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Zkrácená informace o přípravku Diozen 
Léčivá látka: diosminum micronisatum 500 mg v 1 potahované tabletě. Indikace: léčba 
příznaků a projevů chronické žilní insufi cience dolních končetin, funkčních nebo organických 
(pocit těžkých nohou, bolest, edém, noční křeče, trofi cké změny včetně bércového 
vředu). Léčba akutní ataky hemoroidálního onemocnění, základní léčba subjektivních 
příznaků a funkčních objektivních projevů hemoroidálního onemocnění. Dávkování: 
venolymfatická insufi cience: obvyklá dávka: 2 tablety denně podané v 1 dávce nebo 
ve 2 dílčích dávkách. Hemoroidální onemocnění: doporučená dávka je 2 tablety 
3x denně během prvních 4 dní, poté 2 tablety 2x denně během následujících 3 dní. 
Udržovací dávka: 2 tablety denně podané v 1 dávce nebo ve 2 dílčích dávkách. 
V indikaci hemoroidálního onemocnění pouze krátkodobé použití. Způsob podání:
tablety užít celé během jídla a zapít tekutinou. Kontraindikace: hypersenzitivita 
na léčivou nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření 
pro použití: podávání diosminu u symptomatické léčby akutních hemoroidů 
nevylučuje léčbu dalších onemocnění konečníku. Pokud symptomy po krátkodobé léčbě 
neodezní, je nutné proktologické vyšetření a přehodnocení léčby. Interakce: nebyly 
provedeny studie interakcí, interakce nebyly hlášené ani v post-marketingovém období. 
Těhotenství a kojení: při předepisování těhotným ženám je nutná opatrnost a je zapotřebí 
pečlivě zvážit nutnost podání u kojící ženy. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: 
žádný nebo zanedbatelný vliv. Nežádoucí účinky: časté: průjem, dyspepsie, nauzea, zvracení. 
Uchovávání: žádné zvláštní podmínky. Balení: 30, 60, 120 nebo 180 potahovaných tablet. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká 
republika. Registrační číslo: 85/426/16-C. Datum revize textu: 23.11.2021. Výdej 
balení 30, 60, 120 tablet není vázán na lékařský předpis a nejsou hrazena z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Výdej balení 180 tablet je vázán na lékařský 
předpis. Balení 180 tablet není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění do 28.2.2022. Balení 180 tablet je částečně hrazeno z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění od 1.3.2022. Před použitím přípravku 
se seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou obdržíte na adrese: 
Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika.

REFERENCE: 1. SPC přípravku Diozen, datum revize textu 23. 11. 2021. 
2. Diosmin. In: European Pharmacopoeia (Ph. Eur.). 10th Edition. European 
Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), 2020:2433-2435. 
3. ZENTIVA data on fi le based on ANALYTICAL STUDY REPORT  ASR-RZEN-GEN-
021A-20.01, QUINTA - ANALYTICA s.r.o., 12/2020. 4. STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV, 
Rozhodnutí. Sp. zn.: SUKLS308034/2021, Č. jedn. sukl7419/2022 , 11. 1. 2022.

Určeno pro odbornou veřejnost.

*Látky jsou povolenými nečistotami účinné látky diosmin dle lékopisu

Zentiva, k.s., marketingové oddělení
U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, tel.: (+420) 267 241 111, www.zentiva.cz ID
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Síla diosminu pro 
pevné a pružné žíly!

DIOZEN® je lék obsahující 
účinnou látku mikronizovaný 
diosmin1. Přípravek obsahuje 
také fl avonoidy hesperidin, linarin, 
isorhoifolin a diosmetin.2,3,*

Aktuální zpráva:
Úhrada od 1. 3. 2022
DIOZEN® 500 mg 180 tbl4
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Sovětský svaz 
jsem navštívil dva-
krát a  to mi stačilo. 
Poté, co po dvaceti 
letech konečně od-
táhla ruská okupační 
vojska a před námi se 
otevřel svět, neviděl 
jsem žádný důvod 
jezdit do komunis-
tické země, kde zítra 

znamená až pozítří. V Moskvě jsem se tak zno-
vu ocitl až v rámci zasedání Světové lékařské 
asociace na podzim 2015. Tak trochu proti své 
vůli, neboť jsem nesouhlasil s tím, aby setkání 
lékařů z celého světa organizovala země, která 
rok předtím anektovala Krym. 

Zatímco některé účastníky ze Západu na-
dchly široké bulváry a moderní mrakodrapy, já 
se nemohl ubránit nepříjemnému pocitu, že to 
skutečně podstatné se vlastně nezměnilo. Na 
ulicích jsem tak jako před třiceti lety potkával 
stále stejně zachmuřené tváře. Snad jen v hotelu 
na chodbě chyběla „baba děžurná“ a matrony 
v GUM vystavovaly na odiv více zlata a kožešin. 

Když jsem se šel projít podél Kremelských 
zdí a prohlížel si tam panoptikum bolševických 
papalášů, nemohl jsem se ubránit mrazení 
v zádech. Může si člověk myslet něco dobrého 
o národu, který hromadou květů zasypává sochu 
diktátora Stalina, největšího vraha vlastních lidí 
v dějinách? Představa, že by se podobně Němci 
dnes klaněli památníku Adolfa Hitlera, je nemy-
slitelná. V Rusku to možné je. 

Cestou do Treťjakovské galerie jsem se za-
stavil na Moskvoreckém mostě, abych si prohlédl 
místo zavraždění tehdejšího Putinova oponenta 
Borise Němcova. Stačil jsem udělat jedinou fot-
ku a již mě legitimovala dvojice tajných fízlů, 
kterých se po tamních ulicích potlouká možná 
ještě víc než mužů v uniformách. Chtě nechtě 
jsem polozapomenutou ruštinou blekotal nějaké 
vysvětlení, že jsem se na tom proklatém místě 
zastavil náhodou, abych si fotil řeku. 

V samotné galerii na mě pak nejvíce zapůso-
bil obraz Ilji Repina. Naprosté šílenství v očích 
cara Ivana Hrozného držícího v náručí zakrváce-
nou hlavu svého syna, kterého právě v záchvatu 
zuřivosti sám zavraždil. Čistočistá hrůza přene-
sená na plátno geniálním malířem. Paranoidního 
maniaka Ivana Hrozného považují Rusové za 
jednu z největších postav své historie. Moskev-
ského knížete, který položil základy Ruského 
impéria. Impéria, jehož velikost novodobý car 
Putin touží obnovit. A nám nezbývá než doufat, že 
se za pokerovou tváří důstojníka KGB neskrývají 
podobné běsy jako v hlavě šíleného Ivana.

Po dni plném zážitků jsem si šel užít recepci 
na uvítanou. Musím uznat, že hostitelé na nás ne-
šetřili. Chtěli se vytáhnout. Některé ty vzdělané 
a celkem milé Rusy jsem znal již z dřívějších jed-

nání a považoval jsem je za veselé světoběžníky, 
kteří s bolševickou minulostí nemohou mít nic 
společného. Snad právě proto jsem si posilněn 
alkoholem pustil „ústa“ na špacír. Trousil jsem 
moudra o demokracii a humanitě, i o právech 
národů bývalého sovětského bloku na sebeurčení. 
A to byl konec. Žoviální, také již mírně přiopilí, 
ale dosud milí Rusové, náhle odhodili masky 
a rázem se proměnili v hnusné arogantní Rusáky, 
kteří mi s vážnou tváří tvrdili, že jejich tanky nás 
v osmašedesátém zachránily před fašistickými 
revanšisty. Vzpomněl jsem si na rozstřílenou 
fasádu Národního muzea, na zabité civilisty 
přikryté československými vlajkami i na oběť 
studenta Jana Palacha. Zíral jsem jako blázen. 
Družba skončila. A já šel radši spát. O Rusácích 
jsem si nikdy iluze nedělal a tento jeden jediný 
den mi stačil k tomu, abych pochopil, že navzdory 
kapitalistickému pozlátku a kašírované demo-
kracii se na imperiální podstatě Ruské říše zla 
nezměnilo nic.

Zatímco my jsme vděční Michailu Gorbačo-
vovi za to, že nám jako osvícený vládce daroval 
svobodu a propustil nás ze spárů ruského medvě-
da, Rusáci ho považují za zbabělce a zrádce, který 
dopustil rozpad jejich impéria. Stejní Rusáci pak 
oslavují Ivana Hrozného, masové vrahy Lenina 
a Stalina i válečného zločince Putina. 

Epidemie nemoci covid-19, kterou se dezin-
formační weby snažily zneužívat k vyvolávání ne-
pokojů, zhoršování zdravotní situace, k útokům 
na demokracii a naši bezpečnost v rámci členství 
v EU a NATO, demaskovala také u nás Putinovy 
žoldáky a užitečné idioty. Těžko se rozhodnout, 
zda v případě našich minulých i současných po-
litiků je otřesnější představa druhá nebo první. 

Extremisté jsou dnes možná zalezlí a zamlklí, 
ale nedělejme si iluze. Humanitární katastrofa 
i ekonomická krize vyvolané ruskou agresí vůči 
Ukrajině budou trvat dlouho a současné nadšení 
může snadno vystřídat pocit deziluze. A to bude 
chvíle, kdy se ti zrádcové začnou znovu ozývat 
a hlásit o slovo.

Smutný pohled je však i na „hrdiny“ mezi 
námi, co si vylévají vztek na Rusech či Bělorusech, 
kteří u nás žijí a pracují. To přece nejsou žádní 
Rusáci, kteří by podporovali Putinovy imperiální 
choutky. Jsou to lidé, kteří nechtěli žít v nesvo-
bodě, a právě proto z Ruska odešli. Lidé, kteří se 
většinou za chování cara Putina stydí. Ti si naše 
opovržení rozhodně nezaslouží. Naopak lékaři 
vyvěšující na dveře svých ordinací varování, že 
například Rusy neošetřují, to jsou ubožáci. 

Není nic těžkého chovat se slušně v čase 
pohody, míru a prosperity. Skutečný charakter 
každého z nás se projeví většinou teprve v do-
bách zlých. A já se obávám, že bohužel budeme 
mít ještě hodně příležitostí ukázat, jací opravdu 
jsme. Děkuji každému z vás, kdo se chováte slušně 
a kdo pomáháte.

Milan Kubek
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Česká lékařská komora odsuzuje 
agresi Ruska vůči Ukrajině
Představenstvo České lékařské komory vyjadřuje solidaritu a podporu lékařům, dalším zdravotníkům 
i všem občanům Ukrajiny, jejichž vlast musí čelit agresi ze strany Ruska. Česká lékařská komora je 
připravena spolupracovat s vládou ČR a dalšími orgány České republiky na systému zajištění zdravotní 
péče pro občany Ukrajiny, kteří budou hledat bezpečí v České republice. 

Usnesení představenstva ČLK schválené jednomyslně na zasedání v sobotu 26. 2. 2022

Jako prezident ČLK jsem v kontaktu s mi-
nistrem zdravotnictví profesorem Vlastimilem 
Válkem i s ministrem vnitra Vítem Rakušanem, 
se kterými jsem jednal o možnostech, jak by 
se Česká lékařská komora a její členové mohli 
zapojit do pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům. 
Vzhledem k rozsahu katastrofy a dopravním 
komplikacím spojeným s válečnými operacemi 
musí být pomoc organizována profesionálním 
způsobem, abychom navzdory dobré vůli ne-
chtíc nezvyšovali všeobecnou míru chaosu. 

Pravděpodobně největším úkolem pro nás 
bude součinnost při zajišťování zdravotní po-
moci pro očekávané statisíce uprchlíků z Ukra-
jiny. V první řadě samozřejmě předpokládáme 
aktivní účast zejména zdravotníků ukrajinské 
národnosti, ale je pravděpodobné, že s postu-
pujícím časem a očekávaným nárůstem počtu 
uprchlíků se nějakým způsobem do této pomoci 
bude muset zapojit většina z nás. 

Někteří kolegové a kolegyně na nic nečekali 
a již začali nabídku bezplatné péče pro občany 
Ukrajiny sami organizovat. Děkujeme jim.

Poskytovatelé zdravotních služeb, tedy 
i soukromí lékaři, jsou oprávněni poskytovat 
zdravotní služby komukoliv, kdo je potřebuje. 
Poskytovatel zdravotních služeb se může roz-
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hodnout, že zdravotní služby poskytne zdarma, 
jelikož pacient není účastníkem veřejného zdra-
votního pojištění, ani nemá finanční prostředky 
na úhradu poskytnuté péče. Takový postup není 
v rozporu se žádným obecně závazným právním 
předpisem. Pokud jsou v takovém případě pře-
depisovány léky nebo zdravotnické prostředky, 
je třeba na recept nebo poukaz uvést „hradí 
pacient“. Nutno doplnit, že i v těchto případech 
musí být vedena zdravotnická dokumentace.

Občanům Ukrajiny se doporučuje v sou-
časné situaci pobývat na území ČR na základě 

víza – stačí kontaktovat pracoviště OAMP Mi-
nisterstva vnitra, kde jim bude uděleno vízum 
za účelem strpění. Okamžikem udělení víza 
za účelem strpění se osoba stává účastníkem 
systému veřejného zdravotního pojištění s pří-
stupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, 
že pojistné za ni odvádí český stát.

Předpokládáme, že způsob vykazování 
zdravotních služeb poskytnutých válečným 
uprchlíkům, kteří mají nárok na úhradu zdra-
votních služeb na základě víza za účelem strpě-
ní, bude v nejbližší době uveřejněn na stránkách 
Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojiš-
ťoven. Své členy bude samozřejmě informovat 
také naše komora. 

Vláda ČR počítá s pomocí ze strany České 
lékařské komory a bude se na nás obracet vždy, 
jakmile to bude účelné. 

Česká lékařská komora samozřejmě v prv-
ní řadě nabízí pomoc svým členům, občanům 
Ukrajiny, kteří by se v důsledku války ve své 
vlasti ocitli v tíživé situaci. Zároveň bychom se 
měli snažit tlumit případné vášně vůči kolegům, 
kteří pocházejí z Ruska či z Běloruska a kteří na 
rozpoutání války ani na zločinech proti lidskosti 
v jejím rámci páchaných vinu nenesou.

Milan Kubek
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UKRAJINA

Podmínky pro výkon povolání  
ukrajinských lékařů na území ČR
Současné tragické události na Ukrajině nijak nemění podmínky pro výkon lékařského povolání lékařů, 
kteří nabyli své vzdělání v zemi, která není členem Evropské unie, týká se to tedy i Ukrajiny.

Představenstvo ČLK 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. I nadále tedy platí, 
že zahraniční lékaři, včetně těch přicházejících 
z Ukrajiny, i jejich potenciální zaměstnavatelé 
musejí respektovat právní úpravu, která vychází 
ze zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění a z ev-
ropské směrnice č. 2005/36/EU. Česká republika 
je členem Evropské unie, a pokud naši občané 
mají nadále profitovat z výhod práva volného 
pohybu po Unii, musíme respektovat platná 
pravidla.

Toto jsou základní kroky na cestě, která 
umožňuje lékařům z tzv. třetích zemí vykonávat 
praxi na území České republiky a Evropské unie:
•  Nostrifikace diplomu, kterou provádí přísluš-

ná vysoká škola.
•  Prokázání bezúhonnosti.
•  Povolení ministerstva zdravotnictví k výko-

nu lékařské praxe na dobu určitou na území 
ČR, která je součástí absolvování aprobační 
zkoušky.

•  Úspěšné absolvování aprobační zkoušky, která 
se skládá z písemné části a výše uvedené praxe 
pod přímým vedením lékaře se specializova-
nou způsobilostí. Tato aprobační zkouška staví 
ukrajinské odborné vzdělání na úroveň české 
státní zkoušky.

•  Úspěšné absolvování jazykové zkoušky.
•  Vstup do České lékařské komory, který však 

může být dle zákona realizován až po úspěš-
ném vykonání aprobační zkoušky, neboť praxe 
absolvovaná v jejím rámci je považována sku-
tečně toliko za výkon praxe, nikoliv za výkon 
lékařského povolání.

Dá se předpokládat, že bezpečí v zemích EU 
budou hledat statisíce, možná miliony uprchlí-
ků z Ukrajiny. Určitě mezi nimi budou i lékaři 
a zdravotníci. Na tom nic nezměníme. Pokud 
budou mít zájem v naší zemi žít a pracovat, 
pak bychom jim to měli podle našich možností 
umožnit. O tom, zda mají, či nemají morální 
právo ze své válkou zmítané vlasti odejít, asi 
nemá smysl diskutovat, stejně tak jako nemá 
smysl morálně se pohoršovat nad našimi lékaři 
a dalšími odborníky, kteří odcházejí za prací do 
bohatších států Unie. 

Podle registru ČLK k 1. 3. 2022 celkem  
693 členů komory vystudovalo lékařskou  
fakultu na Ukrajině (387 žen a 306 mužů).  
K  31. 12. 2012 bylo těchto kolegů pouhých  
80 (37 žen a 43 mužů). Pro Českou lékařskou 
komoru není ani tak podstatná národnost, ale 
to, kde a jakou lékařskou fakultu lékař(ka) při-
cházející ze zahraničí vystudoval(a). Zatímco 
v rámci Evropské unie musejí studijní pro-
gramy všech lékařských fakult splňovat daná 
minimální kritéria, u vysokých škol v ostatních, 
tzv. třetích zemích, toto zajištěné není. A právě 
to je důvod, proč lékařské diplomy z takových 
škol nejsou v Unii automaticky uznávány. Jde 
o bezpečnost pacientů.

Je pravděpodobné, že se někdo může poku-
sit využít současné krize například k prosazování 
výjimek, aby byla lékařům z Ukrajiny přiznává-
na způsobilost k výkonu povolání bez nutnosti 
splnit zákonem předepsané podmínky. Na první 
pohled to může vypadat jako dobrý nápad, jak 
uprchlíkům pomoci. Pokud bychom však na něco 
takového přistoupili, zadělávali bychom si na ob-
rovský problém v rámci Evropské unie. Uznání 
kvalifikace v jedné z členských zemí v podstatě 
znamená její uznání na území celé Unie. Pokud 
bychom my, třeba i z nadšení a dobré vůle, spo-
lečná pravidla porušovali, vrátilo by se to našim 
lékařům jako bumerang. Ostatně si myslím, že 

spíše než o pomoc ukrajinským kolegům by šlo 
ze strany některých poskytovatelů zdravotních 
služeb o snahu získat lacinou pracovní sílu.

Souhlasím, že největším úkolem pro nás 
bude zajistit zdravotní pomoc pro očekávané 
statisíce uprchlíků z Ukrajiny. V první řadě sa-
mozřejmě předpokládáme aktivní účast zejména 
zdravotníků ukrajinské národnosti. V nouzových 
podmínkách budou samozřejmě moci dočasně 
vypomáhat i ukrajinští zdravotníci, kteří se ještě 
česky nestačili naučit. Jinak samozřejmě pla-
tí, že bez potřebných jazykových znalostí není 
možné lékařskou péči poskytovat. Lékař se musí 
dokázat dorozumět nejenom s pacienty, ale také 
se svými kolegy. Bez jazykových znalostí by hro-
zilo obrovské riziko omylů, jejichž důsledkem 
by mohlo být poškození zdraví, případně smrt 
pacienta. Kompromisy tedy nepřipadají v úvahu. 

Pokud pan ministr Válek hovoří o tom, že by 
chtěl zjednodušit systém uznávání kvalifikace 
ukrajinských zdravotníků v Česku, aby se pří-
padně mohli co nejrychleji zapojit do českého 
zdravotnictví, pak cestou může být odstranění 
byrokratických bariér ze strany úřadů. V žádném 
případě však nemůžeme připustit to, aby jako 
lékař pracoval někdo, kdo nesplňuje minimální 
předepsané odborné požadavky, nebo ten, kdo se 
nedokáže domluvit se svými pacienty.

Cizinci nesmějí sloužit jen jako laciná pra-
covní síla. Měli bychom se k nim chovat férově. 
Možná konečně nazrává čas na to, abychom ve 
spolupráci s ministerstvem zdravotnictví reali-
zovali plán České lékařské komory na vytvoření 
státem garantovaného systému náboru zahra-
ničních lékařů. Stát by jim měl zajistit podmínky 
k tomu, aby se v první řadě co nejrychleji nau-
čili česky a následně měli možnost srovnat své  
teoretické znalosti na úroveň absolventů našich 
lékařských fakult. Pokud budou zahraniční ko-
legové zbaveni existenčních starostí, budou mít 
čas studovat a připravit se na aprobační zkoušky. 
Po jejich úspěšném složení pak budou mít právo 
pracovat jako lékaři v České republice. 

Lékařská komora chce garantovat ob-
čanům České republiky kvalitní a  bezpeč-
nou zdravotní péči a  pro zahraniční ko- 
legy požadujeme férové zacházení i rovná práva.

Milan Kubek
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Naším největším úkolem je pomoci 
ukrajinským uprchlíkům

UKRAJINA

Současná uprchlická vlna z Ukrajiny je zřejmě největší a nejrychleji rostoucí vlnou, které Česká republika 
i  Evropská unie kdy čelily. Zejména ženy a  děti sebraly jen to nejnutnější a  uprchly před ruským 
bombardováním, které nedělá rozdíly mezi vojenskými a civilními cíli. Hranice EU a Ukrajiny již od 24. února 
překročilo přes 1,5 milionu lidí. Celá EU včetně České republiky tak nyní podniká kroky k pomoci uprchlíkům 
nejen v její nejzákladnější podobě, jako je zajištění jídla, oblečení a přístřeší, ale také se připravuje na jejich 
delší pobyt. Pro ten je třeba Ukrajincům zajistit mj. udržitelnou zdravotní péči, vzdělání dětí, pracovní 
povolení, prostě celkové zapojení do systému. Při tom všem je ale také třeba myslet na to, aby pomoc 
uprchlíkům nevedla k omezení péče pro české obyvatelstvo a byl udržen sociální smír ve společnosti.

Několik poznámek k aktuální situaci

Vláda České republiky od začátku invaze 
zasedá několikrát týdně a řeší výzvy, které toto 
bezprecedentní narušení evropské bezpečnosti 
a z něj plynoucí uprchlická krize přinášejí. Mini-
sterstvo zdravotnictví, které ve vládě zastupuji 
já, řeší především dvě věci. 

Prvním úkolem je zdravotnická pomoc 
na Ukrajinu. Tu MZČR koordinuje s Českou 
asociací farmaceutických firem a dle požadavků 
ukrajinské strany se tato pomoc vozí přímo na 
polsko-ukrajinskou hranici (případné nabíd-
ky pomoci zasílejte prosím na mail ukrajina@
mzcr.cz). 

Dalším úkolem je zajištění zdravotní 
péče pro uprchlíky a  jejich zavedení do 
systému veřejného zdravotního pojištění 
tak, aby získali péči, kterou potřebují, a ta byla 
následně vykázána a proplacena. K tomu vede 
tzv. vízum za účelem strpění, po jehož obdržení 
se Ukrajinci stávají státními pojištěnci a získávají 
nárok na péči ve stejné míře jako čeští občané. 
V tomto směru je českým lékařům k dispozici 
linka 1221 (volba č. 8), kam mohou v případě 
potřeby asistence s ošetřením ukrajinského pa-

cienta zavolat a požádat tlumočníka o pomoc. 
S tím souvisí i zajištění proočkování populace 
nejen proti koronaviru, ale i dalším nemocem, 
proti kterým se v ČR běžně očkuje. Ukrajina má 
podobný očkovací kalendář jako Česko, tedy na 
něj lze poměrně snadno navázat. Jistou kom-
plikací může být chybějící očkovací průkaz řady 
Ukrajinců, protože to není věc, kterou člověk při 
rychlém úprku ze země hledá, ale ministerstvo 
momentálně pracuje na řešení tohoto problému 
a rád bych všechny ubezpečil, že rozhodně nehro-
zí žádné riziko masivního šíření jakékoliv nákazy 
nemocemi, proti kterým se v Česku očkuje.

Třetím úkolem, který stojí nejen před 
Českou republikou, ale i před celou Evropou, je 
zajištění co nejhladšího vstupu ukrajinských 
uprchlíků na evropský pracovní trh za dodr-
žení všech platných pravidel a podmínek, aby 
se Ukrajinci a Ukrajinky mohli podílet na chodu 
společnosti jako takové. V tomto směru i Minis-
terstvo zdravotnictví podniká kroky k zapojení 
ukrajinských zdravotníků do péče o ukrajinské 
uprchlíky a k co nejsnazšímu přestupu ukra-

jinských mediků a mediček na české lékařské 
fakulty. Vše ale samozřejmě bude konzultová-
no s příslušnými aktéry tak, aby byla udržena 
kvalitní zdravotní péče pro všechny a ukrajinští 
zdravotníci mohli pomoci tam, kde bude třeba.

