontakt: kancelar@psychiatrie-
-praha.cz 
Nabízíme k pronájmu zrekonstruované a zkolaudované or-
dinace v Praze 2. Prostorné a světlé místnosti. Klimatizace. 
Výtah. Kontakt: kancelar@lekarnabojiste.cz 

SLUŽBY 
„Zkušenosti z proběhnuvších kontrol SÚKL, na co se zamě-
řit“, „Prodeje a nákupy lékařských praxí“ a další semináře. 
Přednášejí odborníci přímo z praxe. Kontakt: www.adme-
dica.cz, 734 763 336 
S.r.o. – nejjednodušší způsob prodeje a jediná možnost reál-
ného dědění praxí. Po pěti letech prodej nedaníte. Celá ČR. 
Kontakt: www.admedica.info, 734 763 336 
Nabízím služby pro ambulantní ZZ – měsíční vyúčtování pro 
ZP, smluvní politika se ZP, poradenství, finanční vypořádání 
ZP, GDPR, eRecept, EET, IT správa počítačů, tvorba a správa 
webu. Více než 10letá zkušenost z vlastních rodinných ordi-
nací. Kontakt: 773 177 461 
Elis a Elis s.r.o. Oceňování praxí, transformace na s.r.o., 
právní i ekonomický servis při převodech. Profesionální 
přístup, zpracování na klíč. Kontakt: poradce@mybox.cz,  
602 437 166 

SEZNÁMENÍ 
Sympatická lékařka s různorodými zájmy, 50 let, rozvedená, 
hledá přátelství a časem i něco víc… zn. umět se spolu zasmát 
:-) Kontakt: dobreprostredi@gmail.com 
40letý lékař se rád seznámí se zajímavou a milou bezdětnou 
kolegyní do pohody i nepohody. Nejlépe střední/jižní Čechy. 
Kontakt: seznaamenii@seznam.cz 
Lékařka hledá přítele do 65 let na společné trávení vol-
ného času, cestování, kultura. Brno. Kontakt: Elenium@
seznam.cz 

RŮZNÉ 
Hledáme absolventy Fakulty dětského lékařství z roku 1972. 
Zlatá promoce absolventů Univerzity Karlovy se uskuteční 
v sobotu *23. dubna 2022*. V této souvislosti prosíme o pomoc 
s vyhledáním absolventů Fakulty dětského lékařství ročník 1972.
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Ibsenovo drama; ohraničit; zkratka fondu kulturních a sociálních potřeb. – B. Vlakové nástupi-
ště; klesati; motorové kolo. – C. České město; platiti; česká zpěvačka. – D. SPZ Teplic; pokrývka; příjemně; spojovník. –  
E. Stahovací záclona; druh antilopy; opuchnout. – F. Ženské jméno; naplněný; mistři popravčí; kino. – G. Zkratka Státního 
nakladatelství technické literatury; jméno amerického herce Aldy; soukromá vychovatelka dětí v rodině; chorvatské 
pohoří. – H. Škrobení; obyvatel Pruska; popěvek; voják s nejnižší hodností. – I. Značka astatu; 4. díl tajenky; pobídka 
tahounů k chodu (řídce). – J. Tužba; poslání; vynášet; značka kilopascalu. – K. Plat; šetrnost; litinové pláty; klus koně. 
– L. Bývalý britský motocyklový závodník; pružiny; jméno hlasatelky Čechové; slavnostní oděv. – M. Oplozené vajíčko 
před rýhováním; hmota; africký buben. – N. Esšálky; evropské moře; český malíř; stovky. – O. Rusovlasí; evropský stát; 
dravý pták. – P. Vzdáliti se vozem; opuštěnost; pohromadě. – Q. Patřící biblické pramáti lidstva; přidávat cukr; rovněž.

SVISLE: 1. Postihnout darebáka trestem. – 2. 2. díl tajenky; 3. díl tajenky. – 3. Vrch u Třebechovic; dutá míra; 
instinkty; ruský hokejista. – 4. Jednotka času; poklop; arnika; hustě pokrýti. – 5. Průzkum mínění; plošná výměra; otcovy 
sestry; značka minima. – 6. Pukající druh slínovce; přednost; jihoamerický hlodavec; český prozaik. – 7. List v atlasu; 
sochařské dílo; druh jírovce. – 8. Bývalé hlavní město Japonska; německý prozaik; lupen; hrubián. – 9. Zarputilý; jistěže; 
zkouška; pokolení. – 10. Latinský překlad Bible; sloupořadí; úskoky. – 11. Tihle; Zolův román; jméno skladatele Bartóka; 
souhlasit. – 12. SPZ Frýdku-Místku; údaje; obtížný hmyz; veselí. – 13. Krmiti mateřským mlékem; zákusek; značka limo-
nád; SPZ Opavy. – 14. Rády spící; hyje (nářečně); torze; rusky „lhůta“. – 15. Antibiotikum; delikventi. – 16. 1. díl tajenky. 

Pomůcka: biju, Dilj, Gusev, Ivy, ně, těr.