Rád bych všechny ujistil, že Ministerstvo 
zdravotnictví dělá vše pro to, aby pobyt uprchlíků 
v České republice byl co nejlepší možný nejen pro 
samotné Ukrajince, ale i pro Čechy, kteří jim způ-
sobem, který mě naplňuje velkou hrdostí, nabídli 
otevřenou náruč. Stejně tak vláda ČR prosazuje 
jednotný evropský postup tak, aby se na pomoci 
Ukrajincům podílela celá EU a nápor na východ-
ní křídlo EU byl rozložen na celou Evropskou 
unii, která ho nepochybně zvládne. To vše do 
doby, kdy na Ukrajině zavládne mír a Ukrajinci 
se budou moci vrátit domů, odkud byli vyhnáni 
zbabělou invazí Ruské federace. V případě zájmu 
o další kroky Ministerstva zdravotnictví najdete 
informace na adrese: www.mzcr.cz/ukrajina. 

Děkuji vám všem, že pomáháte! 
Vlastimil Válek 

ministr zdravotnictví a místopředseda vlády ČR
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Ministr Válek se obrátil na lékaře

UKRAJINA

Ve dvou dopisech se obrátil místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na české lékaře 
v souvislosti s nelegální ruskou invazí na Ukrajinu a jejich postojem k této tragické události.

Vážení kolegové, 
dovolte mi obrátit se na vás v této těžké 

době. Ukrajina v posledních dnech čelí nelegál-
ní ruské invazi a statisíce Ukrajinců, zejména 
žen a dětí, utíkají do států EU včetně Česka, za-
tímco jejich muži bojují v ulicích ukrajinských 
měst proti invazní armádě Ruské federace.

Vím, že mnozí z vás chtějí pomáhat, jak 
můžou, a rádi by například vyjeli k hranicím 
Ukrajiny. I mě jako lékaře to táhne na Ukra-
jinu, když vidím útoky na civilisty, nemoc-
nice a další nevojenské cíle, na které ruská 
armáda bezohledně útočí. Naším úkolem je 
ale momentálně zůstat v českých ordinacích 
a nemocnicích a připravovat se na vlnu ukra-
jinských uprchlíků, která do naší země již 
brzy dorazí. Bude na nás, abychom jim byli 
schopni poskytnout veškerou zdravotnickou 
péči, kterou budou potřebovat. Vzpomeňme 
prosím i na naše kolegy zdravotníky ukrajinské 
národnosti, kteří se vrátili do vlasti, aby bránili 
svoji zemi a poskytovali péči zraněným přímo 
na Ukrajině.

Neskutečně si vážím vašeho nasazení 
a připravenosti, kterou jste v posledních le-
tech předváděli, a žádám vás, abychom spolu 
vytrvali i v následujících dnech, týdnech a mě-
sících. Čeká nás spousta práce, kdy mnoho 
z nás bude čelit novým a nezvyklým situacím 
a já bych vás rád požádal o pomoc v takové 
době. Za ministerstvo zdravotnictví slibuji, 
že udělám vše pro to, abychom to společně 
zvládli. Děkuji a přeji vše dobré! 

Vlastimil Válek 

ministr zdravotnictví

27. 2. 2022

Vážení kolegové, vážené kolegyně,
obracím se na vás s prosbou o součinnost 

při zajištění zdravotní péče pro uprchlíky 
z Ukrajiny, opouštějící svoji vlast z důvodu 
probíhajícího válečného konfliktu. Vzhledem 
k rychle rostoucímu počtu uprchlíků je vysoce 
pravděpodobné, že řada z nich bude potřebo-
vat poskytnout zdravotní péči předtím, než 
budou mít možnost vyřídit si nutné pobytové 
oprávnění (např. dlouhodobé vízum za úče-
lem strpění, udělení dočasné ochrany atp.), 
které je postaví do role pojištěnců veřejného 
zdravotního pojištění se všemi právy a nároky. 

Je naprosto zásadní, aby všichni uprch-
líci dostali veškerou zdravotní péči, kterou 

potřebují a kterou jsme my schopni zajistit, 
a to bez ohledu na případné chybějící povo-
lení k pobytu. Dovoluji si vás tímto požádat, 
aby byla péče poskytnuta všem občanům 
Ukrajiny, kteří ji budou vyžadovat, a to i nad 
rámec péče neodkladné. Obáváme se, že řada 
těchto osob nebude vzhledem k jejich tíživé 
situaci, kdy mnozí museli své domovy opustit 
narychlo, disponovat dostatečným finančním 
obnosem na uhrazení této zdravotní péče. 
Proto vás prosím – nežádejte v těchto přípa-
dech pacienty o přímou úhradu. U takovýchto 
osob si prosím poznamenejte co nejvíce iden-
tifikačních údajů ( jméno, datum narození, 
číslo pasu, pokud nemají pas tak číslo víza, 
kontaktní informace atd.). 

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra momentálně usilovně 
pracuje na řešení, které v maximální možné 
míře umožní dodatečnou identifikaci těch-
to osob a dodatečné vykázání poskytnuté 
péče k úhradě. Podrobné informace o tom, 
jak v těchto případech postupovat při vysta-
vování elektronických receptů, najdete zde: 
www.epreskripce.cz/aktuality/predepisova-
niereceptu-pro-ukrajinske-obcany.

Dále dovolte, abych vás tímto dopisem 
také informoval o pravidlech poskytování 

oficiální humanitární pomoci pro Ukrajinu 
v oblasti zdravotnictví. 

Základní pokyny: 
1.  V současné chvíli není žádoucí organi-

zování živelných sbírek zdravotnického 
materiálu a léčivých přípravků. Existuje 
riziko, že se tento materiál z logistických 
důvodů nedostane na místo určení. Ten-
to materiál je také důležité zanechat na 
území ČR pro případné potřeby ošetření 
uprchlíků. Tato pomoc je momentálně 
dostatečně koordinována ze strany Mi-
nisterstva vnitra. 

2.  Ukrajina aktuálně nepoptává dodávky krve. 
Nejsou proto v tuto chvíli žádoucí akce na 
darování krve pro Ukrajinu. Případné zá-
jemce o darování krve pro Ukrajinu neod-
mítejte, vysvětlete jim ale, že nyní nelze 
zaručit, že krev bude využita pro pomoc 
přímo na Ukrajině. 

Situaci Ministerstvo zdravotnictví prů-
běžně sleduje a vyhodnocuje. O změnách 
situace vedoucích k přehodnocení výše uve-
dených pokynů vás budu neprodleně infor-
movat.

Vlastimil Válek 

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

1. 3. 2022

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o:
 sh

utt
er

st
oc

k.
co

m



TEMPUS MEDICORUM    /  BŘEZEN 20228

TEMPUS
MEDICORUM

Praktičtí lékaři, pediatři a mnoho dalších odborných lékařů nabídlo jako projev solidarity bezplatnou 
lékařskou pomoc občanům Ukrajiny, kteří zatím nemají v Česku svého praktika nebo jsou bez pojištění 
a potřebují akutní lékařskou péči

UKRAJINA

Lékaři nabízejí Ukrajincům  
první bezplatnou pomoc

Na webu lekariproukrajinu.cz figurují 
už stovky lékařů různých odborností, kteří 
nabízejí ukrajinským občanům bezplatnou 
pomoc.

Celý projekt přitom vznikl z jednoho 
malého nápadu v malé ordinaci Aesculap 
Ambulance v Dolních Břežanech.

„S  panem doktorem a  mým vedoucím 
MUDr. Petrem Potužníkem jsme hledali hned 
minulý týden způsob, jak jako ordinace pod-
pořit Ukrajinu. Všichni jsme z té situace byli 
zničení. Nakonec vzešel nápad, že bychom 
jako gesto solidarity nabídli jak místním 
obyvatelům z Ukrajiny, tak těm přicháze-
jícím, kteří ještě nemají platné zdravotní 
pojištění, základní lékařskou péči,“ uvádí 
pro web NašeZdravotnictví.cz MUDr. Anna 
Matoušková.

Pan doktor dal informaci na web, roze-
slal svým kolegům informaci pro inspiraci 
a postupně se strhla nevídaná vlna další 
pomoci ze strany lékařů. 

„Z reakcí jsem byla nadšená a takové 

zapojení jsem nečekala. Bylo ale potřeba 
vytvořit webové stránky, kde by vznikl ně-
jaký centrální kontaktní list. Kdyby každý 
praktický lékař měl pouze informaci na svých 
stránkách, bylo by to jen těžko dohledatelné. 
Jenže nikdo neměl časovou kapacitu stránky 
vytvořit,“ dodává Matoušková.

Požádala proto manžela, který pracuje 
jako programátor. Zkusili vytvořit první 
návrh podoby webových stránek, který dala 
na uzavřenou skupinu praktických lékařů, 
aby získala zpětnou vazbu. Místo toho se ale 
lékařce Matouškové začali hlásit další lékaři 
a k dnešnímu dni jich je tam už přes 420.

Vízum za účelem strpění
Stránka podle slov Matouškové vznikla 

jako první pomoc. „Web funguje jako shro-
maždiště kontaktů. S manželem jsme ho vy-
tvořili, ale pak už ordinace poskytují léčbu 
dle svých možností a plánů. Předpokládám, 
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že internetové stránky budou fungovat tři až 
čtyři týdny, než stát zorganizuje vydávání 
víz,“ dodává.

Lidé z Ukrajiny už nyní mohou žádat 
na pobočkách Ministerstva vnitra o azyl 
a hlavně o víza za účelem tzv. strpění. To 
jsou speciální dlouhodobá víza na jeden 
rok. Jakmile osoba vízum získá, stává se 
okamžitě účastníkem systému veřejného 
zdravotního pojištění s přístupem ke zdra-
votní péči v plném rozsahu.

V  rámci webu  lekariproukrajinu.cz   
vznikla i sekce pro lékaře, kteří zde najdou 
všechny potřebné informace, které mohou 
předat svým ukrajinským pacientům. Tato 
sekce vznikla ve spolupráci s Konsorciem 
nevládních organizací pracujících s  mi- 
granty.

K vyřízení zdravotního pojištění se zapo-

jují i samy zdravotní pojišťovny. Všeobecná 
zdravotní pojišťovna (VZP) spustila webo-
vou stránku pomocukrajine.vzp.cz, kde jsou 
v ukrajinštině uvedeny kroky nutné k při-
hlášení ke zdravotnímu pojištění, pokud lidé 
nevyužijí služeb asistenčního centra.

„VZP bude mít své pracovníky v asisten- 
čních centrech po celém Česku. Na místě bu-
deme moci příchozí zaregistrovat do našeho 
systému a to jim umožní čerpat zdravotní péči 
jako kterémukoliv občanovi Česka. Za toto 
zjednodušení jsem velmi rád, umím si před-
stavit, jak je situace pro mnohé z těchto lidí 
stresující a komplikovaná,“ říká Zdeněk Ka-
bátek, ředitel VZP ČR.

Jazyková bariéra nemusí 
být překážkou

Možná se někteří pacienti z  Ukrajiny 
budou bát jazykové bariéry. V seznamu je 
ale právě spousta lékařů, kteří se rusky nebo 
ukrajinsky dorozumějí. 

V současné době Česká lékařská komora 
eviduje více než 693 lékařů, kteří vystudovali 
ukrajinské lékařské fakulty a teď působí v tu-
zemsku. Zároveň je mezi zdravotnickým per-
sonálem spousta ukrajinských zdravotních 
sester a Ukrajinci pracují i na dalších pozicích.

Od roku 2010 se počet ukrajinských léka-
řů v ČLK zosminásobil (ke konci roku 2012 
jich tu působilo 80) a jejich příchod mělo 
i podporu ze strany Ministerstva zdravot-
nictví. Od září 2019 umožnilo příchod skoro 
80 lékařům a zubařům bez atestace, kteří si 
vzdělání dodělávají v České republice.

Pavlína Zítková

www.nasezdravotnictvi.cz

2. 3. 2022Ilu
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Lékaři bez hranic pomáhají  
na místě konfliktu i v okolních zemích
Lékaři bez hranic se zděšením a velkým smutkem sledují dění na Ukrajině. Stovky tisíc lidí jsou 
vystrašeny a snaží se uprchnout do bezpečí. 

Komora podporuje Lékaře bez hranic
Vážený pane prezidente, 

dovolte mi zaslat vám krátkou zprávu 
o vývoji našich aktivit na pomoc lidem na 
Ukrajině.

Situace tamních lidí je kritická, stovky 
tisíc z nich jsou na útěku. Ukrajinským ne-
mocnicím, které přijímají pacienty zraněné 
v důsledku bojů, zoufale chybí zdravotnický 
materiál. Potřebují především vybavení pro 
chirurgické operace. Námi zajištěné zásoby 
i krizové týmy do země proudí právě v těchto 
dnech. Naši kolegové na místě dělají maxi-
mum pro to, aby zdravotnickým zařízením 
poskytli vše potřebné. Podporují lékaře na 
dálku, připravují sklady pro odesílání dalších 

zásob a zjišťují, jak jinak ještě tamní obyvatele 
podpořit.

Podle slov vedoucího krizového zásahu 
Bérengèra Guaise se boje rychle přesouvají 
a mění z hodiny na hodinu: „Je pro nás dů-
ležité dobře porozumět dynamice ofenzivy, 
vyhodnocovat potřeby, ale také neuvést naše 
týmy do nebezpečí.“ I my narážíme na obtí-
že při poskytování pomoci Ukrajině. Pohyb 
napříč zemí je nebezpečný, složitý či zcela 
nemožný, protože v řadě oblastí probíhá válka 
v plném rozsahu. Komunikační kanály nejsou 
vždy dostupné a informace na sociálních sí-
tích je potřeba ověřovat, protože se šíří velké 
množství zavádějících sdělení. 

Kromě pomoci přímo na Ukrajině zasahu-
jeme i v okolních státech. Působíme ve všech 
sousedních zemích: Polsku, Moldavsku, Maďar-
sku, Rumunsku, Slovensku, Rusku i Bělorusku.

Chci vám upřímně poděkovat, díky dosa-
vadní obrovské vlně solidarity máme v tuto 
chvíli potřebné finanční prostředky zajištěny. 

Potřeby se rychle mění, a naše týmy jsou 
proto připraveny na řadu scénářů. O pomoci 
obyvatelům na Ukrajině i těm, kteří před vál-
kou utíkají, vás budeme samozřejmě i nadále 
pravidelně informovat.

Alena Novotná, Head of Fundraising

www.lekari-bez-hranic.cz

5. 3. 2022

Pomáháme přímo v zemi. Námi zajištěné 
zásoby i zkušení odborníci na krizové zásahy 
a profesionální zdravotníci začínají do země 
proudit v těchto dnech. Týmy, které už máme 
na místě, dělají vše pro to, aby zdravotnickým 

zařízením uprostřed bojů poskytly vše rele-
vantní, co nyní máme k dispozici. Zasahujeme 
i ve všech sousedních státech. Situaci nadále 
monitorujeme, abychom v případě nutnosti 
mohli své kapacity navyšovat.

Během prvního březnového víkendu Lé-
kaři bez hranic převezli na Ukrajinu 120 m3 

zdravotnického materiálu. V tomto prvním 
závozu (další budou následovat) jde převážně 

o chirurgické a trauma kity, léky na chronické 
nemoci a pomůcky pro případy vysokého po-
čtu raněných. Distribuují se teď do nemocnic 
v Kyjevě a do dalších zařízení na východě země. 

Kromě pomoci přímo na Ukrajině za-
sahujeme i v okolních státech. Působíme ve 
všech sousedních zemích: Polsku, Moldav-
sku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, Rusku 
i Bělorusku.

Lékaři bez hranic poprvé na Ukrajině pů-
sobili už v roce 1999, přítomni byli i v době, kdy 
se roku 2014 rozhořel konflikt. Ten za sebou 
zanechal nespočet lidí bez lékařské péče. Naše 

týmy už tehdy přijely Ukrajincům pomáhat. 
Před rychlou eskalací konfliktu jsme se v zemi 
soustředili na poskytování péče HIV pozitivním 
pacientům v Severodoněcku, léčbu tuberkulózy 
v Žitomiru a zkvalitňování přístupu ke zdravot-
ní pomoci v Doněcku.

Na krizové situace jsou připraveni díky 
dlouhodobé podpoře pravidelných dárců. 
Ti umožňují pružně a rychle reagovat tam, kde 
jsou potřeby největší. Připojte se i vy. Staňte se 
Dárcem bez hranic.

Nejčerstvější zprávy najdete na  
www.lekaribezhranic.cz/ukrajina
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Společné prohlášení Ministerstva 
zdravotnictví ČR a SÚKL  
ke zdravotnické pomoci pro Ukrajinu
Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) žádají v souvislosti s krizovou 
situací na Ukrajině občany ČR, aby neskupovali léčivé přípravky se záměrem jejich dodání na Ukrajinu. 
Dodávky a stav zásob léčivých přípravků v ČR nejsou na náhlé výkyvy poptávky připraveny a léky nečekaně 
vykoupené v lékárnách by mohly chybět tam, kde jsou obvykle potřeba ve vztahu k pacientům na území ČR, 
k nimž v současnosti přibývají právě osoby nucené opustit oblast válečného konfliktu. S léčivy je navíc třeba 
zacházet tak, aby nebyla ohrožena jejich jakost, a proto je nutné dodržet podmínky pro jejich skladování 
a přepravu. Toto lze nejlépe zajistit prostřednictvím subjektů, které s léčivy standardně zacházejí – tedy 
zejména výrobců a distributorů – nikoliv osobní dopravou léků nakoupených jednotlivými osobami v lékárně.

Nabídky darování léčiv ze strany distri-
butorů léčiv a výrobců je možné adresovat 
na e-mail: ukrajina@mzcr.cz. Pro darovaná 
léčiva, u kterých ukrajinská strana potvr-
dí zájem, zajistí Ministerstvo zdravotnictví 
přepravu do centrálního skladu zřízeného 
EU na polsko-ukrajinské hranici, odkud je 
následně pomoc distribuována na potřebná 
místa. Dodávky léků a zdravotnických pro-
středků by měly být koordinované a cílené 
na základě požadavků ukrajinské strany. 
V současné době existují dvě nejlepší cesty, 
jak v této oblasti pomoci.

První možností, jak vypomoci, je pro-
střednictvím darování finančního obnosu 
ukrajinské vládě prostřednictvím účtu 
Velvyslanectví Ukrajiny v  ČR, č. ú. 
304452700/0300. Za tyto finanční pro-
středky budou ze strany Ukrajiny mj. přímo 
zajišťovány dodávky léčiv na území Ukrajiny.

Druhou možností je kontaktovat přímo 
výrobce či distributora léčiv s poptávkou 
léčivých přípravků. Tito mohou prostřed-
nictvím distribučního kanálu zaštítěného 
Ministerstvem zdravotnictví ČR dodat vámi 
zakoupené léčivé přípravky na příslušná 
místa v rámci centralizované pomoci. Mi-
nisterstvo zdravotnictví skrze Českou 
asociaci farmaceutických firem koor-
dinuje s farmaceutickými společnostmi 
humanitární dodávky léčiv tak, aby se na 
Ukrajinu dostaly léky, které tam skuteč-
ně potřebují.

Pomoc bude přepravována tak, aby bylo 
zabráněno zneužití, a hlavně znehodnocení 
léků, a zároveň tak, aby nedošlo k náhlé ne-
dostupnosti těchto léčiv pro pacienty v ČR. 
Takto organizované dodávky jsou časovány 

tak, aby nedocházelo k přetížení skladů na 
polsko-ukrajinských hranicích. Farmaceutic-
ké firmy ani distributoři léčiv ale nemohou vy-
hovět stovkám žádostí, proto doporučujeme, 
aby tuto cestu zvolily jen organizace ochotné 
pořídit značný objem léčiv najednou. Pro 
tyto případy je nastaven komunikační kanál 
mezi firmami, distributory a Ministerstvem 
zdravotnictví ČR.

Ministerstvo zdravotnictví ČR i Státní 
ústav pro kontrolu léčiv si velmi cení anga-
žovanosti českých občanů a organizací při 
poskytování humanitární pomoci. Avšak 
aby tato pomoc byla efektivní, dovolujeme 
si vás požádat, abyste v případě zájmu pomoci 
Ukrajině léčivými přípravky dodržovali do-
poručení MZČR a SÚKL.

4. 3. 2022
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MUDr. Dmitry Koshelev, který pochází z Ruska, vystudoval II. lékařskou fakultu v Praze a působí jako 
lékař interního oddělení v nemocnici v Sokolově. I když mu údajně hrozí při návštěvě rodiny v Rusku 
odnětí svobody na 12 až 20 let, současná situace na Ukrajině ho nenechala klidným a se svým kolegou 
Mgr. Tomášem Sabem uspořádal o víkendu 27. a 28. února sbírku na pomoc rodinám na Ukrajině.

Ruský lékař žijící v Česku uspořádal 
sbírku na pomoc Ukrajině. V Rusku 
mu za to hrozí až 20 let vězení

Původně plánoval naplnit dvě auta daro-
vanými věcmi, nakonec z toho byly tři plné 
dodávky a čtyři auta. Co ho přimělo k vytvo-
ření sbírky? Plánuje další? A nemá strach?

 
Co vás přimělo uspořádat sbírku na po-
moc lidem v Ukrajině?

Pocházím z malého města z oblasti Mosk-
vy a z války, která se rozpoutala ve čtvrtek, 
jsem byl v šoku. Aktivně jsem sledoval všech-
ny zprávy a už jsem nemohl dál. Věděl jsem, 
že musím nějak aktivně přispět, pomoci. Sbír-
ku humanitární pomoci považuji za jednu 
z možností, která je opravdu užitečná. Bylo 
to spontánní a  na poslední chvíli. Nápad 
jsme dostali s mým kolegou a kamarádem  
Mgr. Tomášem Sabem v sobotu a za pár hodin 
jsme už začali sbírali věci u nás v Sokolově.

Co vše jste stihli za tak relativně krátkou 
dobu sbírkou vybrat?

Máme dvě sokolovské skupiny na Face-
booku a zhruba ve tři hodiny odpoledne jsme 
tam zveřejnili, že od 18 do 20 hodin proběhne 
dobročinná sbírka na Ukrajinu před kultur-
ním domem v Sokolově. Zkoumal jsem různé 
možnosti, jak sbírku zorganizovat, a nakonec 
jsem zvolil sběratelské místo při ukrajinské 
ambasádě v Praze. Uveřejnili mimo jiné na 
svých webových stránkách i oficiální seznam 
věcí. Většinou se jednalo o  věci pro ženy 
a děti, které se nacházejí na polsko-ukra-
jinské nebo slovensko-ukrajinské hranici. 
Například hygienické potřeby, dětská výživa, 
zimní oblečení atd. Podpora byla neskutečná.

Můžete odhadnout množství nasbíra-
ných věcí?

Původně jsme si mysleli, že zaplníme dvě 
auta až po střechu a odvezeme do Prahy. Nic-
méně během tohoto víkendu jsme nakonec do 
Prahy odjeli s třemi obrovskými dodávkami 
a čtyřmi osobními vozy.

Sbírka na podporu Ukrajině u kulturního domu v Sokolově 
(zdroj: Dmitry Koshelev)
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Tyto věci už na Ukrajinu odputovaly?
Včera odpoledne, kdy jsme ukonči-

li sbírku, tak jsme vše transportovali do 
Chrášťan u Prahy, kde se tento sklad na-
chází. Docela mě překvapila organizace, 
protože hned proběhlo třídění, přesunutí 
na palety a následně do nákladních vozů. 
Vše by mělo být na cestě na Ukrajinu, nebo 
dokonce už na místě.

Budete vypisovat další sbírku?
Dostal jsem několik zpráv od lidí v Soko-

lově a od lidí, kteří nestihli přijet a dostavit 
se na sobotní sbírku, že by měli také zájem 
něco darovat. Zároveň mě kontaktoval mís-
tostarosta obce Nové Sedlo u Lokte, což je 
na Sokolovsku, že by také chtěli organizovat 
sbírku. I proto se domnívám, že další sbírka 
proběhne v průběhu týdne, eventuálně o ví-
kendu. Podle mě tato situace zdaleka nekončí 
a bude ještě potřeba.

Kde o dalších sbírkách se lidé z okolí So-
kolova dozvědí? Mají sledovat webové 
stránky své obce nebo města?

Ano, webové stránky svého města nebo 
obce. Tam se vše objeví. I úřady se na mě mo-
hou obracet, rád pomohu. Mám kontakty na 
organizátory při ambasádě.

Probíhá velká osvěta, aby hlavně nevzni-
kaly konflikty mezi národnostmi. Už jste 
případně pocítil nějakou agresi, že pochá-
zíte z Ruska? Nebo tím, že jste sbírkou 
dal jasně najevo svůj názor, vše probíhá 
v poklidu?

Žádnou agresi jsem nepocítil, ani ze stra-
ny Rusů, protože hodně lidí z mého okolí 
pochází z Ruska, tak ani ze strany Čechů. Ze 
strany přátel z Ruska jsem ale dostal upozor-
nění, ať jsem opatrný, protože není úplně 
bezpečné projevovat svůj názor a podporu 
Ukrajině, i když se jedná o humanitární po-
moc. Mně přijde nelogické, že chci pomoci 
ženám a dětem a za to mohu být v Rusku 
trestně stíhaný.

Mohly by vám tedy přijít výhrůžky ze 
strany Ruska?

Potenciálně, kdybych třeba cestoval za 
rodinou v nejbližších měsících, tak bych mohl 
skončit ve vazbě. Podle oficiálních zdrojů by 
mi hrozilo 12 až 20 let.

Nemáte strach?
Ano, mám strach, ale nikoliv o sebe, ale 

o svou rodinu a její životy. Mám v Rusku ma-
minku, babičku a bratra. Nechci, aby moje 

názory negativně ovlivnily jejich životy. Ne-
myslím si, že je moje rodina nyní v bezpečí. 
Obětoval bych hodně za to, aby moje rodina 
mohla být vedle mě v Česku. Bohužel kvůli 

zrušení letů a vízové politice to nyní není 
reálné.

Pavlína Zítková

Foto: Dmitry Koshelev

Dmitry Koshelev pořádající sbírku pro zasažené rodiny na Ukrajině 
(zdroj: Dmitry Koshelev)
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Základní pravidla  
poskytování lékařské péče
Úkolem lékaře je chránit zdraví a život, mírnit utrpení, a to bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, 
náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou 
úroveň a pověst pacienta či osobní pocity lékaře.
Lékař má právo odmítnout péči o nemocného z odborných důvodů nebo je-li pracovně přetížen nebo je-li 
přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem. Je však povinen doporučit 
a v případě souhlasu zajistit vhodný postup v pokračování léčby.

Etický kodex České lékařské komory
Odmítnutí pacienta

Lékař je oprávněn odmítnout pacienta 
v případech, které explicitně stanoví zákon 
o zdravotních službách.

Ust. § 48 odst. 1 zák. č.372/2011 Sb. v plat-
ném znění stanoví, že poskytovatel zdravot-
ních služeb, kterého si pacient zvolil, může 
odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud
a)  by přijetím pacienta bylo překročeno 

únosné pracovní zatížení nebo jeho 
přijetí brání provozní důvody, per-
sonální zabezpečení nebo technické 
a věcné vybavení zdravotnického zaří-
zení; překročením únosného pracovního 
zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním 
zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo 
ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti 
zdravotních služeb poskytovaných pa- 
cientům již přijatým,

b)  by vzdálenost místa pobytu pacienta ne-
umožňovala v případě poskytování zdra-
votních služeb v oboru všeobecné praktické 
lékařství a praktické lékařství pro děti a do-
rost výkon návštěvní služby, nebo

c)  není pojištěncem zdravotní pojišťov-
ny, se kterou má poskytovatel uzavřenu 
smlouvu podle zákona o veřejném zdra-
votním pojištění; toto právo se nevztahuje 
na pojištěnce z jiných států Evropské unie, 
Evropského hospodářského prostoru, Švý-
carské konfederace či ze států, se kterými 
má Česká republika uzavřenu smlouvu 
o  sociálním zabezpečení, zahrnující ve 
věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí 
pacienta do péče, jde-li o pacienta, kterému 
je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li 
o porod nebo o zdravotní služby, které jsou 
nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdra-
ví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li 
o krizové situace nebo výkon ochranného 

léčení nařízeného soudem, pokud jiný právní 
předpis nestanoví jinak.

Poskytovatel zdravotních služeb se 
dopustí přestupku tím, že v rozporu s ust. 
§ 48 odst. 1 odmítne přijetí pacienta do 
péče. Za přestupek lze uložit pokutu do 
300 000 korun.

Právo zdravotnického 
pracovníka – lékaře

Ust. § 50 zákona o zdravotních službách 
upravuje práva zdravotnického pracovníka 
takto:

Zdravotnický pracovník má právo
a) získat od pacienta informace o tom, 

že pacient, kterému má poskytovat zdravotní 
služby, je nosičem infekční nemoci podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví a o dal-
ších závažných skutečnostech týkajících 
se pacientova zdravotního stavu,

b) neposkytnout zdravotní služby 
v případě, že by došlo při jejich poskyto-
vání k přímému ohrožení jeho života nebo 
k vážnému ohrožení jeho zdraví.

Zdravotnický pracovník může odmít-
nout poskytnutí zdravotních služeb pa-

cientovi v případě, že by jejich poskytnutí 
odporovalo jeho svědomí nebo nábožen-
skému vyznání. O této skutečnosti je povi-
nen ihned informovat poskytovatele, který 
zajistí pacientovi jiného zdravotnického 
pracovníka. Nemůže-li poskytovatel zajistit 
jiného zdravotnického pracovníka, zajistí 
pacientovi jiného poskytovatele, který mu 
zdravotní služby poskytne, pokud pacient 
zajištění jiného poskytovatele neodmítne. 
Záznam o odmítnutí zajištění jiného zdra-
votnického pracovníka nebo poskytovatele 
je součástí zdravotnické dokumentace; zá-
znam podepíše pacient a zdravotnický pra-
covník. Zdravotnický pracovník nemůže 
odmítnout poskytnutí zdravotních služeb 
pacientovi z důvodu uvedeného ve větě první, 
pokud by odmítnutím došlo k ohrožení živo-
ta pacienta nebo k vážnému ohrožení jeho 
zdraví a poskytovatel není schopen zajistit 
poskytnutí zdravotních služeb jiným zdra-
votnickým pracovníkem. Podle věty první 
až čtvrté se obdobně postupuje, odmítne-li 
poskytnutí zdravotních služeb poskytovatel.

JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK
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Jako člen lékařského stavu:
Slavnostně slibuji, že zasvětím svůj život humanitě.
Budu mít vždy na zřeteli zdraví a prospěch svého pacienta.
Budu respektovat autonomii a lidskou důstojnost svého 
pacienta.
Budu zachovávat nejvyšší možný respekt k  lidskému  
životu.
Nedopustím, aby mé povinnosti vůči pacientovi nějak ovliv-
nil jeho věk, nemoc nebo postižení, víra, etnický původ, 
pohlaví, národnost, politická příslušnost, rasa, sexuální 
orientace, sociální postavení nebo jakékoliv jiné kritérium.
Budu zachovávat v tajnosti vše, co mi pacient svěřil, a to i po 
jeho smrti.

Budu vykonávat své povolání svědomitě, důstojně a v souladu 
se správnou lékařskou praxí.
Budu podporovat čest a ušlechtilé tradice lékařského po-
volání.
Budu chovat v patřičné úctě a vděčnosti své učitele, kolegy 
i studenty.
Budu sdílet své lékařské znalosti ve prospěch pacienta a v zá-
jmu rozvoje zdravotní péče.
Budu dbát o vlastní zdraví, pohodu a rozvoj svých schopností 
tak, abych mohl poskytovat lékařskou péči na nejvyšší úrovni.
Nezneužiji své lékařské znalosti k porušení lidských práv 
a občanských svobod, a to ani pod nátlakem.
Toto slibuji slavnostně, svobodně a na svou čest.

Lékařský slib Světové lékařské asociace
Preambule Etického kodexu České lékařské komory

4. DUBNA 2022
Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK 
a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

HENNERŮV VEČER
Intervenční léčba motorických poruch (centrum 
iTEMPO Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN)
Koordinátor: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Jech, R.: Úvod – Léčba poruch hybnosti aneb cílená in-
tervence na úrovni periferního a centrálního nervového 
systému (10 min.)
Hoskovcová, M.; Gál, O.: Intervenční a rehabilitační léčba 
spastické parézy (15 min.)
Havránková, P.: Pumpové systémy v léčbě Parkinsonovy 
nemoci (15 min.)
Růžička, F.: Hluboká mozková stimulace v léčbě Parkin-
sonovy nemoci (15 min.)
Jech, R.: Intervenční léčba u dystonických syndromů 
(15 min.)
Diskuse: 30 min.

11. DUBNA 2022
Slavnostní přednáškový večer k 90. výročí založení 
I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF 
UK a VFN
Přednosta: doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Homolka, J.: Historie I. kliniky tuberkulózy a respiračních 
nemocí (15 min.)
Votruba, J.: Metody časného záchytu plicní rakoviny na 
 I. klinice TRN (15 min.)
Slováková, A.: Sarkoidóza – nemoc mnoha tváří (15 min.)
M. Šotola, M.: Výsledky léčby nemocných s covidem-19 na 
jednotce intermediární péče (10 min.)
Návratová, L.: Příznak sedlovitého nosu – nejen u granu-
lomatózy s polyangiitidou (10 min.)
Diskuse: 30 min.

25. DUBNA 2022
Přednáškový večer Interní kliniky 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.

Přínos pitevních nálezů ke zkvalitnění nemocniční 
péče

Koordinátor: doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Keil, R.: Přínos pitevních nálezů pro klinickou praxi z po-
hledu internisty 
Zámečník, J.: Přínos pitevních nálezů pro klinickou praxi 
z pohledu patologa 
Mokrá, D.: Nečekaný nález při cholangiogenní sepsi 
Hlinka, T.: Překvapivá příčina náhlé smrti srdeční 
Fačkovcová, L.: Akutní pankreatitis – neustálý boj chirurga 
a internisty
Černíková, P.: Fatální hyperkalcemie
Diskuse: 30 min.

2. KVĚTNA 2022
Přednáškový večer Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN
Přednosta: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

PLACÁKŮV VEČER
Personalizace moderní technologie – výzva interní 
medicíny v 21. století
Koordinátor: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. 
Urbánek, P.: Úvodní slovo 
Malý, M.: Je ateroskleróza zánětlivým onemocněním?
Jarkovský, P.: Jak dál v kardiostimulaci?
Kosák, M.: Gigantický prolaktinom
Hříbek, P.: Spektroskopie krevní plazmy – využití v dg. he-
patocelulárního karcinomu
Košťálová, K.: Moderní funkční metody v gastroenterologii
Diskuse: 30 min.

9. KVĚTNA 2022
Přednáškový večer Ortopedické kliniky 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

SMETANŮV VEČER
Diagnostika a léčba bolestí ramenního kloubu
Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Trč, T.: Úvodní slovo (5 min.)
Stehlík, D.: Anatomie a biomechanika ramenního pletence 
(15 min.)
Kautzner, J.: Diagnostické metody (15 min.)
Havlas, V.: Diferenciání diagnostika bolestí v oblasti ramen-
ního kloubu (15 min.)

Kotaška, J.: Min. iinvazivní artroskopické ošetření patologií 
ramenního kloubu (20 min.)
Trč, T.: Závěr večera (5 min.) 
Diskuse: 15 min.

16. KVĚTNA 2022
Slavnostní přednáškový večer ke 120. výročí založení 
Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

POLÁKŮV VEČER
Možnosti zlepšení přežití u karcinomu pankreatu
Koordinátor: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Gürlich, R.: Úvod (5 min.)
Nikov, A.: Diagnostika u PDAC (10 min.)
Oliverius, M.: Resekabilní nádory slinivky břišní  
(10 min.)
Gürlich, R.: Chirurgická péče o mPDAC? (10 min.)
Soumarová, R.: Onkologická péče (10 min.)
Hajer, J.: Interdisciplinární přístup ve FNKV (10 min.)
Diskuse: 30 min.

23. KVĚTNA 2022
Přednáškový večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

PRUSÍKŮV VEČER
Běžné choroby v nových souvislostech
Koordinátor: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, CSc.

Brůha, R.: Úvod (5 min.)
Novák, F.: Nový nemocniční dietní systém (5 min.)
Vecka, M.: Význam analýzy lipidů pro klinickou praxi  
(15 min.)
Šmíd, V.: Screening jaterních chorob v rizikových skupi-
nách (15 min.)
Krechler, T.: Časná diagnostika karcinomu pankreatu  
(15 min.)
Diskuse: 30 min.

30. KVĚTNA 2022
Přednáškový večer Ústavu hygieny a epidemiologie 
1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

KABRHELŮV VEČER
Prevence v medicíně nebo preventivní medicína?
Koordinátor: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 
Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda

Tuček, M.: Zahájení (10 min.)
Bencko, V.: Medicína založená na důkazech: Od Roberta 
Kocha po Austina Bradforda Hilla (15 min.)
Králíková, E.: Nové formy užívání nikotinu a fenomén 
kuřáctví (15 min.)
Schlenker, A.: Možnosti eliminace lokální svalové zátěže 
jako rizikového faktoru u vybraných prací (15 min.)
Tuček, M.: Úmrtí související s prací a možnosti prevence 
(15 min.)
Diskuse: 20 min.

6. ČERVNA 2022
Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě
Ředitel: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

TRAPLŮV VEČER
Soudně znalecká činnost v ÚPMD
Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Předsedající: MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

Feyereisl, J.: Úvodní slovo (6 min.)
Šustek, P.: Právní aspekty znalecké činnosti (12 min.)
Heřman, H.: Znalecká činnost v porodnické praxi ÚPMD 
(12 min.)
Drahoňovský, J.: Kazuistika ze soudně znalecké činnosti 
v oboru gynekologie (12 min.)
Straňák, Z.: Závažná kraniocerebrální poranění u novoro-
zenců z pohledu soudního znalce (12 min.)
Feyereisl, J.: Závěr (6 min.)
Diskuse: 30 min.

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Duben–červen 2022 17.00 hodin Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31

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

Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro 
studenty 1. LF UK Praha.

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.        
vědecký sekretář  
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. 
předseda
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MEDICORUM PLATBA ZA STÁTNÍ POJIŠTĚNCE  

Mouřenín vykonal,  
mouřenín může jít
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. 
Zdravotníci svůj úkol splnili a vláda nám dává tvrdě najevo své přesvědčení, že nás už potřebovat 
nebude. Sliby o dohánění zanedbané a kvůli epidemii odkládané zdravotní péče i o personální 
stabilizaci zdravotnictví byly rychle zapomenuty.

Jak rostla platba za státní pojištěnce 
Období Pojistné

od 1. 7. 2022 (návrh) 1 567 Kč

od 1. 1. 2022 1 967 Kč

1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 1 767 Kč

1. 6. 2020 – 31. 12. 2020 1 567 Kč

1. 1. 2020 – 31. 5. 2020 1 067 Kč

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 1 018 Kč

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 969 Kč

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 920 Kč

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 870 Kč

1. 7. 2014 – 31. 12. 2015 845 Kč

1. 11. 2013 – 30. 6. 2014 787 Kč

1. 1. 2010 – 31. 10. 2013 723 Kč

1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 677 Kč

1. 1. 2007 – 31. 12. 2007 680 Kč

1. 4. 2006 – 31. 12. 2006 636 Kč

1. 2. 2006 – 31. 3. 2006 560 Kč

1. 1. 2006 – 31. 1. 2006 513 Kč

1. 1. 2005 – 31. 12. 2005 481 Kč

1. 1. 2004 – 31. 12. 2004 476 Kč

1. 1. 2003 – 31. 12. 2003 467 Kč

1. 7. 2001 – 31. 12. 2002 439 Kč

1. 7. 1998 – 30. 6. 2001 392 Kč

1. 1. 1998 – 30. 6. 1998 287 Kč

1. 7. 1996 – 31. 12. 1997 270 Kč

1. 1. 1996 – 30. 6. 1996 220 Kč

1. 1. 1994 – 31. 12. 1995 194 Kč

1. 1. 1993 – 31. 12. 1993 229 Kč

Největší úspory hledá 
vláda ve zdravotnictví

Stát platí pojistné za děti, důchodce a ne-
zaměstnané, tedy cca 60 procent obyvatel, 
přičemž výše této platby dlouhodobě před-
stavovala přibližně pouhou čtvrtinu odvodu 
pojistného z průměrné mzdy. Právě nedo-
statečná výše této zástupné platby státu je 
hlavní příčinou dlouhodobých ekonomických 
problémů chronicky podfinancovaného čes-
kého zdravotnictví.  Ke zlepšení došlo teprve 
poté, co vláda premiéra Babiše s účinností od 
1. 6. 2020 měsíční platbu zvýšila o 500 ko- 
run a s účinností od 1. 1. 2021 pak o dalších 
200 korun. 

Vzhledem k tomu, že zdravotnictví nes-
lo obrovské náklady spojené se zvládáním 
epidemie nemoci covid-19, žádal jsem jako 
prezident České lékařské komory pro rok 
2022 navýšení této platby o dalších 500 ko-
run. A právě o této částce jsem jednal s teh-
dejším ministrem zdravotnictví profesorem 
Arenbergerem. 

Poté, co byl ministrem opětovně jme-
nován Adam Vojtěch, jednání s komorou 
skončila a  vláda nakonec v  červnu 2021 
rozhodla o  zvýšení platby o  200 korun 
s  účinností od 1. 1. 2022. Zdravotnictví 
díky tomu mělo získat v roce 2022 navíc 
cca 14 miliard korun. Toto navýšení bylo 
jedním z faktorů, který umožnil prosadit 
zvýšení úhrad nad rámec závěrů dohodo-
vacího řízení i navýšení platů pracovníků 
ve zdravotnictví.

Snížení platby za státní pojištěnce
Nová vláda v rámci hledání úspor ve vý-

dajích státního rozpočtu navrhuje snížení 
rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravot-
nictví o cca šest miliard korun a od 1. 7. 2022 
snížení platby za státní pojištěnce o 400 ko- 
run 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.  

Proti plánu vlády protestují odborové 
organizace a také já jsem se jako prezident 
ČLK dne 8. 2. 2022, tedy ještě před oficiál-
ním zveřejněním vládního návrhu, obrátil 
písemně na ministra financí Ing. Stanjuru 
i na předsedu vlády profesora Fialu s vý-
zvou, aby hledali, pokud možno, úspory 
jinde. 

 
Vážený pane předsedo vlády,

v uplynulých dnech se začaly objevovat in-
formace, že vaše vláda údajně zvažuje možnost 
snížení platby státu zdravotním pojišťovnám 
za tzv. státní pojištěnce. Vzhledem k tomu, 
že tyto neoficiální informace nabývají stále 
konkrétnější podoby, dovoluji se na vás tímto 
obrátit s žádostí, abyste tento záměr přehod-

notil. Zdravotnictví již dva roky funguje v mi-
mořádných podmínkách. Zdravotníkům se 
za cenu obrovského úsilí podařilo zachránit 
desítky tisíc lidských životů a díky naší práci 
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nedošlo ani v těch nejhorších dobách k úplnému 
zastavení ekonomiky. Této zemi jsme tak ušet-
řili desítky miliard korun. Ani zdravotnictví 
však není perpetuum mobile a bez finančních 
prostředků fungovat nemůže.

Pokud by dnes vaše vláda přistoupila ke 
snížení platby státu za tzv. státní pojištěnce, 
nebyl by to skutečně příspěvek ke stabilizaci 
veřejných rozpočtů, ale jen malá záplata pro 
státní rozpočet za cenu velké díry do ekono-
mické bilance systému veřejného zdravotního 
pojištění. Rozumím tomu, že státní rozpočet 
by neměl prohlubovat svůj deficit, ale šetřit 
zrovna na zdravotnictví nepovažuji za prozí-
ravé v době, kdy si většina občanů právě práce 
zdravotníků velmi váží. Rovněž je třeba připo-
menout, že epidemie nemoci covid-19 ještě ani 
zdaleka neskončila a že se s jejími důsledky 
bude naše zdravotnictví vyrovnávat i v násle-
dujících letech.

Vážený pane premiére, pokud se jedná 
o omyl, přijměte, prosím, moji omluvu, že jsem 
vás oslovil na základě neoficiálních informací. 
Pokud se však o omyl nejedná, pak v ás jako pre-
zident České lékařské komory žádám, abyste od 
záměru snížit platby pojistného za tzv. státní 
pojištěnce ustoupil. Šlo by totiž o bezprece-
dentní krok, který by mohl naše těžce zkoušené 
zdravotnictví destabilizovat ekonomicky a ná-
sledně i personálně.

Odpověď od ministra financí jsem obdržel 
24. 2. 2022.
Vážený pane prezidente,

obrátil jste se na mě v otázce výše platby 
státu za tzv. státní pojištěnce v roce 2022.

Dle vládou navržené verze státního roz-
počtu pro tento rok by se tato platba měla 
pohybovat na úrovni roku předcházejícího, 
konkrétně v hodnotě 124 825 744 507 korun. 

Dále je třeba zdůraznit, že za pouhé tři 
roky se roční platba za státní pojištěnce té-
měř zdvojnásobila, když rostla z 68 miliard 
korun na 126 miliard korun ročně. Veškeré 
toto navyšování bylo financováno dluhovým 
způsobem, a tedy dlouhodobě neudržitelné. 
I po zrušení navýšení pro rok 2022 zůstane 
roční platba díky předchozímu vývoji vysoká 
a  její podíl na celkových výdajích státní-
ho rozpočtu dosáhne rekordní hodnoty 6,6 
procenta, tedy stejně jako v roce 2021, při- 
čemž dlouhodobý průměr je pouze 4,6 pro-
centa.

Chtěl bych vás ujistit, že ani uvedeným 
snížením platby státu za státní pojištěnce 
nebude ohrožena dostupnost a kvalita zdra-
votní péče, protože nižší příjmy zdravotní 
pojišťovny pokryjí ze svých zůstatků, které 
v lednu 2022 dosáhly hodnoty 56 miliard 
korun.

Ing. Zbyněk Stanjura – ministr financí

Má to být jen účetní trik?
Je tedy jasné, že se vláda opravdu od-

hodlala k bezprecedentnímu kroku, tedy ke 
snížení platby za tzv. státní pojištěnce. Těžce 
zkoušené zdravotnictví tak bude resortem, 
který bude muset nejvíce šetřit.

Nechápu, že ministr zdravotnictví pan 
profesor Válek mohl s něčím takovým sou-
hlasit. Ve svých veřejných vystoupeních se 
sice snaží přesvědčovat, že nejde o nic jiného 
než o jakýsi účetní trik, kdy se část deficitu 
státního rozpočtu přetvoří v deficit na účtech 
zdravotních pojišťoven, a že tedy nedojde 
k poklesu dostupnosti zdravotní péče, ale 
já se obávám, že to tak jednoduché nebude. 
Ředitelé pojišťoven, jejichž vlastní odměny 
závisejí na ekonomické bilanci pojišťovny, 
se jistě budou bránit a budou hledat způsoby, 
jak ušetřit na pacientech i na zdravotnických 
zařízeních. 

Komplikace očekávám již v rámci doho-
dovacího řízení o úhradách na rok 2023, které 
bylo 3. února oficiálně zahájeno. Obávám se, 
že představy o dohánění zanedbané a kvůli 
epidemii odkládané zdravotní péče i o perso-
nální stabilizaci zdravotnictví vezmou rychle 
zasvé. V každém případě mohu ale slíbit, že 
vyjednávači zastupující ČLK – o.s. se budou 
snažit i tentokrát prosadit maximum. V této 
souvislosti děkuji všem soukromým lékařům, 
kteří nám poslali plnou moc k svému zastupo-
vání. Mandátová komise ještě pracuje, a tak 
zatím nevíme, jakou sílu bude mít. 

Nová vláda se rozhodla přiškrtit přívod 
peněz do zdravotnictví, bez ohledu na to, 
že epidemie ještě ani neskončila. V této 
souvislosti se ukazuje, jak nesmírně důle-
žité bylo to, že se komoře podařilo prosadit 
zvýšení ceny práce zdravotníků a ve spo-
lupráci s odbory pak také navýšení platů 
i úhrad pro zdravotnická zařízení. Obávám 
se, že zopakovat takový úspěch nebude v do-
hledné době vůbec jednoduché, ani kdyby 
nám již tentokrát nikdo „kolegiálně“ nohy 
nepodrážel.

Odpověď od předsedy vlády jsem obdržel 
3. 3. 2022.
Vážený pane prezidente,

reaguji na váš dopis ze dne 8. února 2022, 
jímž jste se na mě obrátil ve věci plateb státu 
zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojiš-
těnce.

Předem bych chtěl zmínit, že se nejedná 
o snížení plateb za státní pojištěnce, nýbrž 
o ponechání jejich výše pro letošní rok na stá-
vající úrovni. Původní požadavek na navýšení 
těchto plateb vznikl v době, kdy se očekávalo 
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Plivnutí zdravotníkům  
a pacientům do tváře
Rozhodnutí vlády snížit platby za státní pojištěnce z 1976 Kč na 1776 Kč, tedy o 200 korun na hlavu, 
je plivnutím do tváře všem zdravotníkům a pacientům. Během posledních dvou let došlo k významnému 
rozvoji a změnám postupů požadované a doporučené lékařské péče o nemocné pacienty. Objevila se 
pandemie covidu-19. Objevily se nové zásadní léčebné postupy a léky, na které mají pacienti právo. Tyto 
postupy a léky se musejí respektovat.