Specialitu ve vnitřním lékařství zdobí důkladnost, a ta je hezky pracná. Proto bývá na interních odděleních vše o něco 
delší a pomalejší. Vyšetření pacienta, stanovení diagnózy i chůze lékařů. Na rozdíl od chirurga, za kterým věčně vlají 
šosy, internista kráčí ... (dokončení citátu, jehož autorem je Jiří Noha, najdete tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny

V  tajence křížovky časopi-
su Tempus medicorum 3/2022 
se skrýval citát řeckého filozofa 
Platona: Největší chybou lékařů 
je, že se snaží léčit tělo, aniž by 
léčili duši. Přitom tělo a duše 
jedno jsou. Nelze je léčit od-
děleně.

Knihu Anny Moricové De-
níček psychiatričky s podtitulem 

Pro (d)uši neslyšíš z nabídky na-
kladatelství Grada (viz anotaci), 
vyhrává deset vylosovaných luš-
titelů: Jiří Balík, Čáslav; Ilona 
Hodanová, Nový Jičín; Petr Ka-
sík, Nezvěstice; Ondřej Kubal, 
Český Krumlov; Libuše Kuče-
rová, Plzeň; Karel Landa, Ústí 
nad Labem; Denisa Mlčochová, 
Praha 412; Aleš Mlýnek, Zlín; 
Anna Štáfková, Znojmo; Lucie 
Ulmanová, Kosmonosy.

Na správné řešení tajenky 
z TM 04/2022 čekáme na adrese 
recepce@clkcr.cz do 2. května 
2022. Výherci se mohou těšit na 
titul Mlha nad Shadow Sands ob-
líbeného autora Roberta Bryndzy. 

Hodně štěstí!

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

Deníček  
psychiatričky 

Anna Moricová

Jak souvisí zírání 
na zadek mužům 
v MHD se studiem 
medicíny? Jak se ze 
zelinářky v Kauflan-
du stát psychiatrič-
kou? Dá se využít 
studium psychiatrie 
při randění? Oprav-
du všichni pacienti 
lžou? K  čemu je 
doktorce dobré te-
tování? Jak si udržet 
zdravou mysl i  ve 
chvílích, kdy se zdá, 
že to nejde? Proč je 
dobré se občas tro-
chu ztratit?

Žít život tak, jak 
bychom chtěli, je 
totiž někdy stejně 
jednoduché jako 
poskládat skříň po-
dle návodu. S obě-
ma rukama levýma. 
A poslepu.

www.grada.cz
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Prevence a léčba deficience
vitaminu D

30 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě

7 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě 1 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě

Zkrácená informace o přípravku:
Název a složení: Vitamin D3 Axonia 30000 IU potahované tablety (colecalciferolum 750 µg = 30 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Vitamin D3  
Axonia 7000 IU potahované tablety (colecalciferolum 175 µg = 7 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Vitamin D3 Axonia 1000 IU potahované tablety (colecal-
ciferolum 25 µg = 1 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Indikace: Léčba deficience vitaminu D. Prevence deficience vitaminu D u vysoce rizikových pa-
cientů. Adjuvantní léčba osteoporózy. Farmakodynamické vlastnosti: Podávání celkové týdenní/měsíční dávky jednou týdně/měsíčně vede díky farmakokinetickým 
parametrům vitaminu D ke stejnému účinku jako denní podávání. Dávkování a způsob užívání: Dávka má být stanovena individuálně na základě nutné míry suple-
mentace vitaminu D a s ohledem na národní požadavky. Léčba deficitu vitaminu D (počáteční dávka): 800-4000 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně 
nebo jednou měsíčně. Prevence deficitu vitaminu D (udržovací léčba): 800-1600 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně nebo jednou měsíčně. Pacienti 
s osteoporózou: maximálně 2000 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně nebo jednou měsíčně. Pacientům má být také navíc podáno kalcium, je-li 
příjem z potravy nedostatečný. Vitamin D3 Axonia potahované tablety je možné užívat nezávisle na jídle. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomoc-
nou látku. Hyperkalcemie. Hyperkalciurie. Kalciová nefrolitiáza, nefrokalcinóza, hypervitaminóza D. Závažná porucha funkce ledvin. Upozornění: Dávka má být stano-
vena individuálně na základě kontrol plazmatických hladin kalcia. Během dlouhodobé léčby mají být monitorovány sérové hladiny kalcia, vylučování kalcia močí a renální 
funkce. Vitamin D3 Axonia nemá být užíván při pseudohypoparatyreóze a nemá být podáván dětem mladším 12 let. Interakce: Thiazidová diuretika a přípravky s obsa-
hem kalcia ve vysokých dávkách zvyšují riziko hyperkalcemie. Perorální podávání kalcia může zesílit účinky digitalisu a dalších srdečních glykosidů. Kojení: Vitamin D3 
Axonia je možné užívat během kojení. Vitamin D a jeho metabolity přecházejí do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Méně časté: hyperkalcemie a hyperkalciurie. 
Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25°C. Držitel rozhodnutí o registraci: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9. Datum revize  
textu: 27. 10. 2021. Přípravek je vázaný na lékařský předpis a není hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznam-
te s úplnou informací o přípravku v Souhrnu údajů o přípravku.

Pouze na lékařský předpis!

VD31221A
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