Při nákupu všech druhů zdravotnic-
kého materiálu došlo k nárůstu, někdy až 
o sto procent. Vzrostly ceny služeb energií, 
nájmů, technického vybavení, došlo k ná-
růstu cen pohonných hmot, dopravních 
prostředků… 

Vláda téměř nesáhla na daně bohatých, 
ale snižuje podporu tam, kde se jedná o zdraví 
všech občanů. Vyzývám zdravotníky, lékaře, 
sestry, zaměstnance i pacienty, aby se proti 
takovému rozhodnutí ostře postavili. 

Úspory nesmějí vést ke snížení základní 

zdravotní péče o občany, kteří si nemohou 
dovolit péči sami uhradit jinde. 

Navrhujeme ustoupit od tohoto dle nás 
nerozvážného stanoviska. Zdvihněme hlavu.

MUDr. Jana Lacinová

členka výboru Sdružení ambulantních internistů

vyčerpání rezerv zdravotních pojišťoven do 
konce roku 2021.

Tento stav však nenastal a v rezervách 
zdravotních pojišťoven je přibližně 56 mi- 
liard korun, které jsou dostačující pro financo-
vání veřejného zdravotnictví v letošním roce. 
Nezvyšování úhrad zdravotního pojištění za 
státní pojištěnce nebude mít žádný dopad na 
poskytování zdravotní péče a ve zdravotnictví 
došlo i k slíbenému navýšení platů.

Jistě chápete, že vláda musela hledat úspo-
ry ve všech oblastech státního rozpočtu, aby 
mohla splnit svůj slib a snížit pro nás nepři-
jatelný schodek státního rozpočtu v původním 
návrhu minulé vlády. To se podařilo a schodek 
je o 97 miliard korun nižší.

Klíčové bude nyní nalezení mechanismu 
pravidelné automatické valorizace platby za 
státní pojištěnce, na jehož základě bude výše 
platby dlouhodobě předvídatelná. Vláda je navíc 
připravena dofinancovat investice, jež budou 
připraveny k realizace dříve, než je očekáváno.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – předseda vlády

Platba za státní pojištěnce se 
dosud nikdy nesnižovala

Snížení platby za státní pojištěnce, ke kte-
rému ještě nikdy žádná vláda nepřikročila, není 
příspěvkem ke stabilizaci veřejných rozpočtů, 
ale jen malou záplatou pro státní rozpočet 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 není prozíravé v době, kdy si 
většina občanů právě práce zdravotníků velmi 
váží. Rovněž je třeba připomenout, že epidemie 

nemoci covid-19 ještě ani zdaleka neskončila 
a že se s jejími důsledky bude naše zdravotnic-
tví vyrovnávat i v následujících letech, a to jak 
v podobě zhoršení zdravotního stavu populace, 
tak ve zvýšené poptávce po zdravotní péči, která 
byla kvůli epidemii odkládána.

V rámci svého jednání s ministrem zdra-
votnictví profesorem Válkem dne 22. 2. 2022 
jsem vyjádřil své výhrady a podiv nad tím, že 
ministr zdravotnictví podporuje návrh, který 
je bezprecedentním krokem a v situaci, kdy 
se míra inflace pohybuje okolo deseti procent, 
může těžce zkoušené zdravotnictví destabi-
lizovat ekonomicky a následně i personálně. 
Navzdory našim výhradám vláda druhý den 
návrh schválila.

ČLK se snížením nesouhlasí
Představenstvo na svém zasedání  

26. 2. 2022 přijalo jednomyslně usnesení, 
že se snížením platby za státní pojištěnce 
ČLK nesouhlasí.

Možná se dá souhlasit s tvrzením, že ještě 
v letošním roce budou mít pojišťovny díky svým 
rezervám dostatek prostředků na úhradu zdra-
votní péče. Problémy nastanou v roce příštím. 
Není vůbec jasné, zda vláda splní svůj slib pra-
videlné valorizace platby za státní pojištěnce. 
A pokud ano, pak stejně neznáme parametry 
tohoto navyšování. Netušíme, o kolik by se mělo 
navyšovat, odkdy by změna měla platit, vůči jaké 
ekonomické hodnotě bude platba dorovnávána, 
a dokonce nevíme ani to, jaký bude onen prvot-
ní vyměřovací základ. Pokud jím bude částka  
o 400 korun nižší než současný stav, pak s ohle-
dem na inflaci čeká systém veřejného zdravot-
ního pojištění poměrně rychlý kolaps.

Epidemie ještě neskončila 
a další krize začíná

Babišova vláda byla terčem oprávněné 
kritiky, že s výjimkou jara 2020 postupovala 
v rámci epidemie chaoticky a že opakovaně 
přehazovala odpovědnost za zvládání epide-
mie na zdravotnictví. Opravdu nám moc ne-
pomáhala, avšak alespoň zajistila pro fungo-
vání zdravotnictví peníze. Nová vláda se chová 
podobně chaoticky a navíc se rozhodla, že 
největší úspory bude hledat ve zdravotnictví. 

Válka na Ukrajině, kterou vyvolala agrese ze 
strany Ruska, uvede do pohybu miliony lidí. De-
setitisíce, možná statisíce uprchlíků budou hledat 
bezpečí i v České republice. Budou to ženy, děti, 
nemocní lidé… Většina z nich bude potřebovat 
zdravotní péči, kterou nakonec bude muset někdo 
zaplatit. Byl bych rád, kdyby si Fialova vláda uvě-
domila vážnost situace, a ještě včas přehodnotila 
svůj záměr nechat právě zdravotnictví zchudnout. 

Jménem České lékařské komory se budu 
snažit dále o platbách za státní pojištěnce vyjed-
návat. Důvody, proč by vláda měla naše doporu-
čení platby zdravotním pojišťovnám nesnižovat, 
jsou v zásadě čtyři:
1.  Dvouciferná míra inflace.
2.  Epidemie nemoci covid-19 ještě neskon-

čila a nikdo neví, co nás čeká na podzim.
3.  Kvůli epidemii bylo odkládáno velké 

množství zdravotních výkonů, které však 
pacienti potřebují. Tyto výkony musíme 
dodělat a někdo za ně musí zaplatit.

4.  Ruská agrese vůči Ukrajině spouští obrov-
skou migrační vlnu. Statisíce uprchlíků 
budou potřebovat zdravotní péči, a i tuto 
péči musí někdo zaplatit. 

Milan Kubek
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Snížení plateb státu –  
nepochopitelný krok
Snížení plateb státu za jeho pojištěnce se už na první pohled jeví jako naprosto nepochopitelný, a navíc 
nelogický krok. Předpokládali jsme, že po covidové pandemii nikdo nebude zpochybňovat nutnost 
finančně zdravého zdravotnictví. Mýlili jsme se. Ideologie vítězí nad rozumem a čísly. Snížení plateb 
a vytvoření vnitřního dluhu 14 miliard se někde musí projevit. Objektivně je zdravotnictví postiženo 
vládními škrty nejvíce, vedle snížení plateb do zdravotního pojištění za státní pojištěnce se snížil také 
rozpočet Ministerstva zdravotnictví, a to o oproti původnímu plánu o 5,5 miliardy a oproti roku 2021 
o více než miliardu. Nepochopitelné a nevysvětlitelné.

Proč se vývoje situace obáváme? Už pro 
letošní rok byl rozpočet zdravotních pojišťo-
ven nastaven jako deficitní. Primárně se bez 
nákladů na covid vyšplhal deficit po započtení 
nákladů na zvýšení platů na minus 17 miliard 
korun. K tomu je třeba připočítat náklady na 
testování, které samo Ministerstvo zdravotnic-
tví odhaduje ke konci února na deset miliard 
(sděleno 24. února). Samozřejmě bude také 
nutné zaplatit vakcíny a další nasmlouvané 
léky na covid. Na účtech zdravotních pojišťo-
ven jsou skutečně zůstatky okolo 50 miliard, 
ale když odečteme výše uvedené náklady a vez-
meme v úvahu, že měsíčně je třeba na úhradu 
péče a provoz pojišťoven 37, 5 miliardy, tak je 
bilance zcela jiná. Zůstatky jsou celkové, ne 
pouze v rezervních fondech. K tomu je potřeba 
myslet na to, že Ministerstvo zdravotnictví 
bude muset vydat novou vyhlášku, která bude 
nemocnicím a dalším zdravotnickým zaříze-
ním kompenzovat zvýšené náklady. Potom 
už nám pro letošní rok nezbývá vůbec nic, 
a to jsme na začátku roku a nevíme, co přijde. 

Za odbory jsme udělali maximum. Vy-
světlení, proč se nemají snížit platby za státní 

pojištěnce, jsme písemně zaslali premiérovi 
(bez odpovědi), náš postoj jsme sdělili na 
jednání tripartity. Jednali jsme s ministrem 
práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou 
a  ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, 
s ministrem vnitra Vítem Rakušanem a sa-
mozřejmě také s ministrem zdravotnictví 
Vlastimilem Válkem. 

Ministr Válek tvrdí, že jsme jediná insti-
tuce, která vyjadřuje obavy. Zřejmě, mimo 
ČLK, to tak je. Proč se nikdo další neozý-
vá? Dovolím si spekulovat. Přímo řízené 
nemocnice už zaznamenaly vyjádření, že 
dojde k obměně ředitelů. Ozvat se a jít proti 
zřizovateli? Krajské nemocnice mají taktéž 
zřizovatele a každé vybočení z řady může 
být kontraproduktivní (mnoho ředitelů je 
i politiky). V pojišťovnách, zvláště ve VZP, 
dochází k obměně správní rady a ta jmenuje 
ředitele. Kruh se nám uzavřel.

A kde se mohl vzít ten druhý pohled, tedy 
pohled současných vládnoucích politiků? 
Jak je možné, že nevidí obrovské škrty ve 
zdravotnictví jako nebezpečné a nesmyslné? 
Odpověď je možné najít v jejich plánovaných 

změnách ve zdravotnictví. Když nebudou 
peníze, tak se snáze vysvětlí, proč je nutné 
vytvořit připojištění a proč si mají pacienti 
připlatit. 

Covidová doba ještě bude mít dopady, a to 
jak na pacienty, tak na zdravotníky, a proto 
chceme, aby zdravotnictví bylo finančně sta-
bilní. A to v těchto jednoduchých, výše uve-
dených počtech ještě nejsou brány v úvahu 
obrovské finanční náklady ve zdravotnictví, 
které s sebou přinese pomoc válečným uprch-
líkům z Ukrajiny a zajištění zdravotní péče pro 
ně. Tuto humanitární pomoc odborový svaz 
samozřejmě podporuje ve všech jejích smě-
rech. Jde ovšem o nečekaný problém a půjde 
o nečekané výdaje. Tento stav, zároveň spolu 
s neznámým budoucím vývojem epidemické 
situace, by měl vládu přesvědčit, aby se zacho-
vala zodpovědně a plánované škrty za státní 
pojištěnce přehodnotila.

Znovu připomínáme zásadní premisu: 
Zdravotnictví bude tak dostupné a finančně 
zabezpečené, jak ho nastaví politici. Vše je 
otázka priorit. 

Dagmar Žitníková , předsedkyně OSZSP
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ČLK bude mít své zástupce  
při aprobačních zkouškách
Naše zdravotnictví se setkává, tak jako zdravotnictví většiny evropských zemí, s tím, že část našich 
lékařů odchází většinou na západ, případně na jih a na jejich místa nastupují zase lékaři z východních 
zemí. Lékaři, kteří absolvovali lékařskou fakultu mimo evropskou unii, musejí absolvovat aprobační 
zkoušku. Jak tato zkouška a příprava na ni probíhá?

Aprobační zkouška se skládá ze 
tří částí a málokdo tuší, že zahranič-
ní lékaři nevykonávají samostat-
nou zkoušku z českého jazyka. Jak 
praví zákon, schopnost vyjadřovat 
se v českém jazyce se ověřuje tak, že 
se aprobační zkouška uskutečňuje 
v českém jazyce. Takže, zatímco 
například strojvůdci ze zahraničí 
musejí ovládat češtinu na normou 
definované úrovni, u lékařů je poža-
davek na znalost jazyka definován 
velice vágně.

Vlastní aprobační zkouška se 
skládá z písemné, praktické a ústní 
části.

Písemná část se skládá z testu, 
kterým se ověřují odborné znalos-
ti (120 otázek), a testu, jímž se ově-
řují znalosti systému zdravotnictví 
a základu práva ve vztahu k posky-
tování zdravotních služeb na území 
ČR (50 otázek). V minulém roce 
absolvovalo písemnou část zkouš-
ky 220 lékařů, z toho 125 úspěšně  
(57 procent).

Praktická část aprobační 
zkoušky se skládá z absolvování 
odborné praxe v akreditovaném 
zařízení v délce šest měsíců pod pří-
mým odborným vedením lékaře. 

Ústní část zkoušky může lékař 
absolvovat až po úspěšném splnění 
předchozích dvou částí. Vlastní úst-
ní část se skládá z obhajoby přípa-
dové studie, kterou lékař vypraco-
val během praktické části zkoušky, 
a zodpovězení odborných otázek 
z jednotlivých předmětů – vnitřní 
lékařství, pediatrie, chirurgie a gy-
nekologie a porodnictví. Vzhledem 

k velkému objemu požadovaných 
znalostí byla ústní část rozdělena 
do dvou zkušebních dní. 

Zkouška by měla ověřit dvě 
věci, a  to zda zahraniční lékař 
ovládá češtinu na takové úrovni, 
že se bez problémů domluví se svý-
mi kolegy a pacienty a je schopen 
v češtině vést srozumitelnou zdra-
votní dokumentaci, a také zda má 
znalosti medicíny na takové úrovni, 
kterou mají absolventi českých lé-
kařských fakult.

V minulém roce se k ústní části 
aprobační zkoušky přihlásilo 136 

lékařů, úspěšných bylo 97 lékařů 
(71 procent). 

Česká lékařská komora se dlou-
hodobě snažila, aby její zástupci byli 
automaticky členy této zkušební ko-
mise. Po dlouhodobém vyjednávání 
Ministerstvo zdravotnictví ČR od-
souhlasilo účast zástupců lékařské 
komory ve zkušební komisi pro ústní 
část aprobační zkoušky a předsta-
venstvo ČLK bylo osloveno s tím, aby 
do dubna nahlásilo minimálně 15 
zástupců, kteří se budou za komoru 
aprobačních zkoušek účastnit.

Zdeněk Mrozek. viceprezident ČLKIlu
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Epidemie na ústupu. Bohužel 
pomaleji, než bychom si přáli
Současná, v pořadí již šestá covidová vlna, je na ústupu. Prozatím za sebou zanechala 1500 mrtvých. 
Zatímco ministerstvo zdravotnictví v polovině ledna tvrdilo, že za měsíc „bude po všem“, odborníci 
očekávali, že nás tato vlna bude trápit přibližně šest týdnů, tedy obdobně jako obyvatele zemí, které 
zachvátila dříve. Bohužel kvůli předčasnému rozvolnění protiepidemických opatření nás bude covid-19 
obtěžovat déle. V současnosti se například počet hospitalizovaných snižuje o cca 20 procent týdně.

COVID-19

Vzhledem k tomu, že varianta omikron 
částečně obchází imunitu získanou prodě-
láním infekce předchozími typy viru, ale i tu 
po očkování, byl počet nemocných opravdu 
velmi vysoký. Díky masivnímu testování bylo 
naráz evidováno i více než 350 000 pozitiv-
ních. Podobně na tom byli i zdravotníci, u kte-
rých naštěstí díky vyšší míře proočkovanosti 
ve většině probíhalo onemocnění s mírnými 
příznaky. 

Pro porovnání. Na přelomu října a listopa-
du 2020 bylo současně nemocných 17 000 zdra- 
votníků, z toho 3100 lékařů a 8000 SZP.

Díky tomu, že většina obyvatel v rizikových 
věkových skupinách již byla očkována, neměla 
omikronová vlna tak devastující dopad na ne-
mocnice. O to větší zátěži byli tentokrát vysta-
veni ambulantní lékaři, a to zejména praktici. 

Očkování v Česku prakticky skončilo
Osobně považuji za chybu variantu omi-

kron podceňovat. Nemoc, na niž umírá okolo 
padesáti lidí denně, a která je tak v současnosti 
třetí nejčastější příčinou úmrtí v ČR, by si za-
sloužila více respektu. Za naprostou hloupost 
pak považuji prohlášení některých lidí, kteří 
mluví o variantě omikron jako o jakémsi „při-
rozeném očkování“. To je nesmysl. Nedovedu si 
představit, že by společnost akceptovala takové 

očkování, u kterého by na nežádoucí účinky 
vakcíny umíraly desítky lidí denně. To není 
očkování, to je promořování jako ve středověku.

Počty hospitalizovaných logicky vždy 
rostou i klesají se zpožděním oproti počtu 
nově nakažených. Politici toto rádi zne- 
užívají, když v době vzestupu epidemické 
vlny ospravedlňují pozdní přijímání pro-
tiepidemických opatření tím, že se řídí 
podle obsazenosti nemocničních lůžek, 

která zatím není tak vysoká, zatímco při 
poklesu epidemické vlny jim jako alibi 
pro překotné rozvolňování slouží naopak 
pokles nově diagnostikovaných případů. 
Situaci tou dobou vždy opticky vylepšuje admi-
nistrativní vyřazování déle hospitalizovaných 
pacientů z covidové evidence, a především pak 
snižující se množství prováděných testů. Pokles 
nově zjištěných případů o třetinu zkrátka příliš 

neznamená, pokud se zároveň o obdobnou tře-
tinu sníží i počet prováděných testů. Varovnou 
zůstává stále extrémně vysoká míra pozitivity 
prováděných testů. 

Členové představenstva ČLK na svém za-
sedání dne 26. 2. 2022 diskutovali o aktuální 
epidemické situaci, tedy zejména o dopadech 
v pořadí již šesté vlny epidemie nemoci covid-19, 
která v současnosti ustupuje.

Představenstvo ČLK děkuje všem lékařů, 
zdravotníkům i ostatním lidem, kteří přispěli 
ke zvládání současné vlny epidemie nemoci 
covid-19. 

Představenstvo nadále podporuje očkování 
proti viru SARS-CoV-2, jež zásadním způsobem 
snižuje riziko závažného průběhu onemocnění, 
a upozorňuje, že nebýt očkování, byly by ztráty 
na lidských životech i během tzv. omikronové 
vlny epidemie mnohem větší. 

Představenstvo nesouhlasí s omezováním 
hygienické služby ani s rušením systémů za-
jišťujících ochranu společnosti proti epidemii.

Všichni doufáme, že s příchodem jara se 
epidemická situace skutečně zlepší a že bě-
hem léta budeme mít klid. Jak silná bude ta 
očekávaná příští podzimní covidová vlna, to 
nemůže nikdo vědět, ale je pravděpodobné, 
že země s nízkou mírou proočkovanosti jako 
například Česká republika budou mít problémy 
větší. Je smutné, že se očkování proti covidu-19 
v Česku prakticky zastavilo a vláda nedělá nic 
pro to, aby o jeho důležitosti občany přesvědčila. 
To je trestuhodné, vždyť jenom díky očkování 
neskončila letošní zima podobnou katastrofou 
jako ta loňská.

Ruská agrese vůči Ukrajině obrátila po-
zornost sdělovacích prostředků, politiků 
i občanů logicky tímto směrem. O covidu-19 
se naráz přestalo mluvit. To však v žádném 
případě neznamená, že by virus zmizel a epi-
demie skončila. Vůči nemoci, na kterou stále 
ještě umírá 40–50 lidí denně, bychom měli 
mít i nadále respekt. 

Milan Kubek

Zdravotníci s prokázanou infekcí covid-19
Aktuálně pozitivní Nově pozitivní za 7 dní

Celkem lékaři SZP Celkem lékaři SZP

4. 3. 2022 2 478 427 1 083 1 707 303 752

25. 2. 2022 3 154 504 1 423 1 982 319 875

18. 2. 2022 4 748 738 2 164 3 060 485 1 419

11. 2. 2022 6 499 986 2 856 4 366 620 1 946

4. 2. 2022 7 690 1 271 3 377 5 392 898 2 362

28. 1. 2022 6 365 1 191 2 678 4 891 894 2 081

21. 1. 2022 4 278 862 1 678 2 821 573 1 136

14. 1. 2022 2 543 486 1 157 1 147 256 428

7. 1. 2022 2 089 342 805 864 150 329

Počet hospitalizovaných
28. 2. 2022 pondělí 3 214

21. 2. 2022 pondělí 3 883

14. 2. 2022 pondělí 4 315

7. 2. 2022 pondělí 3 870

31. 1. 2022 pondělí 2 844

24. 1. 2022 pondělí 1 920

17. 1. 2022 pondělí 1 832
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Z pandemie se dostaneme. Jen to znamená 
něco úplně jiného, než si chceme myslet
Z pandemie se dostaneme. Jen to znamená něco úplně jiného, než si chceme myslet. Péče, odvaha, obětavost, 
intelekt, ochota snést obavy o zdraví druhých, vlastní nepohodlí – to vše doslova zachraňovalo a zachraňuje 
životy. Nejen na jednotkách intenzivní péče, kde zápas bere nejkonkrétnější obrysy, ale také v každodenních 
životech. Pokud člověk uvažuje, proč se uhlodával nudou doma, mrznul při čekání na test nebo překonával 
fobii z jehel na očkování, měl by si uvědomit, že dost možná někoho nevědomky zachránil. Snad i v tom lze 
hledat když ne epidemiologické, tak filozofické a morální rozuzlení pandemie. Virus jde jen těžko porazit, 
neboť to není myslící nepřítel, nezajímá jej, co děláme.

Státy rozvolňují, zaznívají teo- 
rie o  konci pandemie či vzniku 
endemie. Boj s covidem ale není 
fotbalový zápas s jasným vítězem. 
Nenacházíme-li odpověď na otáz-
ku „kdy covid skončí?“, je to tím, 
že se ptáme špatně. V pandemické 
situaci napříč světem je čím dál slo-
žitější se zorientovat. Souvislosti 
mezi novými případy, hospitaliza-
cemi a úmrtími jsou čím dál méně 
jednoznačné. Každá země má totiž 
různou míru kolektivní imunity 
a omikron je přece jen méně vážný 
než jeho předchůdci, brutální delta 
varianty. Jeho rychlost nicméně 
stále paralyzuje důležitá odvětví 
a stále způsobuje tragédie.

Omikron není „mírný“
Například ve Spojených státech 

amerických se omikronová křivka 
zlomila ve všech aspektech až poté, 
co počty nemocničních příjmů do-
sáhly celopandemického maxima 
a čísla zemřelých přesáhla i pod-
zimní delta vlnu. U nás také omi-
kron rozprášil všechny dosavadní 

rekordy nových případů a zcela pře-
tekl možnosti testovacího systému. 
Jakkoliv se tu zhusta mluví o „mír-
nosti“ nové varianty, hospitalizace 
dále narůstají – i podle Státního 
zdravotního ústavu „výrazně“.

Tady a teď musí být 
stále prioritou

Část světa – ta bohatá, jež si 
předkoupila kvanta vakcín – tedy 
dochází k přesvědčení, že má pan-
demii takřka za sebou neboli že 
dosáhla fáze, kdy pro ni covid ne-
představuje vážné ohrožení. Byť 
i v západním světě trvají otázky 
kolem takzvaného long covidu.

Než se ovšem pustíme do 
analýzy toho, jak to tedy vypadá 
s oslabením či dokonce „endemi-
zací“ covidu, je nutné předeslat: 
teď a tady je nebezpečný, zvlášť pro 
neimunizované a starší osoby, ja-
kých žije v České republice až ně-
kolik set tisíc. Je pořád smrtelnější 
a zákeřnější než například chřipka. 
Nechcete jej chytit. Říci teď bez 
masivních důkazů, že akutní fáze 

covidu skončila, a lze tedy zrušit 
prevenci, by zvlášť v českém kon-
textu čpělo snahou zříci se odpo-
vědnosti. V praxi je to často směs 
cynismu, rezignace a zbabělosti, 
jež předhazuje ohroženou část 
populace napospas „promoření“.

Omikron není 
přirozená vakcína

Omikron není „přirozená 
vakcína“, jak se někdy říká. Na-
opak plné očkování – hlavně tře-
mi dávkami a na dříve prodělaný 
covid – funguje i proti omikronu, 
jak z hlediska těžkých průběhů, tak 
částečně z hlediska pravděpodob-
nosti nákazy jako takové. Očkování 
zlepšuje naše šance nyní i do bu-
doucna, zachránilo bezpočet životů. 
Chceme-li chodit po světě volně, 
nespoléhejme na zbožná přání, ale 
bezpečnou imunizaci. Z odborných 
apelů na zpomalení omikronové 
vlny byly vyslyšeny jen ty, jež se 
netýkaly přímých opatření, ale 
posilujících dávek očkování. Jak 
vidno, státům se do přímého brz-
dění již prostě nechce investovat. 
Někde racionálně, jinde – jako třeba 
u nás – spíše s tichými modlitbami. 
Nástup omikronu trend umocnil, 
byť varianta spíše než ze základní 
nakažlivosti těží ze schopnosti na-
kazit již imunizované. Ve vysoce 
proočkovaných zemích se šíří opro-
ti deltě až třikrát rychleji. Omikron 
tak vykresluje neuvěřitelně svislé 
křivky nových případů. Takové vlny 
se zvlášť v podmínkách, kdy není 
nízká incidence absolutní spole-
čenskou prioritou, prakticky nedají 
zastavit. Virus navíc dále mutuje. 

I u nás se objevila subvarianta omi-
kronu, BA.2, která je ještě o něco 
rychlejší. Naštěstí na ni ale podle 
zatím dosti kusých předběžných 
dat funguje očkování stejně jako na 
předchozí variantu, možná dokon-
ce o trochu lépe. Přesné vlastnosti 
neznáme, i BA.2 ovšem patrně dále 
posune trend stále těžší zvladatel-
nosti. Vyšší funkční nakažlivost 
zkrátka tvoří pro varianty hlavní 
evoluční výhodu. Ve vývoji je vlast-
ně jedinou jistotou. Naopak závaž-
nost nemoci u neimunizovaných se 
mění bez jasné zákonitosti: až do 
omikronu byl převládající virus stá-
le rychlejší a brutálnější, poslední 
vývoj jej zrychlil a současně zmírnil. 
Tedy oproti deltě, ne nutně přímým 
genetickým předchůdcům. Příští 
varianty nemusejí být „mírnější“, 
naopak. V ideálním případě si toho 
ale „nemusíme všimnout“. Virus to-
tiž snad bude narážet na imunitně 
silnější populaci než dříve.

Ale nevrátil nás na začátek
Omikron dokáže nakazit 

ohromné množství lidí i se získa-
nou imunitou, ale způsobuje jim 
obvykle lehčí onemocnění. To, že 
se propadla účinnost očkování 
(i dříve prodělané nemoci) proti 
infekci, neznamená, že by úplně 
zmizela odolnost vůči těžkému 
průběhu. Sílu imunity je zvlášť vůči 
omikronu vhodné chápat jako šká-
lu – není to binární ano, nebo ne. 
A někde na této škále jsou miliar-
dy lidí. Proto mohou komentáto-
ři označovat omikron za „mírný“, 
aniž by je vyvedly z omylu brutální 
dopady, jaké by přinesl neimunizo-

Vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Vás zve na setkání absolventů, učitelů, studentů a příznivců

Radicēs/Kořeny 2022
Sobota 9. dubna 2022 od 9 do 14 hodin

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

❦
Od 11 hodin bude probíhat Diamantová promoce  

absolventského ročníku 1962.

 
Hledáme absolventy Lékařské fakulty UP v Olomouci,  
zejména pak absolventského ročníku 1992 a 1962.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Čapková, 585 632 061,  
katerina.capkova@upol.cz

www.lf.upol.cz/absolventi/radices-koreny   
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vané populaci. Funkčnost stávají-
cích vakcín vůči variantám není 
dokonalá, ale vývoj SARS-CoV-2 je 
stejně plně nepřekonal. Očkování 
pořád v základu dělá, co má: chrá-
ní proti těžkému průběhu a smrti, 
v dobré konstelaci omezuje přenos. 
Navíc přijdou nové vakcíny: jak 
proti původnímu viru, ale snáze 
připravitelné i v chudších zemích, 
tak snad takzvaně pankoronaviro-
vé, zaměřené nejen vůči covidu, 
ale i jeho širokému příbuzenstvu.

Nemáme nad virem navrch
V  úhrnu tedy nemáme nad 

virem navrch v  tom smyslu, že 
bychom jej dokázali ukočírovat. 
Naopak. Dokud máme „imunitně 
naivní“, tedy nenaočkované osoby, 
zvláště starší či s vážným chronic-
kým onemocněním, potažmo ne-
dokážeme zajistit trvalou ochranu 
proti těžkému průběhu, nejde ani 
při větší „mírnosti“ vyloučit další 
nárůst hospitalizací. Patrně menší 
než dříve, ano, ale těžko zanedbatel-
ný. Poučná může být i právě probí-
hající omikronová vlna, respektive 
bod, do kterého „mírnější“ varianta 
dovede hospitalizace a úmrtí.

Endemizace je teď 
pouhá teorie

Virus sám neodejde. Nezdá 
se, že bychom byli s  to navo-

dit v masovém měřítku stupeň 
odolnosti, jenž by plně zabránil 
infekci. Snížení rizika těžkého 
průběhu je jedna věc, ale udržení 
vysokých protilátkových hladin 
jiná – pro postinfekční i vakci-
nační imunitu. U prvně zmíněné 
se zdá, že omikron podle před-
běžných dat není v navozování 
postinfekčních protilátek nijak 
skvělý, a teze, podle nichž pro nás 
vše skončí „promořením“, jsou 
tak opět zavádějící, až alibistické. 
Od očkování také nejde čekat úpl-
né ukončení přenosu viru. Ano, 
vakcinace jej omezuje, ale nedělá 
to perfektně – nejen u covidu, ale 
i v případě povinných očkování 
proti jiným nemocem, o jejichž 
celkové účinnosti snad není 
sporu. To, že řada virů a bakterií 
existuje, aniž nás to zajímá, je 
dáno spíše tím, že díky vakcinaci - 
se stal nanejvýš nepravděpodob-
ným vážný průběh onemocnění.

V historii se povedlo zcela eli-
minovat pouze dvě virové nemoci, 
pravé neštovice a mor skotu. S při-
mhouřením oka se dá zmínit větši-
nově eliminovaná přenosná dětská 
obrna. Přesvědčivý důvod, proč by 
měl zmizet či se alespoň záhy pře-
sunout do podoby endemických 
plochých křivek, nejde jasně na-
jít ani u šesti dalších koronavirů 
schopných infikovat člověka. Ty 

odpovědné za asi patnáct procent 
sezonních „nachlazení“ se velmi 
liší průběhem – nejsme očková-
ni, ale nákaza je nebezpečná jen 
ojediněle. A ty na opačné straně, 

jako je první SARS, mají citelné 
epidemiologické rozdíly. 

Proč by se tedy měl covid zrov-
na teď změnit v endemii? Upřímně 
těžko říci. Někteří experti upozor-
ňují, že jde do značné míry o zbož-
ná přání – například politiků, kteří 
by se rádi zbavili odpovědnosti.

Endemie by měla znamenat 
stav, kdy se nemoc v určené oblasti 
vyskytuje a průběžně se přenáší na 
stále víceméně stejný počet lidí. 
U nás tak jde popsat klíšťová ence-
falitida nebo virová „nachlazení“.

Pod endemií si představujeme 
něco, co je pod kontrolou a s čím se 
dá koexistovat. Endemicky ovšem 
funguje i malárie. Za endemický 
jde označit i HIV v některých ob-
lastech Afriky a vážné parazitózy, 
proti nimž svět vede letité elimi-
nační kampaně. Endemie může 
být i něco velmi drsného, s čím 
je potřeba aktivně zápolit. Že by 
SARS-CoV-2 náhle „přepnul“ 
do fáze, kdy by omezeně koloval 
v nerůstových trendech, se zdá 

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o:
 sh

utt
er

st
oc

k.
co

m

In
ze

rc
e 

 ▲

Hledáme 
REVIZNÍ LÉKAŘE / LÉKAŘKY

Proč

Hledáme do lokalit: 
Brno, Olomouc, Ostrava
Určitě se ozvěte!

Kontakt: Eva Šostá
eva.sosta@zpmvcr.cz
Telefon: 724 881 593

práce bez nočních služeb,  
bez pohotovostí a s volnými víkendy

• Práci u nás lze kombinovat s Vaší praxí
• Můžete pracovat i na zkrácený úvazek
• Možnost práce z domova
• Nabízíme benefity a odpovídající 

ohodnocení
• Podporujeme IPVZ

Zkuste změnu

personal_inzerce_90x120_II.indd   1 17.02.2022   10:14
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zjednodušující. „Stejný virus může 
způsobit endemické, epidemické 
i pandemické infekce. Záleží na 
chování populace, demografii, 
vnímavosti a  imunitě, plus zda 
se objevují nové virové varianty. 
Různé podmínky napříč světem 
mohou umožnit vznik schopněj-
ších variant, jež dokážou zaset na 
nové vlny epidemií,“ shrnuje v žur-
nálu Nature evoluční virolog Aris 
Katzourakis.

Víru v jistý přechod covidu do 
endemie, jež bude navíc mírná, 
označuje za chybnou a nebezpeč-
nou. Můžeme snad dodat, že pro 
bohatší část světa může poomik-
ronová doba pandemii patrně spí-
še narušit nebo zmírnit, jakkoliv 
nejde vyloučit riziko budoucích 
epidemií hnaných zatím nezná-
mými variantami.

Covid neporazíme, 
covid není fotbal

Nejsme v  události, která 
zlomově skončí. Žijeme v konti-
nuitě: pandemie není film s vy-
mezeným dějovým obloukem, 

nelze přivolat deus ex machina 
a bohužel také nemusíme zažít 
katarzi. Navíc, jak jsme kdysi 
rozebírali, normalita je tvořena 
zpětně – svět, do kterého bychom 
se chtěli vracet, již neexistuje. 
V jistém smyslu ani neexistoval, 
i on byl formován krizemi. Nena-
cházíme-li tedy konkrétní cestu 
z otázek typu „kdy covid skončí?“, 
je to tím, že se ptáme špatně. Jde 

spíše o praktické dosažení stavu 
„zvládání“: kdy bude možné exi-
stovat, aniž by byla nová infekce 
nejčastější příčinou úmrtí a ka-
ždých pár měsíců hrozil rozvrat 
běžné zdravotnické péče, ale 
současně jsme nepotřebovali 
společenskou mobilizaci. Toto 
zvládání covidu je nutné alespoň 
bazálně a společenskou debatou 
definovat. Jsou totiž lidé, kteří 
za zvládnuté vydávají tak děsivé 
věci, jako byla podzimní vlna, 
jež v České republice vzala pět 
až pět a půl tisíce životů – a svět 
s takovým měřítkem si snad ne-
přejeme.

Musíme být trpěliví. I když je 
to těžké. Tím spíš, že jakmile bude-
me covid zvládat bez protiepide-
mických opatření, jejich dlouho-
dobí odpůrci začnou tvrdit, jak se 
potvrdila jejich východiska. Budou 
se ovšem mýlit.

V překonávání pandemického 
marasmu lze nalézt přesně opač-
nou pointu. Naše činy v posledních 
dvou letech – a dokonce také teď 
a v možném covidovém vzepětí 
budoucnosti – měly smysl, i když 
jsme jej bezprostředně neviděli.

Péče, odvaha, obětavost, inte-
lekt, ochota snést z obavy o zdraví 
druhých vlastní nepohodlí – to vše 
doslova zachraňovalo a zachra-
ňuje životy. Nejen na jednotkách 
intenzivní péče, kde zápas bere 
nejkonkrétnější obrysy, ale také 
v každodenních životech. Pokud 
člověk uvažuje, proč se uhlodával 

nudou doma, mrznul při čekání na 
test nebo překonával fobii z jehel 
na očkování, měl by si uvědomit, 
že dost možná někoho nevědomky 
zachránil.

Snad i v tom lze hledat když 
ne epidemiologické, tak filozofic-
ké a morální rozuzlení pandemie. 
Virus jde jen těžko porazit, neboť 
to není myslící nepřítel, nezajímá 
jej, co děláme.

Z výše rozebraných argumen-
tů plyne, že jej těžko porazíme 
i přeneseně, jako legendární „lovci 
mikrobů“ porazili pravé neštovice. 
Je ale možné směřovat k překo-
nání krizové situace a k naší větší 
odolnosti. Jak uzavírá biochemik 
Jan Trnka vynikající text pro revue 
Prostor: „Pandemii téměř jistě ne-
vyhrajeme, ale snad se z ní společ-
ně uzdravíme.“

Zpracovala Blanka Krčmářová,  

Iniciativa Sníh

16. 2. 2022

Článek byl inspirován Janem 
Trnkou.

Jan Trnka (* 1978) studoval 
medicínu, biochemii, historii, fi-
lozofii vědy a pedagogiku, aby se 
utvrdil v tom, že se dá na svět po-
hlížet z mnoha různých perspektiv. 
V současné době pomáhá na lékař-
ské fakultě budoucím lékařkám 
a lékařům zorientovat se v buněč-
ných základech medicíny a  také 
zkoumá fascinující organely zvané 
mitochondrie, které si v sobě neseme 
jako prastarou připomínku toho, že 
spolupráce je lepší než konkurence.
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Vypnutí části dezinformačních webů. 
No konečně…
V uplynulých dnech došlo k mimořádné události na českém internetu. Bylo zablokováno osm českých 
webů a pak dalších šest registrovaných v zahraničí. Tyto dezinformační weby soustavně zpochybňovaly, 
že Rusko zaútočí na Ukrajinu. Anebo psaly, že válku rozpoutávají Spojené státy. Většina těchto webů také 
„shodou okolností“ několik měsíců před ruskou agresí šířila lži a dezinformace v souvislosti s epidemií 
nemoci covid-19, a nepřímo tak přivodila smrt stovek, možná tisíců lidí, které jejich dezinformacím 
podlehli.

Za zmínku stojí, že mezi těmito servery 
je například i Protiproud.cz bývalého šéfre-
daktora časopisu Reflex a tiskového mluvčího 
prezidenta Klause pana Petra Hájka nebo 
známý proputinovský Aeronet.cz.

Sdružení CZ.NIC oznámilo, že znepřís-
tupňuje servery Aeronet.cz, Protiproud.cz,  
Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prv-
nizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz 
a Skrytapravda.cz. Byly to ty, na které do-
sáhne, protože běží pod českou doménou. 
Následně pak mobilní operátoři zablokovali 
stránky registrované v zahraničí. Konkrétně 

cz.sputniknews.com, Cz24.news, Nwoo.org,  
Slovanskenebe.com, Svobodnenoviny.eu 
a Zvedavec.org.

I když nikdo z vlády rozhodnutí veřejně 
nekomentoval, je jasné, že politikům, kteří 
nesou zodpovědnost za fungování státu, ko-
nečně došla trpělivost a přestali ignorovat 
informace bezpečnostních složek, které 
dezinformační scénu monitorují.

Nepochybuji, že i v tomto případě se na-
jdou právníci, kteří budou za tučný honorář 
ochotní hájit „právo na šíření lží“. Ostatně 
očekává to i premiér Petr Fiala, který v te-

levizní debatě připustil, že: „Možná je to na 
hraně, je k tomu ale potřeba odvaha!“ 

Konečně! Kdyby politici našli od- 
vahu dříve, mohli jsme covidovou epidemii 
zvládat lépe, více lidí by se nechalo dobro-
volně očkovat a tolik pacientů nemuselo 
umřít. 

Snad se konečně poučíme. Gauneři stavící 
pod okny šibenice, pologramotní hulváti, kte-
ří se zmocnili internetu, militantní antivaxeři 
a dezinformátoři – ti všichni jsou zlo a zlu se 
nesmí ustupovat.

Milan Kubek

zaměstnanci v naší péčiKontakt 
E kariera@euc.cz N 800 400 100
A  A  www.euc.cz/kariera

Zdravotnická skupina EUC hledá lékaře PLS z celé ČR 
Hledáme lékaře ze všech koutů republiky, kteří by se chtěli věnovat pracovnělékařským prohlídkám. Aktuálně bychom 
velice rádi uvítali nové kolegy v Praze, Novém Jičíně, Pardubicích nebo Kutné Hoře, ale nejen tam. Máte vlastní 
ordinaci, ve které můžete prohlídky provádět? Nebo chcete pracovat třeba jen pár hodin týdně v některé z našich 
ordinací? Všechny formy spolupráce i úvazků jsou možné. Ozvěte se nám, určitě se domluvíme. Nabízíme výhodné 
fi nanční podmínky a odborné zázemí společnosti, která je již přes dvacet let jedničkou v oboru PLS.  

MUDr. PETR PECL,
praktický lékař,
pracuje ve vlastní 
ordinaci

Pracovnělékařským 
prohlídkám věnuji asi 
pětinu kapacity ordi-
nace. Pravidelný pří-
jem za PLS bez prodlev 
mi pomáhá stabi-
lizovat fi nanční toky 
spojené s provozem 
ordinace. 

"
MUDr. JANA BÍLÁ,
praktická lékařka, 
pracuje na mateřské  

Mám roční dceru 
a vyhovuje mi, že můžu 
pracovat jen dvakrát 
týdně 4 hodiny.  

"

MUDr. ELIŠKA DOUBKOVÁ,
praktická lékařka, pracuje i v důchodu 

Po odchodu do důchodu mi chyběl kontakt 
s lidmi. Nastoupila jsem tedy jako lékařka 
PLS. Práce mě baví, mám báječnou sestřič-
ku, časovou fl exibilitu a nemusím se ani 
zabývat novinkami typu eRecept. 

"

Proč se 
u nás 

věnovat 
PLS?

Inzerce Tempus PLS 2022-03.indd   1Inzerce Tempus PLS 2022-03.indd   1 01.03.2022   11:1701.03.2022   11:17
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Sleva  20 % pro všechny členy České lékařské 
komory 
Při online nákupu vyberte slevu ND zdravotníkům a 
uveďte kulturatezahreje 
 *Rezervaci lze platit kartou online, převodem nebo na 
pokladnách Národního divadla 
 

04 / 2022 
 

objednavky@narodni-divadlo.cz 
 T: 224 901 319, www.narodni-divadlo.cz 

 
www.narodni-divadlo.cz 

 

 

 

OPERA 
Così fan tutte 
Aneb Škola milenců je Mozartovou nejpropracovanější 
komedií 
06. 04. 2022 19:00 Stavovské divadlo 
 
Aida 
Strhující operní drama ze starověkého Egypta o lásce 
a zradě uprostřed války 
12. 04. 2022 19:00 Státní opera 
15. 04. 2022 19:00 Státní opera 
29. 04. 2022 19:00 Státní opera 
 
Madama Butterfly 
Japonský příběh o nenaplněné touze, zradě a cti 
13. 04. 2022 19:00 Státní opera 
16. 04. 2022 19:00 Státní opera 
22. 04. 2022 19:00 Státní opera 
 
Figarova svatba 
Mozartova komická opera plná převleků a překvapení 
16. 04. 2022 19:00 Stavovské divadlo 
24. 04. 2022 14:00 Stavovské divadlo 
 
Jakobín 
Hravá, vtipná a něžná inscenace pro malé i velké 
09. 04. 2022 14:00 Národní divadlo 
17. 04. 2022 14:00 Národní divadlo 
 
ČINOHRA 
Kosmos  
„Filozofický thriller“ podle románu Witolda Gombrowicze 
03. 04. 2022 20:00 Nová scéna 
06. 04. 2022 20:00 Nová scéna 
13. 04. 2022 20:00 Nová scéna 
 
 

Král Oidipús 
Sofoklova tragédie jako detektivka plná zvratů 
29. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
30. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
 
BALET 
bpm Novinka! 
„beats per minute“ si pohrává s tempem hudební 
skladby  
06. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
07. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
 
Oněgin 
Uchvacující baletní inscenace na motivy Puškinova 
slavného románu 
13. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
14. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
16. 04. 2022 14:00 Národní divadlo 
16. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
 
LATERNA MAGIKA 
Robot Radius 
Působivá inscenace inspirovaná Čapkovým R. U. R. 
02. 04. 2022 20:00 Nová scéna 
 
Cube 
Autorská inscenace propojuje filmovou iluzi s pohyby 
tanečníků 
08. 04. 2022 20:00 Nová scéna 
09. 04. 2022 20:00 Nová scéna 
 
Poe Novinka! 
Až hororově laděná inscenace inspirovaná životem 
a tvorbou Edgara Allana Poea 
30. 04. 2022 20:00 Nová scéna 

 

 
Oněgin 

 
Madama Butterfly 
 

Král Oidipús 
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SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČLK

Nové představenstvo  
Sekce mladých lékařů ČLK
Sekce mladých lékařů České lékařské komory představuje složení nového představenstva. Volby proběhly 
bohužel distanční formou, ale už teď pro vás připravujeme osobní setkání – PaSoNetku s podzimním 
termínem.

Jan Přáda – předseda
Nejaktivnější sportovec z nás. 
Nadšený gynekolog a porodník 
s neskonalou trpělivostí a di-
plomacií v duši. Zajišťuje chod 
Sekce mladých lékařů v rámci 
velké komory a bude připravo-
vat nový web.

Martin Pavelka –  
místopředseda
Opravdový Moravák, který hra-
je nejen na klarinet v cimbálov-
ce. Martin je praktický lékař 
s velkým srdcem. V rámci před-
stavenstva nám vždy rozsekne 
naše neshody.

Monika Hilšerová –  
mluvčí 
Nejusměvavější muzikantsky 
nadaná anestezioložka, v sou-
časné době maminka na plný 
úvazek. Má na starosti, aby 
měla Sekce mladých lékařů 
dobré jméno i vizáž. 

Andrej Černý
Zkušený gynekolog a porod-
ník, který se umí ozvat v pra-
vou chvíli s řešením problému. 
Společenský člověk s černým 
smyslem pro humor.

Marie Lopourová
Urputná a vytrvalá žena v chi-
rurgii se sklonem nadchnout se 
pro všechno přínosné a optimi-
stické. Dlouhodobě se věnuje 
problémům ve vzdělávání lé-
kařů a komunikaci s Minister-
stvem zdravotnictví ČR.

Róbert Mazúr
Internista a budoucí gastroen-
terolog, který je doma na Mora-
vě. Ušlechtilý gentleman a také 
triatlonista, aby předseda nebyl 
na sport sám. Aktivně spolu-
pracuje na zlepšení vzdělávání 
lékařů. 

Jan Pavel Novák
Praktický lékař milující ži-
vot a jeho nástrahy. Opravdu 
nejpraktičtější z  nás. Honza 
udržuje Sekci mladých lékařů 
nohama na zemi a v reálně ba-
revném světě.

SE
KCE MLADÝCH LÉKAŘŮ
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ESKÉ LÉK AŘSKÉ KOM
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Sleva  20 % pro všechny členy České lékařské 
komory 
Při online nákupu vyberte slevu ND zdravotníkům a 
uveďte kulturatezahreje 
 *Rezervaci lze platit kartou online, převodem nebo na 
pokladnách Národního divadla 
 

04 / 2022 
 

objednavky@narodni-divadlo.cz 
 T: 224 901 319, www.narodni-divadlo.cz 

 
www.narodni-divadlo.cz 

 

 

 

OPERA 
Così fan tutte 
Aneb Škola milenců je Mozartovou nejpropracovanější 
komedií 
06. 04. 2022 19:00 Stavovské divadlo 
 
Aida 
Strhující operní drama ze starověkého Egypta o lásce 
a zradě uprostřed války 
12. 04. 2022 19:00 Státní opera 
15. 04. 2022 19:00 Státní opera 
29. 04. 2022 19:00 Státní opera 
 
Madama Butterfly 
Japonský příběh o nenaplněné touze, zradě a cti 
13. 04. 2022 19:00 Státní opera 
16. 04. 2022 19:00 Státní opera 
22. 04. 2022 19:00 Státní opera 
 
Figarova svatba 
Mozartova komická opera plná převleků a překvapení 
16. 04. 2022 19:00 Stavovské divadlo 
24. 04. 2022 14:00 Stavovské divadlo 
 
Jakobín 
Hravá, vtipná a něžná inscenace pro malé i velké 
09. 04. 2022 14:00 Národní divadlo 
17. 04. 2022 14:00 Národní divadlo 
 
ČINOHRA 
Kosmos  
„Filozofický thriller“ podle románu Witolda Gombrowicze 
03. 04. 2022 20:00 Nová scéna 
06. 04. 2022 20:00 Nová scéna 
13. 04. 2022 20:00 Nová scéna 
 
 

Král Oidipús 
Sofoklova tragédie jako detektivka plná zvratů 
29. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
30. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
 
BALET 
bpm Novinka! 
„beats per minute“ si pohrává s tempem hudební 
skladby  
06. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
07. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
 
Oněgin 
Uchvacující baletní inscenace na motivy Puškinova 
slavného románu 
13. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
14. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
16. 04. 2022 14:00 Národní divadlo 
16. 04. 2022 19:00 Národní divadlo 
 
LATERNA MAGIKA 
Robot Radius 
Působivá inscenace inspirovaná Čapkovým R. U. R. 
02. 04. 2022 20:00 Nová scéna 
 
Cube 
Autorská inscenace propojuje filmovou iluzi s pohyby 
tanečníků 
08. 04. 2022 20:00 Nová scéna 
09. 04. 2022 20:00 Nová scéna 
 
Poe Novinka! 
Až hororově laděná inscenace inspirovaná životem 
a tvorbou Edgara Allana Poea 
30. 04. 2022 20:00 Nová scéna 

 

 
Oněgin 

 
Madama Butterfly 
 

Král Oidipús 
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771 připomínek mladých lékařů 
ke specializačnímu vzdělávání
Na dotazník, který Sekce mladých lékařů (SML) ČLK v únoru rozeslala, reagovalo téměř osm stovek lékařů 
a lékařek. Velice si vážíme vaší spolupráce. 
Proč dotazník vznikl?

Od roku 2017 je v platnosti nový systém specializační přípravy 
lékařů a bohužel ani za těch téměř pět let se zatím nepodařilo vytvořit 
optimální systém, který by zaručoval vysokou kvalitu a jednoduchost 
získávání odborné specializace lékařů. 

V současné době je za vzdělávání lékařů odpovědno hned několik 
institucí (LF, IPVZ, MZ), ale vlastní vzdělávání reálně probíhá na 
jednotlivých klinických/paraklinických odděleních. Změn v jednot-
livých vyhláškách a náplních oborů proběhlo za tu dobu tolik, že ani 
prsty na rukou nestačí, a bouřlivé změny vedení MZ v covidové době 
rozhodně nepřispěly k přehlednosti systému. 

Již od roku 2019 SML ČLK spolupracuje s MZ na jednotném 
online informačním systému, který by přinesl požadovanou přehled-
nost požadavků vzdělávání a administrativní jednoduchost. Bohužel 
s příchodem covidové pandemie a odchodem ministra Vojtěcha v září 
2020 zmizel z ministerstva i již rozpracovaný technický návrh této 
důležité platformy. Proto nadále mladí lékaři se školiteli, úředníky 
MZ, fakult i IPVZ obsluhují kopírky a chodí na poštu na úkor kvality 
vzdělávání. 

V současné době již opět funguje pracovní skupina pro analýzu 
specializačního vzdělávání MZ, kde byla SML ČLK požádána o spo-
lupráci k objektivizaci problémů a návrhu jejich řešení. Díky vašim 
odpovědím budeme směřovat požadavky na odpovědné instituce 
tak, aby v co nejkratší době došlo ke zkvalitnění a opravdovému 
zjednodušení vzdělávání lékařů.

Celkové vyhodnocení dotazníku: 
Ze všech 764 získaných odpovědí bylo 547 (72 procent) žen  

a 217 (28 procent) mužů, což odpovídá genderovému vývoji absol-
ventů posledních let (graf č. 1). Tomuto faktu je třeba klást adekvátní 
důraz při tvorbě podmínek vzdělávání a vlastního výkonu odbornosti. 

Na dotazník odpovědělo 290 (37 procent) absolventů, 291 
(37 procent) lékařů po kmeni a 190 (24 procent) atestovaných (graf 
č. 2). Což v nás budí mírný optimismus, že i přes mnoho překážek lze 
do věku 36 let v Česku získat alespoň nějakou odbornost. 

Zastoupení oborů bylo pestré a také odpovídalo rozložení od-
borností v rámci primární a specializované péče. Díky konkrétním 
připomínkám jsme mohli také vyselektovat obory, kde požadavky 
vzdělávání neodpovídají dnešní praxi, a budeme jim věnovat zvý-
šenou pozornost. 

Kmenové zkoušky a atestace:
Bohužel nepřítomnost monitorace průběhu vzdělávání opako-

vaně vyúsťuje v neadekvátní prodlužování specializační přípravy. 
Již třetí rok po sobě jsme zaznamenali nevhodné rozložení termínů 
kmenových zkoušek v průběhu roku tak, že se kmen administrativně 
prodloužil i o více než šest měsíců. V našem dotazníku hodnotilo 
termín kmenové zkoušky známkou tři a hůře 72 (38 procent) lékařů 

Zastoupení oborů (četnost 8 a méně nejsou zahrnuty)
všeobecné praktické lékařství 83

pediatrie 75 + 6

anesteziologie a intenzivní medicína 74

vnitřní lékařství 60

chirurgie 57

gynekologie a porodnictví 56

radiologie a zobrazovací metody 26

psychiatrie 26

oftalmologie 25

neurologie 24

dermatovenerologie 20

rehabilitační a fyzikální medicína 19

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 19

pneumologie a ftizeologie 16

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 16

urologie 15

kardiologie 15

infekční lékařství 12

endokrinologie a diabetologie 12

(škála 1–5) (graf č. 3). Toto jsme reflektovali i v připomínkách ke zku-
šebnímu řádu již v roce 2019 a budeme nadále prosazovat, aby pově-
řené organizace měly povinnost zkrátit „čekací dobu“ na minimum.

Role zaměstnavatelů a školitelů:
Za několik let tlaku mladých lékařů na zkvalitnění pracovních 

podmínek se zdá, že zaměstnavatelé již mají mírnou sebereflexi 
a začali lékaře ve specializační přípravě více podporovat (graf č. 4). 
Bohužel se na tom podílí i současná „odborná vybydlenost“ většího 
množství lůžkových zařízení v ČR. Což je vidět i v reakcích na otázky 
práce školitele.

Dle odpovědí respondentů se školitel znalostem a dovednostem 
svých svěřenců nevěnoval vůbec nebo méně než jednou za půl roku 
ve více než 50 procentech případů, což je 433 lékařů a lékařek bez 
adekvátní zpětné vazby (graf č. 5). Na stážích se 127 (17 procent) 
lékařům povětšinou nikdo nevěnoval, 224 (30 procent) respondentů 
muselo samostatně vyhledávat „vzdělavatele“ (graf č. 6).

Musíme tedy společně vytvořit dobrý motivační program pro 
školitele, protože ti jsou jediní, kdo doopravdy může zvýšit kvalitu 
vzdělávání, a tím i kvalitu péče o pacienty.

Stáže a kurzy:
V otázkách na specializované stáže se odpovědi výrazně lišily, 

především v závislosti na vztahu se školitelem. Obdobně dopadly i spe-
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cializované kurzy, kde převládá hodnocení jako užitečné a přínosné, 
ale některé byly označeny jako nekvalitní nebo jako „ztráta času“. 
U kurzů povinných všem oborům 291 (38 procent) opovědí znělo 
„kurzy jsou zbytečné“ a 230 (30 procent) respondentů si stěžovalo 
na samotnou realizaci kurzů. I toto je třeba opět zdůraznit především 
v době, kdy se ve velké míře vzdělávání přesouvá do online podoby. 
Cílem je odborná kvalita, nikoliv podporovat zisk jednotlivých sub-
jektů plynoucí z povinnosti kurzů bez možnosti kontroly efektivity.

l muž  l žena

Pohlaví:
764 odpovědí

Jaké je mé nejvyšší dosažené vzdělání?
771 odpovědí

l absolvent (L1)  l lékař s dokončeným kmenem (L2)   
l lékař s atestací (L3)

Graf č. 1 Graf č. 2

Graf č. 3

Termín kmenové zkoušky mi vyhovoval:
190 odpovědí

Graf č. 4

Spolupráci zaměstnavatele na postupu  
ve specializačním vzdělání nejlépe definuje:

764 odpovědí

Závěrem:
Z výsledků dotazníku jasně vyplynulo, že je nutná jednotná in-

formační platforma, kde bude v reálném čase možné sledovat průběh 
a kvalitu vzdělávání lékařů, aby bylo možné včas a objektivně reagovat 
na nové podněty. SML ČLK bude výsledky dotazníku prezentovat 
pověřeným organizacím a aktivně se podílet na jejich zohlednění v co 
nejbližší době. Ještě jednou děkujeme za vaši důvěru. 

MUDr. Marie Lopourová, MUDr. Róbert Mazúr

Graf č. 5

Prověřuje školitel pravidelně a průběžně  
mé teoretické znalosti a praktické dovednosti?

763 odpovědí

Graf č. 6

Školitel/odborný garant na stážích:
753 odpovědí
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Kritika a etika
Jsme svědky chybného diagnosticko-léčebného postupu s následujícími komplikacemi někdy končícími 
smrtí pacienta. Jak má lékař postupovat? V diskusi s několika kolegy převládal názor nikoho o takovém 
přístupu neinformovat. 

Následující text se zabývá 
obecnou problematikou, jak 
jednat. Máme být součástí 

„bílé mafie“, nebo říkat pravdu, 
o které jsme přesvědčeni? Ani 
prestižní mezinárodně uzná-
vané organizace nezaujímají 
souhlasné stanovisko v  od-
povědi na tuto otázku. Jistě, 
hodnocení nemá být založeno 
na pocitech hodnotícího, ale 
na dokonalé znalosti prokáza-
ných faktů. Je neetické zejmé-
na kriticky hodnotit práci před 
třetími osobami, které nejsou 
vázány některou z  forem Hi-
ppokratovy přísahy a  které 
nemocný nejmenoval mezi 
těmi, jež mají dostat informace 
o jeho zdravotním stavu. Státní 
instituce jmenuje zákon.

Pacient sám má být in-
formován o svém zdravotním 
stavu, eventuálně vzniklých 

komplikacích. Na to má právo 
a byl předem na ně upozorněn 
v rámci správně vedeného in-
formovaného souhlasu.

Eticky je primárně potřeb-
né nejdříve pohovořit s  tím, 
koho budeme hodnotit. Takový 
pohovor mimo etickou hodno-
tu (nejednáme za jeho zády) má 
i praktický význam. Dozvídáme 
se o podmínkách, v kterých se 
léčba uskutečnila, a proč kri-
tizovaný postupoval tak, jak 
postupoval. Volba různých lé-
čebných postupů vychází právě 
z těchto podmínek a zkušeností 
pracoviště. Ty v žádném přípa-
dě nejsou v celé zemi jednotné. 
Zastaralé právní „lege artis“ 
v mnoha případech neobstojí. 
Nejlepším důkazem toho je, že 
ani soudní znalci nemají stejný 
názor na stejný případ. Ostatně 
i odborná literatura a meziná-
rodní kongresy formulují vždy 
nejméně dva názory na stejný 
medicínský problém, zaujíma-
jíce buď stanovisko „pro“, nebo 
„con“, tedy pro a proti.

Mimo rámec etiky je lékař 
povinen hodnotit práci ko-
legů, je-li soudním znalcem, 
a  za hodnocení práce kolegů 
dostává dokonce i peníze. Etic-
ky kritikou obecně pomáhá kri-
tizující těm, kteří sebekritiku 
nemají, ale mají zato vysoké 
sebevědomí. Eticky jednající 
lékař by měl mít stejný názor 
bez ohledu na to, zda je za něj 
zaplacen, či ne. Není-li vázán 
utilitární etikou, měl by na do-
tazy odpovídat stejně kolegům, 
policii i například členům ro-
diny pacienta.

Jak tedy prakticky postupo-
vat, jsme-li tázáni? V první řadě 
musíme vědět, jak výše uvedeno, 
zda tazatelé patří mezi osoby, 
jež mají nárok informace získat. 

V konkrétním případě závažné-
ho pochybení vždy informuje-
me představeného kolegy, který 
pochybil. Nejlépe tak učiníme 
v přítomnosti svědka a vždy na 
základě doložených faktů, ne 
pocitů. Informovat jiné orgány 
a ne primárně představeného, 
který jednotlivé členy týmu 
pověřuje prací, nepovažuji za 
etické. Jedině přímý nadřízený 
může svým rozhodnutím bez-
prostředně změnit náplň práce 
kritizovaného (uzná-li kritiku 
jako oprávněnou) a  zamezit 
tomu, aby se situace opakovala 
třeba následující den. Státním 
orgánům to může trvat týdny 
či měsíce…

Každý obsah je podáván 
různými formami. Stejně tak 
i  informace o  chybném dia-
gnosticko-léčebném postupu. 
Vždy je žádoucí kultivovaný po-
stup. Jednoznačně odsuzující 
výrazy jako „zbytečná opera-
ce, naprosto špatně provede-
ná operace“ neužíváme. Místo 
nich můžeme mluvit o tom, že 
„možná konzervativní postup 
by byl výhodnější, je více ope-
račních postupů, jak toto one-
mocnění operačně řešit“ apod. 
Klasickým příkladem jsou 
méně či více radikální onko-
chirurgické výkony. První jsou 
jistě zatíženy menším počtem 
bezprostředních pooperačních 
komplikací, ale možná z  hle-
diska dlouhodobého přežívání 
pacientů mají lepší výsledky ty 
radikálnější… 

Obecně nejsme svědky 
častého kritického postupu, 
při kterém lékař podává zprá-
vu o  chybném postupu svého 
kolegy. Jistě víme, k  jakým 
důsledkům by vedlo to, kdyby 
každý z  nás hlásil podezření 
na závažné pochybení svých In
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kolegů zejména ne vhodnou 
formou sdělení. Informovat 
v takových situacích o pochy-
bení je z etického pohledu jistě 
správné. Lékař mimo diagnos-
ticko-léčebnou práci vychovává 
své mladší kolegy před atestací, 
vedoucí pracovníci pak všechny 
podřízené. Tito nemajíce ještě 
vlastní názor musejí být přece 
poučeni i o závažných chybách. 
Pozorováním se mladí učí ne-
jen o  možných pochybeních, 
ale i o formě jednání starších… 

Závěr:
1.  O  závažném pochybení, ze-

jména když se opakuje, in-
formujeme jako prvního vždy 
toho, kdo pochybil a nejedná-
me „za jeho zády“.

2.  Následně informujeme před-
staveného, jehož podřízený 
pochybil. Jedině on může za-
bránit tomu, aby se situace 
brzy opakovala.

3.  Každému hodnocení musí 
předcházet dokonalá zna-
lost všech faktů, za kte- 

rých se předmětná situace 
stala.

4.  Forma projevu, v kterém se 

odsuzuje práce kolegy, je dů-
ležitá a  měla by odpovídat 
našemu stavu.            Pavel Pafko 

s dárkem podle vlastního výběru na rok za 665 Kč.

B) Voucher do internetového obchodu 
www.medical-uniforms.cz
se značkovým zdravotnickým oblečením
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ÁVETERINÁŘ VZPOMÍNÁVeselé, vtipné i poučné příběhy pro všechny milovníky zvířat

Známý veterinář popisuje, jak zábavný, vzrušující, ale ně-kdy i nebezpečný může být život v blízkosti velkých cizokraj-ných šelem či domácích mazlíčků. Autor ve více než šedesáti příbězích ze své veterinární praxe v zoo vzpomíná na nejza-jímavější zvířecí osobnosti ze své ordinace i okolí, líčí neuvě-řitelné zážitky s nimi, popisuje jejich ošetřování i péči o ně. Z vyprávění čiší autorův humor, láska ke zvířatům a respekt k jejich zvykům i potřebám.

Petr Skalka

MVDr. Petr Skalka je absolventem Vysoké školy veterinární v  Brně. Po deseti letech na obvodě se dostal do Zoologické zahrady v Ústí nad Labem, kde strávil jako zoolog a zvěrolé-kař čtvrt století. Po skončení aktivní kariéry byl jmenován čestným členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Nyní žije v Krkonoších.

ISBN 978-80-908101-5-0

MOC 269 Kč

A) Balíček 2 knih
– Podnikatelské legendy první 
   republiky a jejich následovníci 
– Veterinář vzpomíná

C) Balíček 2 knih 
– Manažeři se lvíčkem 
– Rozhovory s osobnostmi doby
   covidové

Předplaťte si odborný měsíčník Zdravotnictví a medicína

Objednávejte na webu: www.zamcasopis.cz, e-mailem: send@send.cz 
nebo telefonicky: +420 225 985 225, +420 777 333 370. 

Standardní cena ročního předplatného bez dárku je 565 Kč. 

Inzerce
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ELEKTRONICKÝ RECEPT

Elektronický recept  
z pohledu lékárníka
Lednový výpadek systému elektronických receptů trval několik hodin a značně nám zkomplikoval 
práci. Nebyla to však neřešitelná situace. V lékárně jsme mohli dříve vystavené elektronické recepty 
vydávat pomocí třetího úložiště, i když s řadou omezení. Lékaři se vrátili k listinným receptům. Ale 
vzhledem k rychlým legislativním změnám v této oblasti jsme museli řadu pacientů vracet zpět 
k lékaři, aby recept opravil. 

Nejčastěji se jednalo 
o tyto záležitosti:
–  Předepsané dvě položky na listinném re-

ceptu. Takový recept je neplatný a lékár-
ník ani nemůže jednu položku škrtnout 
a druhou vydat.

–  Již není nutný otisk razítka. Stačí, když 
jsou údaje z razítka vytištěny na receptu. 
Podpis lékaře je ale stále naprosto ne-
zbytný. 

–  Listinný recept nemůže být opakovací.
–  Papírová průvodka k elektronickému re-

ceptu s čárovým nebo QR kódem opatřená 
razítkem a podpisem lékaře nemůže být 
použita jako listinný recept. Kód nazna-
čuje, že byl vytvořen elektronický recept 
a pak by si pacient mohl léky vyzvednout 
jak přes listinnou podobu, tak zároveň 

i pomocí eReceptu. Je tu sice možnost 
eRecept zrušit, to ale nebylo možné při 
nefunkčním systému elektronických re-
ceptů.

Také se stávalo, že systém na nepatrnou 
chvíli fungoval a lékaři se podařilo vystavit 
eRecept. Ten ale bylo možné v lékárně vydat 
až tehdy, když už systém plně fungoval. 
Ideální řešení by bylo, kdyby se v případě 
výpadku systému elektronických receptů 
lékařský software přepnul do režimu listin-
ných receptů, na pozadí sledoval stav a zpět 
se přepnul až při plně funkčním systému 
elektronických receptů.

Vývoj legislativy v oblasti předepisování 
a výdeje léčivých přípravků je velmi rychlý. 
Programátoři našeho lékárnického soft-
waru legislativu musejí sledovat a změny 
okamžitě implementovat do programu. I lé-
kaři jistě platí nemalé částky za aktualizaci 
svých programů, a tomu by měly odpovídat 
i poskytované služby.

Uvádím zde několik poznámek 
k zamyšlení, které by 
programátoři mohli v lékařských 
softwarech upravit:
–  Na listinných průvodkách elektronických 

receptů někdy bývá uvedeno „platí do“. 
Škoda, že to netisknou všechny programy. 

–  U  listinných poukazů na zdravotnické 
prostředky musí být uvedena diagnóza. 
A u poukazů na inkontinenční pomůcky 
zároveň i stupeň inkontinence. Často tyto 
náležitosti chybějí. Software by neměl 
povolit tisk neúplného dokladu.

–  Symboly I, C, P už mnoho let neplatí, není 
nutné je na listinné recepty tisknout či 
dopisovat.

–  U opakovacích receptů s počtem opako-
vání větším než dvakrát by mohl program 
nabídnout prodloužení platnosti na rok.

Častým problémem, který lékárníci 
řeší, je nedodržení ustanovení vyhlášky č. 
329/2019 Sb., o předepisování léčivých pří-
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ELEKTRONICKÝ RECEPT
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pravků při poskytování zdravotních služeb. 
Paragraf 5 omezuje preskripci pro zajištění 
léčby nejdéle na dobu tří měsíců u LP pře-
depsaných na účet veřejného zdravotního 
pojištění. Jestliže předepsaný počet balení 
tuto dobu přesahuje, lékárník vydá upra-
vený počet balení. Pojišťovny nám oprav-
du větší počet balení neproplatí. I chybně 
uvedené dávkování může být důvodem pro 
krácení počtu balení.
–  Příznaky vztahující se k LP, receptu či ZP 

(nezaměňovat, neregistrovaný LP, opako-
vat, překročení dávkování, hradí pacient) 
mají v systému eReceptu své pole, nelze 
je tedy uvádět jako součást pokynů pro 
užívání (dávkování) LP.

–  Jak jsem se sám přesvědčil, vystavení elek-
tronického receptu na individuálně připra-
vovaný léčivý přípravek je poměrně složité. 
Proto někteří lékaři v mém okolí raději tyto 
recepty píšou ručně. Naši programátoři pro 
nás v podobných případech připravují po-
drobné návody nebo videa.

–  I když papírová průvodka k eReceptu je 
pouze nositelem identifikátoru, lékárníkovi 
usnadňuje hledání léku ve skladu a pacient 

má informaci o tom, který lék a jak velké 
balení lékař předepsal. Názvy některých 
léků jsou delší, a tak si to programátoři zjed-
nodušili tak, že textový řádek zkrátí. Často 
však právě na jeho konci je uvedena velikost 
balení a tyto údaje pak nejsou vidět.

–  V poslední době řešíme několik pacientů, 
kteří mají opakovaně od různých lékařů 
z celé republiky předepsáno velké množ-
ství Sanvalu 100 tbl. Zkusil jsem zjistit, 
nakolik lékaři využívají lékový záznam. 
Z osmi mnou dotázaných lékařů využívají 
lékový záznam pouze čtyři lékaři. Ostatní 
netušili, jak lékový záznam najít.

Náš lékárenský software je naším zá-
kladním pracovním nástrojem a s řadou 
kolegů úzce spolupracujeme s programáto-
ry. Díky tomu dokáže významně zkvalitnit 
péči o pacienta, ať už je to hlídání duplicit, 
alergií, nebo interakcí, anebo zvládnutí pro-
blému, jakým byl historicky nejdelší výpadek 
systému eReceptů 19. 1. 2022 nebo výpadek 
systému ověřování pravosti léčivých příprav-
ků 18. 1. 2022.

PharmDr. Milan Havlíček, lékárník, Hodonín

info@milanhavlicek.cz
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Lékař může ordinovat i „na dálku“, je-li to přípustné z  odborného hlediska. Zejména v  době 
epidemiologických opatření mnozí lékaři byli nuceni často i na žádost pacientů, pokud to bylo možné, 
„ordinovat na dálku“. Tedy tak, že s pacientem probírali jeho zdravotní stav, potíže, případně nálezy a poté 
rozhodovali o léčbě, aniž se s pacientem osobně setkali. Tento způsob poskytování zdravotních služeb 
rozhodně není vyloučen, ale musí být prováděn v souladu s uznávanými postupy a pravidly lékařské vědy, 
tedy na náležité odborné úrovni – lege artis. Kdy lze, a kdy nelze takto postupovat, je třeba posoudit 
z ryze medicínského hlediska

Videonahrávky v lékařské ordinaci 
při poskytování zdravotních služeb, 
ale i jako důkaz

Může lékař ordinovat na dálku formou videohovoru s pacientem? • Dojde-li v lékařské 
ordinaci ke konfliktní situaci, může lékař pořídit videonahrávku jako důkaz?

Například v případě péče dětského psy-
chiatra o dětské pacienty, která v době epi-
demie a patrně i po ní zůstává velmi akutní, 
přičemž dětských psychiatrů je trvalý ne-
dostatek, se někdy formou videorozhovoru 
a posléze stanovení diagnózy a léčby takto 
často postupovalo, aby zbytečně nebylo ohro-
ženo dítě, jeho rodiče i lékař. Pokud dětský 
psychiatr usoudil, že takový postup je možný 
a přípustný z odborného hlediska a na základě 
tohoto postupu rozhodl třeba i o vystavení 
receptu na léčivé přípravky, z právního hle-
diska nelze proti tomu nic namítat, pokud jde 
o postup z odborného lékařského hlediska 
přípustný, tedy lege artis. Lékař sám si posou-
dil, kdy lze takto poskytovat zdravotní služby 
a kdy je nutné osobně se s pacientem setkat. 
S úhradou takto poskytovaných zdravotních 
služeb ze zdravotního pojištění nebyly a ne-
jsou problémy.

Videonahrávka jako důkaz 
pro právní ochranu lékaře

Otázka přípustnosti videonahrávek v lé-
kařské ordinaci se však objevuje i z hlediska 
právní ochrany lékařů v  jiných situacích. 
V předchozí popsané situaci je jasné, že s vi-
deorozhovorem a videonahrávkou mezi pa-
cientem a lékařem byl dán souhlas jak dítěte, 
tak jeho rodičů, tak i lékaře. Existují však 
situace, kdy lékař takový souhlas nemá, ale 
nezbývá mu než jako jediný možný důkaz po-
užít právě videonahrávku, případně audiona-
hrávku. Nejde přitom o situaci, kdy by v lékař-
ské ordinaci bylo permanentně instalováno 

nahrávání, což by jistě nebylo vhodné a bylo 
by to předmětem oprávněných námitek. Jiná 
situace je samozřejmě v čekárnách lékař-
ských ordinací, kde instalování videokamery 
a současně vyvěšení věcného upozornění, že 
prostor je nahráván, je zcela běžné.

Právě však v případě, kdy například rodič 
přichází k lékaři s dětským pacientem, lékař 
mu doporučuje určitý postup, rodič tento 
postup odmítá (nebo může jít o situaci, kdy 
dospělý pacient odmítá lékařem doporuče-
nou péči) a lékař nemá v tu chvíli k dispozici 
zdravotní sestru (pokud lékař neposkytuje 
a nevykazuje zdravotním pojišťovnám ošetřo-
vatelské zdravotní výkony, nemusí zdravotní 
sestru zaměstnávat, nestanoví-li vyhláška 
o personálním zabezpečení zdravotních slu-
žeb jinak), nastává pro lékaře nebo i jiného 
zdravotnického pracovníka (například kli-
nického psychologa) složitá právní situace. 
Zákonný zástupce dítěte nebo dospělý pacient 
na jedné straně odmítají doporučenou péči, 
na druhé straně odmítají podepsat informo-
vaný nesouhlas – reverz, ve kterém by potvr-
dili, že byli lékařem seznámeni s možnými 
důsledky, a přesto odmítají lékařovo dopo-
ručení. Podle zákona o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování v situaci, 
kdy pacient nebo jeho zákonný zástupce od-
mítá lékařem doporučenou péči, přičemž 
v případě nezletilého nejde o péči neodklad-
nou, a i po náležitém vysvětlení pacient nebo 
zákonný zástupce na odmítání trvá, je lékař 
povinen o tom sepsat písemné prohlášení, 
tzv. informovaný nesouhlas – reverz. Pokud 

pacient nebo zákonný zástupce pacien-
ta odmítá reverz podepsat, podepíše jej 
lékař a jeden svědek. A zde se objevuje 
otázka, kde vzít tohoto svědka, pokud 
lékař nemá k dispozici zdravotní sest-
ru a pokud se nepodaří sehnat ani nikoho 
z kolegů v místě, kde lékař ordinuje. Tyto 
situace se jistě nebudou objevovat v nemoc-
nici, kde se zpravidla svědek vždy sežene, ale 
spíše v soukromých lékařských ordinacích, 
kde často sehnat svědka je velký problém, 
nemá-li lékař k dispozici zdravotní sestru. 
Naskýtá se otázka, zda v této situaci, kdy lékař 
může být nařčen, že pacienta nepoučil nebo 
že pacient neodmítal potřebnou péči, zvláš-
tě kdyby pak došlo k nějakým nepříznivým 
následkům, může lékař třeba i skrytě pořídit 
videonahrávku nebo audionahrávku jednání 
s pacientem či jeho zákonným zástupcem, 
která by v případě potřeby potvrdila, že lékař 
pacientovi určitý postup doporučil a pacient 
jeho doporučení odmítl i po náležitém vysvět-
lení. Je taková nahrávka přípustná? Poslouží 
lékaři jako důkaz? Legislativa na toto téma 
mlčí, zákon nemůže přímo výslovně před-
jímat všechny v úvahu připadající situace. 
Je však třeba vyjít z obecných ustanovení 
občanského zákoníku. 

Podobná situace může nastat také v pří-
padě, pokud například pacient nebo dopro-
vod pacienta či jeho zákonný zástupce lékaři 
sprostě nadává, vyhrožuje a na druhé straně 
posléze na lékaře podává stížnost. Řešili jsme 
například situaci, kdy se zákonný zástup-
ce pacienta, aniž šlo o akutní péči, domáhal 
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přednostního přijetí u dětského lékaře a za si-
tuace, kdy přednostní přijetí bylo odmítnuto, 
začal lékaři sprostě nadávat a vyhrožovat, že 
dá na sociální sítě sdělení o tom, jak se lékař 
chová a že jeho chování je rasistické. Poté, 
co mu lékař sdělil, že jeho rozhovor s ním 
byl nahráván, zcela „vyměkl“ a omluvil se. 
Byl postup lékaře v dané situaci přípustný? 

V daném případě lékař neměl možnost 
jiné právní ochrany než právě touto formou. 

Podle ustanovení § 86 až § 90 občanského 
zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 
znění pořizovat zvukový nebo obrazový zá-
znam o jiné osobě, zejména o soukromém 
životě člověka třetí osobou, lze pouze s jeho 

souhlasem. Podle § 88 občanského zákoní-
ku však svolení k použití zvukového nebo 
obrazového záznamu není třeba, pokud se 
pořídí k výkonu nebo ochraně jiných práv 
nebo právem chráněných zájmů jiných 
osob. Zvukového nebo obrazového záznamu 
nesmí být použito nepřiměřeným způsobem 
v rozporu s oprávněnými zájmy člověka. 

Z toho je zřejmé, že k ochraně svých práv 
může lékař v situaci, kdy nemá k dispozici 
jiný důkaz, pořídit i zvukovou a obrazovou 
nahrávku situace, ve které se nachází, napří-
klad za situace, kdy pacient odmítá potřebnou 
péči a není ochoten podepsat reverz, přičemž 
není k dispozici svědek. Stejně tak lze tako-

vou nahrávku použít v situaci, kdy lékaři je 
vyhrožováno, vulgárně je napadán nebo je 
dokonce vyhrožováno fyzickým napadením, 
přičemž není k dispozici svědek, který by po-
tvrdil, co se na místě v ordinaci odehrálo, 
a jediným důkazem o proběhlé události je 
právě obrazový a zvukový záznam, byť po-
řízený třeba i skrytě bez vědomí a souhlasu 
toho, kdo je v takové situaci nahráván. Je 
zřejmé, že právě citované ustanovení  
§ 88 občanského zákoníku takový postup 
umožňuje každému, tedy i lékaři v jeho 
ordinaci k ochraně jeho práv.

JUDr. Jan Mach, advokát

ředitel právní kanceláře ČLK

V časopise Tempus medicorum jsme již informovali, že zákonem č. 569/2020 Sb. byla zakotvena povinnost 
státu nahradit újmu způsobenou očkováním proti onemocnění covid-19. Pro posuzování újmy a rozsahu 
náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Stát dle 
zmíněného zákona nahradí očkovanému vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku, ztížení společenského 
uplatnění způsobené očkováním. Dále jsou státem hrazeny účelně vynaložené náklady spojené s péčí o 
zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil. Dojde-li následkem 
očkování proti onemocnění covid-19 k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, 
má osoba blízká očkovanému vůči státu nárok na náhradu za duševní útrapy.

Odpovědnost státu za újmu  
způsobenou očkováním proti  
onemocnění covid-19

Pro vznik nároku na odškodnění je třeba 
prokázat, že zdravotní problémy očkované-
ho vznikly v příčinné souvislosti s očková-

ním, což může být značně obtížné. Zákon č. 
116/2020 Sb. proto zakotvuje v § 3 tzv. vy- 
vratitelnou domněnku, že pokud se po oč-
kování objeví zdravotní újma, jejíž vznik je 
v určité době po očkování z odborného hle-
diska pravděpodobný, má se automaticky za 
to, že tato újma byla způsobena očkováním. 
V takovém případě se prokazování příčinné 
souvislosti nevyžaduje. Výčet pravděpodob-
ných zdravotních následků se u jednotlivých 
očkování liší. Zákon je konkrétně nevyjme-
novává a odkazuje na prováděcí právní před-
pis. V případě vzniku jiné zdravotní újmy po 
očkování, kterou prováděcí právní předpis 
neuvádí, bude třeba příčinnou souvislost 
prokazovat standardní cestou dokazování. 

Jak již bylo uvedeno, výčet následků oč-
kování, u kterých se uplatní tzv. vyvratitelná 
domněnka, včetně časového intervalu, ve 
kterém se musí po očkování objevit, stanoví 
prováděcí právní předpis. K vydání prová-
děcího právního předpisu bohužel došlo se 
značnou časovou prodlevou – bezmála dva 

roky od publikace zákona č. 116/2020 Sb. 
a téměř rok od účinnosti zákona č. 569/2020 
Sb. Jedná se o vyhlášku č. 483/2021 Sb., 
o následcích povinného očkování, která 
byla publikována ve Sbírce zákonů 17. 12. 
2021 a je účinná od 1. 1. 2022. Vyhláška 
se týká jak povinných očkování, tak ne-
povinného očkování proti onemocnění 
covid-19. 

Dle vyhlášky č. 483/2021 Sb. se pří-
činná souvislost mezi očkováním proti 
onemocnění covid-19 a újmou na zdraví 
považuje za prokázanou, pokud se do sta-
novené doby po očkování objeví tyto zdra-
votní potíže:
•  anafylaktický šok do čtyř hodin po očkování,
•  myokarditida nebo perikarditida do 14 dnů 

po očkování,
•  tromboembolie nebo imunitní trombocy-

topenie do 28 dnů po očkování,
•  syndrom kapilárního úniku do tří dnů po 

očkování. 
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská
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Personální problémy malých nemocnic
Promoval jsem v roce 1996. V té době byl (na dnešní dobu překvapivě) poměrně problém sehnat jako 
lékař práci v ČR. Peníze ve zdravotnictví moc nebyly, fakultní, ba i okresní nemocnice se zdály být 
personálně velmi dobře saturovány. Na lékařských fakultách studoval jen zlomek zahraničních studentů. 
Po ukončení LF zůstávala ve fakultní nemocnici jen malá část absolventů, daleko větší pak zamířila do 
okresních nemocnic. Tam probíhala zejména praktická postgraduální výuka. Teoretická výuka a stáže na 
specializovaných pracovištích pak byla v gesci IPVZ a fakultních nemocnic. 

Tato situace se dramaticky 
změnila jednak změnou záko-
na o vzdělávání lékařů a častý-
mi úpravami vzdělávacích plá-
nů v jednotlivých oborech, dále 
pak, a to nikoliv v neposlední 
řadě, změnou právního statusu 
bývalých okresních i krajských 
nemocnic, které se přeměnily 
v obchodní společnosti (s. r. o., 
případně a. s.). S tím zejména 
souvisel přechod ze zákona 
o platu na zákon o mzdě (s po-
kryteckým odůvodněním, že to 
přece nemocnicím umožní lépe 
zaplatit odborníky). Co dále 
vyhrotilo situaci, byl způsob 
financování malých nemocnic, 
které dle platné úhradové vy-
hlášky dostávaly za stejné zá-
kroky zaplaceno daleko méně 
než fakultní nemocnice. Navíc 
stále existují i mezi jednotlivými 
okresními nemocnicemi v úhra-
dách zdravotních pojišťoven roz-

díly, které se vytvořily historicky 
a které byly jen částečně srovná-
ny. V důsledku těchto změn pak 
došlo k rychlému prohlubování 
rozdílu ve výši příjmu zdravot-
níků v nemocnicích okresních 
a nemocnicích fakultních. Na-
víc vzdělávání v nástavbových 
oborech bylo stále více centrali-
zováno do fakultních nemocnic 
a  pro absolventy bylo daleko 
jednodušší zůstat v nemocnici 
fakultní než nastoupit „na pe-
riferii“.

Situaci ještě zhoršila po-
vinnost absolvovat podstatnou 
část praxe před atestací v zaří-
zeních s vyšší akreditací, kterou 
měly téměř výhradně fakultní 
nemocnice. Pro okresní nemoc-
nice to znamenalo, že budou pla-
tit lékaře, který pracuje jinde, 
a nemají jistotu, že se jim vrátí. 
A pro lékaře diskomfort v tom, 
že musejí na podstatnou dobu 
opustit své zázemí a  rodinu, 
že mají po tuto dobu zvýšené 
výdaje a že vysílající nemocni-
ce si je chce smluvně zavázat 
k tomu, že se vrátí a po atestaci 
v ní budou dále pracovat. Ne- 
uspokojivá finanční i personální 
situace pak u řady kolegů vedla 
k odchodu do zahraničí, což dále 
vedlo k devastaci personálního 
obsazení nemocnic. A například 
v Karlovarském kraji se pak na 
jisté úrovni uplatňují i odchody 
zdravotníků do lázeňství.

V  regionálních nemocni-
cích se odehrává výrazná část 
zdravotní péče. Bývalé okresní 
nemocnice jsou často největ-
ším zaměstnavatelem v  regio- 
nu, jejími zaměstnanci jsou pak 
povětšinou lidé erudovaní, často 

vysokoškolsky vzdělaní. Případ-
ný zánik nemocnice pak zákonitě 
vede nejen ke zhoršení dostup-
nosti zdravotní péče pro místní 
občany, ale i  k  dalšímu odlivu 
kvalifikované pracovní síly a po-
stupnému „vymírání venkova“. 

Pokud tedy má zůstat zacho-
vána péče v páteřní síti nemoc-
nic, je zapotřebí do nemocnic 
navrátit mladé lékaře a lékařky, 
ale i další zdravotnický personál. 
V řadě nemocnic chybí střední 
generace lékařů, řada oborů sto-
jí na jednotlivci, primáři a jeho 
odchodem hrozí zánik oboru. 
Sehnat kvalifikovaného lékaře 

či primáře do okresní nemocnice 
je těžko řešitelné, ne-li nemož-
né. A to i přes nabízené vysoké 
ohodnocení a benefity.

Jaké vidím možnosti? Musí 
se změnit stávající systém?!
•  Navýšení mezd „na periferii“, 

což se neobejde bez navýšení 
příjmů z pojišťoven, potažmo 
dotačních titulů. Pokud má 
stát zájem na zachování zdra-
votní péče v těchto regionech, 
musí motivovat tak, aby zde 
chtěli pracovat.

•  Samotné navýšení mezd ne-
stačí, ani možnost levnějšího 
bydlení či jednorázové finanční 

Kontakt:

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

Neurologické oddělení
prim. MUDr. Stanislav Slavík, MBA
e-mail: stanislav.slavik@kzcr.eu

přijme lékaře 
na Neurologické oddělení

Nabízíme:

◊ neurologické oddělení se statutem iktového centra
◊ nástupní mzda se specializovanou způsobilosti od 45 610 Kč
◊ nástupní mzda s ukončeným kmenem od 36 120 Kč
◊ nástupní mzda absolventa od 33 920 Kč
◊ náborový příspěvek až 300 000 Kč
◊ flexibilní úvazek (0,1 – 1,0)
◊ 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
◊ 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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MUDr. Miroslav Uher – 90 let
Významného životního jubilea se dožívá 3. 4. 2022 MUDr. Miroslav Uher, emeritní primář očního oddělení 
v Kolíně. 

MUDr. Miroslav Uher se na-
rodil 3. 4. 1932 v Bečvárech. Po 
absolvování kolínského gymná-
zia vystudoval na Fakultě všeo-
becného lékařství UK v Praze, 
kde promoval v roce 1956. Po 
promoci dostal umístěnku do 
kolínské nemocnice na oční od-
dělení. Zde se stal žákem primá-
ře Jiřího Jirsy, aby v roce 1967 

po něm převzal i primariát a na 
postu primáře poté zůstal až do 
roku 1997. Během těchto, dnes 
již téměř neuvěřitelných 30 let, 
zavedl do běžné praxe spoustu 
nových metod. Významným 
způsobem se zasloužil o to, že 
kolínské oční oddělení se dosta-
lo do širokého povědomí včetně 
odborných kruhů jako progre-

sivní a vysoce odborné pracovi-
ště. Za zmínku stojí např. i jeho 
zlepšovatelské schopnosti, kte-
ré byly oceněny titulem Nej-
lepší zlepšovatel zdravotnictví 
roku 1974 za konstrukci frézky 
na odstraňování cizích tělísek 
z rohovky. 

Přestože doba nebyla vždy 
jednoduchá a vstřícná ke všem, 
byl díky svým znalostem, odbor-
ností, ale především lidskostí, 
noblesou a  gentlemanstvím 
skutečnou osobností kolínské 
nemocnice, které si vážilo všech 
14 ředitelů, již se postupně vy-
střídali ve vedení kolínské ne-
mocnice. Od roku 1956 až do 
odchodu z  nemocnice v  roce 
2000 vyšetřil a ošetřil desítky 
tisíc pacientů, odoperoval tisí-
ce pacientů a k tomu vychoval 
desítky nových lékařů a lékařek, 
kteří se snažili a snaží šířit dále 
jeho renomé. Po odchodu z ne-
mocnice ještě působil v ambu-
lantním sektoru a v roce 2011, 
tedy po 55 letech, ukončil svoji 
bohatou kariéru.

Vážený pane primáři, do-
volte mi, abych vám jménem 
všech, kteří vás znali a kterým 

jste pomohl, popřál k vašemu vý-
znamnému jubileu mnoho zdraví 
a duševní pohody do dalších let. 
Bylo mi ohromnou ctí, že jste mi 
umožnil pracovat s vámi, pood-
halil mi krásy nejenom oftalmo-
logie, ale medicíny jako takové. 
Vždy jste mi byl vzorem jak po 
stránce odborné, tak i po stránce 
lidské. Často na vás vzpomínám 
a zkouším odhadnout, jak byste 
se v dané situaci zachoval vy, a to 
nejenom v pozici lékař–pacient, 
ale především jako člověk–člo-
věk. Ještě jednou vám děkuji.

MUDr. Radan Zugar,  

primář Očního centra Praha

NAPSALI JSTE 

pobídky, i když i ty mohou po-
moci motivovat lékaře zůstat 
v regionu. Postgraduální výuka 
by měla v maximální míře pro-
bíhat přímo v těchto nemocni-
cích. Lékaři, kteří postgraduální 
výuku zahajují ve FN, se do re-
gionálních nemocnic bohužel 
většinou nevracejí – již mají za-
jištěné zázemí, přátele a známé, 
rodiny… K tomu lze připočíst 
lukrativitu velkých aglomerací 
s dostupnou infrastrukturou 
a ve srovnání s periferní nemoc-
nicí lepší finanční ohodnocení 
(viz plat vs. mzda). Nemají tedy 
většinou žádný důvod se vracet.

•  Možná by se města a  obce 
mohly domluvit na vyčleně-
ní stavebních pozemků a tyto 
pozemky výhodně nabízet při-
cházejícím lékařům. Třeba tak, 
že by pozemek po 10–15 letech 
setrvání v  regionu nemuseli 
obci proplatit. Mezitím si lékař 
postaví domek a je větší záru-
ka, že se jen tak neodstěhuje. 
Smluvně by se dalo jednoduše 
zajistit. 

•  Pomoci by mohly patronáty 
fakultních nemocnic nad kon-
krétními regiony/nemocni-
cemi s případnou personální 
výpomocí v kritických situa-

cích. Reciproční stáže? Mnoho 
kolegů z velkých nemocnic si 
často není schopno představit 
reálnou praxi v nemocnicích 
malých, často omezenou ka-
pacitu komplementu, stávající 
hloubku personální devastace.

•  Z  dlouhodobého hlediska by 
snad mohlo pomoci navýšení 
počtu studentů/absolventů LF, 
ale občanů ČR, motivovaných 
k setrvání v naší republice.

Je pak otázkou, vlastně po-
litickým rozhodnutím, zda v ČR 
chceme ve zdravotnictví prak-
tikovat nadále model rakouský, 
kdy velká část zdravotní péče je 

realizována v regionech, v men-
ších nemocnicích, nebo veške-
rou péči centralizovat do velkých 
(krajských, fakultních) nemoc-
nic. Tedy zda využít a cizelovat 
stávající strukturu, nebo vybu-
dovat novou. Se všemi dopady 
na demografii.

Velice děkuji za doplnění 
a  podnětné komentáře kole- 
gům: MUDr. Jaroslavě Švandrlí-
kové, MUDr. Zdeňku Mrozkovi, 
MUDr. Luboši Vaňkovi, MUDr. Fi- 
lipu Šíslovi, MUDr. Georgisi 
Kostantinidisovi.

MUDr. Josef Trnka, Sokolov 

12. 2. 2022
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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 speci-
alizací radiodiagnostika.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté za-
městnanecké benefity, zázemí krajské nemocnice akredi-
tované SAK, podporu profesního růst a rozvoje, příjemné 
pracovní prostředí...
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, specializovaná způ-
sobilost vítána (příp. ukončený kmen)...

TELEMEDI
HLEDÁ LÉKAŘE 
– ONLINE

CELÉ ZNĚNÍ INZERÁTŮ + DALŠÍ PRACOVNÍ NABÍDKY A ZAJÍMAVÉ 
INFORMACE NAJDETE NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI. CZ

Jsme tu pro Vás již 10 let

 
 

 

BEZIRKSKLINIKUM 
MAINKOFEN 

 

Rádi se vzděláváme a rozvíjíme! A Vy?

Protože jsme VÍCE    než jen KLINIKA

Lékaře/ku v oboru psychiatrie a psychoterapie
Právě jste dokončili své lékařské studium a/nebo hledáte specializaci, která je výzvou, naplňuje Vás 
a dává Vám jistotu smysluplného příspěvku? Pak jste na správném místě. S NÁMI si vyberete VÍC.

SMYSLUPLNOST: V krajské nemocnici Mainkofen se všemi jejími pracovištěmi pomáháme lidem, jejichž duše jsou v nouzi.

Plán a zaměření: Jsme vzdělávací klinika – a je to vidět. Organizujeme Vaše školení. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; mezi úkolem, 
který Vás naplňuje a Vaším zaslouženým volným a rodinným časem. Vaše pracovní doba může být individuální, je automaticky zaznamenávána, a tím 
umožňuje kompatibilitu rodiny a kariéry. Přírůstkům se těší i naše nemocniční školka. Na vyžádání nabízíme individuální modely částečných úvazků pro 
každého zaměstnance.

Finanční svoboda: Služby s nadtarifním příspěvkem ve výši 500 eur za pohotovostní službu v pracovní den a v budoucnu také s odpovídajícím  
příspěvkem na pohotovostní službu o víkendech a svátcích. Kromě toho jsou pokryty všechny náklady na školení.

Změna oboru: Rádi integrujeme lékaře z jiných specializací, kteří hledají změnu.

Podpora: Nejste (zatím) z regionu? Žádný problém, podpoříme Vás při hledání bytu či domu a pomůžeme Vám všude tam, kde nás potřebujete!

Základní mzda odpovídá lékařským tarifům/VKA se všemi sociálními dávkami a veřejných příplatků zaměstnavatele (firemní důchod apod.) i řadou speciál-
ních benefitů.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na úřadujícího lékařského ředitele, 
Dr. med. Bernd Weigel, MHBA., e-mail: b.weigel@mainkofen.de, tel: 09931 87 20 000

Motivační dopis a životopis zašlete písemně nebo e-mailem (pouze v souboru ve formátu PDF) na adresu:
Bezirksklinikum Mainkofen, Personalwesen, Mainkofen A 6 – 94469 Deggendorf, e-mail: bewerbungen@mainkofen.de

Hledáme

Informace o ochraně osobních údajů podle čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů v souvislosti s vaší žádostí naleznete na adrese: http://www.mainkofen.de/stellen.html

Staňte se součástí našeho Great Place to Work® na našich Heiligenfeld 
klinikách v Bad Kissingen, Waldmünchenu a Uffenheimu – 
plný / částečný úvazek.

ODBORNÝ LÉKAŘ / LÉKAŘ V ATESTAČNÍ PŘÍPRAVĚ (m/ž)

v oblastech psychosomatické lékařství a psychoterapie

Toto zaručí, že je Vaše pracovní místo u nás obzvláště atraktivní:
•  na klinikách v Bad Kissingen a Uffenheim máme oprávnění k atestaci 

v oboru psychosomatické lékařství a psychoterapie, na klinice v Bad 
Kissingen vč. jednoroční somatické rotace

•  možnost dalšího vzdělávání
•  kromě 10ti denní dovolené na vzdělávání nabízíme bezplatnou 

účast na seminářích naší akademie Heiligenfeld
•  budete systematicky zapracováni našimi zaměstnanci
•  budete pracovat v podpůrném a kolegiálním pracovním prostředí
•  můžete skloubit práci a rodinu díky flexibilní pracovní době
•  máte nárok na atraktivní firemní benefity

Podrobné volné pracovní pozice a informace o našich 
atraktivních pracovních podmínkách naleznete na:

www.aerzte.heiligenfeld.de
Kontakt:
Bad Kissingen:  patricia.kleinhenz@heiligenfeld.de
Waldmünchen:  tanja.meier@heiligenfeld.de
Uffenheim:  heinz-josef.beine@heiligenfeld.de

Rozšiřte na plný / částečný úvazek náš tým lékařské rehabilitace 
na klinice Luitpoldklinik Heiligenfeld v Bad Kissingen, která se 
specializuje na ortopedicko-úrazovo-chirurgickou, interní, 
onkologickou a uronkologickou rehabilitaci.

ODBORNÝ LÉKAŘ / LÉKAŘ V ATESTAČNÍ PŘÍPRAVĚ (m/ž)

obzvl. interní medicína, všeobecné lékařství 
nebo fyzikální a rehabilitační lékařství

Toto zaručí, že je Vaše pracovní místo u nás obzvláště atraktivní:
•  pracujete v podpůrném a kolegiálním pracovním prostředí
•  získáte atraktivní firemní benefity
•  dostanete 10 dní dovolené na další vzdělávání
•  máme oprávnění k atestaci v oboru interní medicíny (1 rok),  

ortopedie a úrazová chirurgie (1 rok) a sociální lékařství (1 rok)
•  nabízíme možnost kompletní atestace v regionálním 

„Weiterbildungsverbund“ pro obor všeobecné lékařství a pro  
možnost vstupu do oboru psychosomatiky a psychoterapie (4 roky)

Podrobné volné pracovní pozice a informace o našich 
atraktivních pracovních podmínkách naleznete na:

www.aerzte.heiligenfeld.de

Email: michael.krauss@heiligenfeld.de
Telefon: 0049 971 84-5117

MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST TELEMEDICO HLEDÁ 
LÉKAŘE KE SPOLUPRÁCI ONLINE
■ Pozice: praktický lékař – telekonzultace, pediatr 
– telekonzultace
■ Forma zaměstnání: B2B smlouva na dobu ne-
určitou
■ Pracovní doba: dle dohody, flexibilní rozvrh ho-
din přizpůsobený dostupnosti lékaře
■ Místo: práce na dálku
■ Náplň práce: provádění lékařských konzultací 
s pacienty v českém jazyku pomocí naše online 
platformy; 
vystavení receptů pomocí eReceptu; vystavení lé-
kařských doporučení a neschopenek
■ Požadavky: lékařská soukromá praxe v ČR; pří-
stup k počítači nebo notebooku a internetu; 
nejsou vyžadovány žádné minimální hodiny za tý-
den/měsíc – lékař rozhodne, kdy zpřístupní rozvrh 
pacientům...

FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE
PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKU PRO  
UROLOGICKOU KLINIKU 3. LF UK A FTN
■ Požadujeme: ukončené vysokoškolské vzdělání; odbor-
nou a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.; zájem o obor; krátká praxe v oboru 
vítána, není podmínkou; jazykové znalosti; ochotu podílet 
se na zajištění nočního provozu. 
■ Nabízíme:  práci na akreditovaném pracovišti 2. typu, 
které se superspecializuje na funkční urologii, uroonkolo-
gii, transplantační urologii a urogenitální tuberkulózu; po-
skytujeme podporu odborného růstu, možnost externího 
postgraduálního studia; dobré finanční 
ohodnocení; zaměstnanecké benefity: pro 
mimopražské zájemce možnost ubytová-
ní; vlastní mateřská škola a jesle; vlastní 
rekreační zařízení; příspěvek na závodní 
stravování v areálu nemocnice; příspěvek 
na penzijní připojištění nebo soukromé 
životní pojištění;.................................................
GLOBAL  
ASSISTANCE A.S.
LÉKAŘ S ČJ A AJ  
PRO KOORDINACI CESTOVNÍ/
ZDRAVOTNÍ ASISTENCE
Posuzování léčby klientů a komunikace 
se zdrav. zařízeními v zahraničí, případně 
repatriace. 
Úvazek, mzda a nástup dohodou.Kance-
láře 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. Specializovaná způsob. - odbornost 
není specifikována. Jsme malé odd. rodinného typu. Re-
habilitují zde pacienti převážně po operacích pohybového 
ústrojí -28 lůžek. 
Nástup ihned či dle dohody.  
Věk není rozhodující - můžete být jak na mateřské dov. či 
naopak v důchodu...

Nabízíme:
• Zajímavé finanční ohodnocení                   • Náborový příspěvek
• Příležitost seberealizace                             • Možnost ubytování
• Centrum sportu a relaxace v areálu          • Benefity nemocnice
• Bezúplatné vzdělávání bez smluvních závazků
• Zaměstnanecký program mobilního operátora
• Dojezdová dostupnost – České Budějovice, Praha, Příbram

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

přijme lékaře na oddělení:

• Anesteziologicko-resuscitační
• Interní
• Patologii       
• Radiodiagnostické
• Urologii         
• Infekční ambulance
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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

JAZYKOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ NĚMČINY – ONLINE
Podrobné informace jsou uvedeny na www.lkcr.cz, 
oddělení vzdělávání, kurzy ČLK

26/22 Ortopedie pro praktické lékaře 
Datum: 19. 3. 2022 
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5 
Místo konání: Olomouc, hotel Flora, Krapkova 439/34 
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., přednosta 
Ortopedické kliniky FN Olomouc 
Účastnický poplatek: 800 Kč 
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D. 
• Nejčastější vady a nemoci rukou a nohou 
MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D. 
• Typické příčiny bolestí v oblasti kyčle a kolenního kloubu 
MUDr. Radim Kalina, Ph.D. 
• Obvyklé příčiny bolesti v oblasti ramenního a loketního 

kloubu 
MUDr. Jan Špička, Ph.D. 
• Kloubní náhrady a náš společný pacient 
MUDr. Petr Kolář, Ph.D. 
• Bez fyzioterapie to nepůjde 
MUDr. Martin Hobza, Ph.D. 
• Současné možnosti farmakoterapie bolestí pohybového 

aparátu 
MUDr. Michal Svoboda, Ph.D. 
• Co bychom měli vědět o kloubní výživě? 
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
• Stárnutí pohybového aparátu

9/22 Tým lékařů se neřídí sám
(kurz bude probíhat prezenční i distanční formou)
Datum: 26. 3. 2022
Místo: Praha 5, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 9.00–13.00 hod. 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Lékaři-manažeři potřebují pro kvalitní vedení svých pod-
řízených specifické znalosti a dovednosti. S těmi je třeba 
pracovat tak, aby byly co nejlepší nejen výsledky práce 
týmu, ale především jeho atmosféra, která je pro úspěch 
zcela zásadní. Program bude věnován všem aspektům 
týmového řízení.
Seminář je určen všem lékařům ve vedoucích pozicích 
i těm, kteří se na takovou pozici teprve chystají.

14/22 Vybrané kapitoly z ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie
Datum: 26. 3. 2022
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Místo konání: Olomouc, hotel Flora, Krapkova 439/34 
Odborný garant: doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., 

přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN 
Olomouc 
Účastnický poplatek: 800 Kč
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

15/22 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 26. 3. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 8 hodin 
Kredity: 6 
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Přednášející: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Ale- 
xandra Pánková, Ph.D., MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., Cen-
trum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK 
a VFN v Praze
PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D., Farmakologický ústav  
1. LF UK a VFN
• Pochopení širokých klinických souvislostí kouření se za-

měřením na některé specifické obory.
• Lepší pochopení rizik spojených s kouřením a benefitu 

abstinence pro pacienty obecně i ve vybraných skupinách 
či oblastech medicíny

• Princip a účinnost psychobehaviorální intervence i far-
makoterapie

• Příležitost procvičit si dovednosti plánování léčby během 
prezentace kazuistik (hraní rolí)

Cílovou skupinou jsou všichni kliničtí pracovníci, tj. lékaři 
libovolných klinických specializací (onkologové, psychiatři, 
praktičtí lékaři, pneumologové, internisté…), dentisté, zdra-
votní sestry, psychologové, adiktologové, sociální pracovníci 
a další. Odbornosti nejsou omezené.
Podrobný program: www.lkcr.cz

29/22 Dětská gastroenterologie - ONLINE 
Datum: 2. 4. 2022
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Kristýna Zárubová
Lektorky: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Kateřina 
Pospíšilová
• Pankreatitidy v dětském věku
• GERD – jak to je s refluxním onemocněním?
• Akutní stavy v dětské gastroenterologii
• Zajímavé kazuistiky z praxe

36/22 Mapování zdravotnického týmu - ONLINE
Datum: 2. 4. 2022
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 700 Kč
Lektor: Ing. Zuzana Hekelová
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
 Aby mohl vedoucí lékař úspěšně řídit svoje podřízené, 
měl by je dobře znát. To se samozřejmě běžně děje, tento 
program však nabízí systematickou možnost detailnějšího 
vhledu do podřízených. „Mapování“ týmu lékařů se dotkne 
tří oblastí – osobnostní typologie jeho členů, mezigenerační-
ho soužití a různých týmových rolí. Na základě teoretických 
znalostí si každý účastník postupně tvoří svoje tři mapy, kte-
ré mu napovědí, kam má obrátit svoji manažerskou energii, 
aby jeho tým lépe fungoval.

25/22 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 7. 4. 2022
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4  Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD Praha 4  Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a  dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času 
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti 
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož 

úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že 
ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence 
na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení 
RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých 
případech. Kurz bude veden formou workshopu.

23/22 Zvládání zátěže, tíseň, úzkost, práce na sobě 
a se sebou u zdravotnických pracovníků – ONLINE 
Datum: 9. 4. 2022, 9.00–12.15 hod.
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: 3
Účastnický poplatek: 400 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Přednášející: PhDr. Jana Woleská, Ph.D., klinický psycholog 
FN v Motole

32/22 Psychiatrie
Datum: 9. 4. 2022
Místo konání: Olomouc, přesné místo bude doplněno
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., před-
nostka Kliniky psychiatrie FN Olomouc 
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 
• Poruchy osobnosti 
MUDr. Lucie Bundárová
• Deprese diagnostika a diferenciální diagnostika
MUDr. Jakub Vaněk 
• Přehled psychoterapeutických přístupů a jejich možností
doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D. 
• Kognitivně behaviorální terapie
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
• Základy pedopsychiatrie

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 
pozorování bude hledisko špičkového odborníka z matema-
tické lingvistiky ve čtvrté hodině, kde budou představeny 
poslední výdobytky umělé inteligence na poli gramatických 
oprav a strojových překladů. Vzájemnost výkladu medicín-
ského a technického ukáže na analogie neuronových sítí. 
Hodina třetí a dvě poslední mají blíže k praktickému vy-
užití v odborné rutině. Představí logopedickou praxi, ORL 
expertizu sluchových a řečových poruch, a nakonec afázie 
z pohledu neurologa.

31/22 Změna je život a život je změna 
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 změny. 
Pojmy flexibility a stability v psychohygieně a význam vý-
vojových krizí a změn v různých etapách života. V druhé 
části si prakticky 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 ovlivnit naše rozhodnutí či narušit proces od-
straňování přežilých stereotypů i jak komunikovat s okolím 
v průběhu změn  i jaké výzvy nás na naší cestě čekají. 

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 řečnic-
kých 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  každoden-
ní práci lékaře jak v profesním, tak v soukromém životě 
z hlediska pohybového aparátu. Zahrnuje rady pro správné 
sezení, stání, úpravu pracovního 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 doporučení vhodných 
pomůcek pro cvičení.
Doporučujeme cvičební úbor s sebou.

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 kata-
strof 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) 

13/22 Pneumologie pro praxi 1 
Datum: 17. 5. 2022
Délka: 16.00–18.40
Počet kreditů: 3 kredity 
Místo konání: Olomouc, místo bude upřesněno 
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
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 připravit 
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 

SERVIS
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VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 
4-Krč přijme lékaře/lékařku pro Urologickou kliniku 3. LF 
UK a FTN. Požadujeme: ukončené vysokoškolské vzdělání, 
odbornou a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., zájem o obor, krátká praxe v oboru 
vítána, není podmínkou, jazykové znalosti, ochotu podílet se 
na zajištění nočního provozu. Nabízíme: práci na akreditova-
ném pracovišti 2. typu, které se superspecializuje na funkční 
urologii, uroonkologii, transplantační urologii a urogenitální 
tuberkulózu, poskytujeme podporu odborného růstu, možnost 
externího postgraduálního studia, dobré finanční ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity: pro mimopražské zájemce možnost 
ubytování, vlastní mateřská škola a jesle, vlastní rekreační 
zařízení, příspěvek na závodní stravování v areálu nemocnice, 
příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní po-
jištění, příspěvky z FKSP (na dětské tábory, rekreaci, kulturní 
akce, masáže, atd.), 5 týdnů dovolené + 2 dny indispozičního 
volna, možnost využití výhodných tarifů pro mobilní komu-
nikaci, slevy v nemocniční lékárně a prodejně zdravotnických 
potřeb. Nástup ihned nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
včetně životopisu zasílejte na výše uvedenou adresu nebo na 
e-mail: urologie@ftn.cz
Vedoucí lékař/ka Vividus Medical. Jsme zařízení, které se 
neomezuje na standardní ošetřovatelskou péči. Každý člověk 
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 budoucnost 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 seberealizaci, možnost 
ovlivnit a udávat směr dlouhodobé péče v ČR, nadstandardní 
odměnu včetně pololetních bonusů a benefitů, chování féro-
vého, otevřeného a podporujícího zaměstnavatele, dobrou 
dostupnost zařízení a bezplatné parkování. Jestli jsme vás 
zaujali a máte specializaci interna, chirurgie či anestezio-
logie 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. Kontakty: 420 605 968 625 nebo personalni@
vividus-medical.cz 
Hledáte uplatnění jako praktický lékař/ka pro děti a do-
rost/pediatr a preferujete ambulantní provoz? Aktuálně na-
bízíme spolupráci v těchto lokalitách: Praha (Horní Počernice, 
Kyje), Praha-východ, Meziměstí, Most, Ostrava (část. úvazek), 
Pacov a Pelhřimov (flexibilní úvazek), Ústí nad Labem. Nabí-
zíme: zajímavé mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, 
akreditovaná pracoviště, zajištění specializačního vzdělávání 
v oboru včetně dalšího vzdělávání, pracovní uplatnění u za-
vedeného 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, Doksy, Kroměříž, Milín u Příbrami, 

Moravská Třebová, Pacov (okr. Pelhřimov), Písek, Šumperk 
(část. úvazek), Ústí nad Orlicí, Vrchlabí. Neváhejte se nám 
také ozvat, pokud máte zájem o jinou lokalitu. Nabízíme: 
zajímavé mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, 
akreditovaná pracoviště, zajištění specializačního vzdě-
lávání v oboru včetně dalšího vzdělávání, pracovní uplat-
nění u zavedeného a stabilního zaměstnavatele, podporu 
při chodu ordinace s  minimem administrativy. Kontakt:  
Mgr. Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz 
Malá rodinná firma hledá akreditovaného PL do ordinace 
v centru Brna. Základní mzda 100 000 Kč + prémie dle výkonu 
(až 30 000 Kč). Náborový příspěvek 100 000 Kč. 5 týdnů dovo-
lené. Stravenky. Bez řešení administrativy, pouze 25 ordinač-
ních hodin týdně. Kontakt: studnicka@openrecruitment.
cz, 777 643 227 
Oddělení klinické biochemie, Oblastní nemocnice Mladá Bo-
leslav, a.s. hledá: garanta lékaře s interním kmenem (případně 
před dokončením) a se specializací v klinické biochemii nebo 
lékař se specializovanou způsobilostí v oboru KB, INT. Jedno-
směnný provoz, celý i částečný úvazek, částečně možná práce 
z domova, nástup po dohodě, své životopisy zasílejte na e-mail: 
personalni@onmb.cz
Hematologicko-transfuzní oddělení, Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav, a.s., hledá: lékaře se specializovanou způsobi-
lostí v oboru hematologie a transfuzní lékařství nebo lékař 
s interním nebo pediatrickým kmenem, popř. absolvent. 
Jednosměnný provoz, celý úvazek nebo zkrácený, nástup mož-
ný ihned nebo po dohodě, své životopisy zasílejte na e-mail: 
personalni@onmb.cz 
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., hledá lékaře na oddě-
lení: GPO, plicní, neurologické. Celý, popř. i zkrácený úvazek, 
nástup možný ihned nebo po dohodě, své životopisy zasílejte 
na e-mail: personalni@onmb.cz 
Společnost ResTrial hledá lékaře (chirurga, gastroentero-
loga…) do proktologické ambulance svých klinik v Praze 4 
a Praze 8. Používáme metodu HEMORON, na kterou případné 
zájemce rádi zaškolíme. Nabízíme nadstandardní finanční 
podmínky a pracovní dobu dohodou včetně možnosti krátkých 
úvazků v odpoledních hodinách. Kontakt: silvie.razova@
restrial.com
Dermatolog. Do týmu zkušených lékařů, na moderní pracovi-
ště s kompletním přístrojovým vybavením a širokým spektrem 
výkonů hledáme dermatologa. Akreditované pracoviště MZ. 
Vhodné i pro lékaře před atestací, po dosažení základního 
kmene. Výborná dostupnost, parkování, příjemné pracovní 
prostředí, motivační odměňování, možnost dalšího vzdělává-
ní, benefity. Kontakt: www.achillea.cz, dlabola@achillea.
cz, 603 222 123 
Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice Bulovka 
(Intermediární perinatologické centrum – JIP a Oddělení 
fyziologických novorozenců) přijme 2 lékaře na plný pracovní 
úvazek (z toho 1x zástup za rodičovskou dovolenou). Nástup 
k 1.7.2022, případně dříve. Praxe v neonatologii či v pediatrii 
vítána (není podmínkou), přijmout absolventa možné. Kon-
takt: prim. MUDr. Martin Čihař, martin.cihar@bulovka.cz 
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 
Hledáme lékaře do domova seniorů na Broumovsku (dojezd-
nost z Broumova, Hronova, Náchoda či Trutnova). Nabízíme 
950 Kč čistého/hod., úvazek 3 hod. týdně. Vhodné pro lékaře 
se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. Možnost 
i jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Do zaběhnuté, moderně vybavené ordinace na Mělníku se 
dvěma ambulancemi hledáme lékaře L3/L2 na plný úva-
zek (30 h/týdně) nebo 2–3 dny v týdnu. Ordinační hodiny 
si můžete rozvrhnout sami. Zkušené sestry a možnost kon-
zultací s našimi konziliáři je samozřejmostí, placené vzděl. 

akce až do výše 20 000 Kč ročně. Vhodné i pro lékaře před 
rekvalifikací na VPL, přípravu k atestaci zajistíme. Mzda: 
70 000 Kč čistého/měsíc, náborový příspěvek ve výši jedné 
měsíční mzdy. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz,  
773 545 225 
Aktuálně přijmeme lékaře/lékařku (možno i L1) do akreditova-
ného pracoviště VPL v Jihlavě. Atraktivní finanční podmínky. 
Kontakt: 608 565 683, info@genecare.cz 
Na moderní kliniku CARE CLINIC Praha 7 hledáme PL. Práce 
v soukromém sektoru, příjemné, moderní prostředí, nadstan-
dardní finanční ohodnocení. Nástup možný ihned. Kontakt: 
Management@careclinic.cz, 773 929 757 
Dobrý den, hledáme VPL či internistu na 3–5 dní v týd-
nu pro oddělení IZP (individ. 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 Zábřehu 
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 bene-
fity – stravné, příspěvek na bydlení. Možnost dalšího výrazného 
příjmu z oční estetické chirurgie. Spolupráce zkušených sester 
a optometristy, moderní přístrojové vybavení. Kontakt: 608 
840 531, optomedic@seznam.cz 
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL 
v  Hodkovicích nad Mohelkou hledáme lékaře. 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 
kompletní přípravu k atestaci, příspěvek na vzdělávací akce 
až do výše 20 000 Kč/ročně. Náborový příspěvek ve výši jedné 
měsíční mzdy (splatný po zkušební době). Kontakt: personal-
ni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Do moderní ordinace VPL ve Zruči nad Sázavou hledáme 
lékaře L2/L3 na částečný úvazek (10 h/týdně) s možnos-
tí navýšení úvazku. Nabízíme: finanční odměna až 583 Kč 
čistého/hod., ordinační hodiny si zvolíte sami. Možnost 
konzultace s našimi konziliáři různých oborů (vč. pracovní-
ho lékařství). Placené vzdělávací akce do výše až 20 000 Kč  
ročně. Vhodné i pro lékaře z jiných oborů, kteří se chtějí re-
kvalifikovat na VPL, zajistíme kompletní přípravu k atestaci 
se zkušeným školitelem. Kontakt: personalni@vseobecny-
lekar.cz, 773 545 225 
Hledáme lékaře do domova seniorů v Trutnově na 8 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 
Do zavedené ordinace VPL v Ledči nad Sázavou (dostupnost 
z Havlíčkova Brodu či Jihlavy) hledáme 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 konzulta-
ce s našimi konziliáři různých oborů (vč. pracovního lékařství). 
Náborový příspěvek ve výši jednoho měsíčního platu, 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 
Přijmeme gastroenterologa L3 na jakýkoli úvazek (Gas-
tromedic s.r.o. – Pardubice). Nabízíme nadstandardní mzdu, 
dovolenou minimálně 6 týdnů. Individuální pracovní dobu. 

Kvalitní zázemí, moderní přístrojové vybavení, bohatý endo-
skopický program se širokým záběrem standardních výkonů 
jako polypektomie, EMR, ale i dilatace. Provádíme pH-metrii/
impedanci. Bez omezení akcesorií jako endoklipy, endoloopy, 
APC…, ale i využití blízkých spolupracujících pracovišť (UZ, CT, 
MR, expektační hospitalizace v nemocnici). Externě sami za-
jišťujeme ERCP. Aktivní účast na programu screeningu KRCA 
(vysoký počet vyšetření). Společná účast na vzdělávacích akcích 
je samozřejmostí. Kontakt: www.gastromedic.cz, gastrome-
dic@seznam.cz, 777 608 130 
Přijmu na částečný či celý úvazek endokrinologa za zavedené 
ordinace v Praze 9. Výhodné platové podmínky. Časově se jistě 
domluvíme. Kontakt: 602 237 650
Přijmu do zavedené endokrinologické ambulance v Praze 9 
dětského endokrinologa na částečný či celý úvazek. Kon-
takt: 602 237 650
Hledáme pro Sušickou nemocnici s.r.o.: lékaře chirurga (s ates-
tací i bez atestace), lékaře anesteziologa (s atestací), lékaře 
rentgenologa (s praxí na CT i bez praxe), fyzioterapeuta 
(možné i pro absolventy). Kvalifikační požadavky: odbornou 
způsobilost k výkonu povolání, zdravotní způsobilost, bezúhon-
nost. Nabízíme: náborový příspěvek, příspěvek na penzijní 
připojištění, možnost ubytování v areálu nemocnice, možnost 
přidělení městského bytu, závodní stravování, možnost vyhra-
zeného 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 vy-
hodnocování 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, tel. 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, 
šikovná sestra, minimum administrativy. Kontakt: 777 651 
437, ordinace-vpl@centrum.cz 
Domov sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích hledá lékaře 
na lůžka následné péče. Mnohem klidnější práce než v ne-
mocnicích, dobrý tým lékařek a zdravotníků, pěkné prostředí, 
dlouhodobá spokojenost pacientů i personálu. Úvazek do-
hodou, pro mimopražské k dispozici služební byt. Více na 
www.domovrepy.cz. Kontakt: sestra Konsoláta, konsolata@
domovrepy.cz, 776 257 911 
Do velmi pěkně vedené ordinace VPL v Přerově hledáme lékaře 
L1 (po interně)/L2 na částečný úvazek (15 h/týdně). Trvalý 
dozor zkušeného školitele zajištěn, pomůžeme s kompletní pří-
pravou k atestaci VPL. Nabízíme: finanční odměna až do výše 
30 000 Kč čistého měsíčně, flexibilní nastavení ordinačních 
hodin. Možnost konzultace s našimi konziliáři různých oborů 
(vč. pracovního lékařství). Vhodné i pro lékaře interních oborů 
či před atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, kompletní 
příprava k atestaci VPL. Placené vzdělávací akce do výše až  
20 000 Kč ročně. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.
cz, 773 545 225 
Do dobře vedené ordinace PLDD v Praze 10 (Vršovice), hle-
dáme lékaře – pediatra. Nabízíme: finanční odměna až 70 
000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 hodin/týdně), 
minimální administrativa, podpůrný tým, moderně vybavená 
ordinace, 5 týdnů dovolené. Příspěvek na vzdělávací akce až do 
výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@vseobecnyle-
kar.cz, 773 545 225 
Do dětské ordinace v Praze 2 (Vinohrady) hledáme lékaře 
s atestací z PLDD nebo pediatrie na plný úvazek. Nabízíme: 

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

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího  
měsíce.

ve vyšším věku. Probereme, jaké vitamíny, minerály a po-
traviny 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 
analýze 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 
Olomouc (budova M3)
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D., před-
nosta Neurochirugické 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 spondylo-

listézy
doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D.
• Současné trendy v cévní neurochirurgii

42/22 Halux valgus – náprava 
Datum: 28. 5. 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
Vbočený palec je v  současnosti častým problémem, 
málokdo ale toto bolestivé dysfunkční onemocnění léčí. 
Existuje přitom řada různých možností – invazivní či ne-
invazivní, 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  
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 modelů smrti v  proudu historie lidského rodu, 
koncept smrti jako subjektivní a  objektivní skuteč-
nost i koncept smrti jako otázky individuální a spo-
lečenské. Jaké reakce na fakt vlastní 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, přesné místo bude doplněno
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
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 imuno-
logie 2.LF a FN v Motole
Anna Šedivá
• Úvod, struktura a funkce imunitního systému, imuno-

patologické 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 hematologi
Helena Posová
• Imunologická laboratoř
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velkou svobodu a plné rozhodování o řízení ordinace při 
minimu administrativy. Mzda až 70 000 Kč čistého/měsíc, 
možnost dalšího vzdělávání, plný úvazek 30 h/týden,5 týd-
nů dovolené. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz,  
773 545 225 
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 oční ambulance v Praze 6 přijme lékaře na libovolný 
úvazek. Možnost volby ordinačních hodin. Vhodné i paralelně 
k hlavnímu úvazku na klinickém či jiném pracovišti. Kontakt: 
petr.myslik@primokulist.cz, 777 000 203 
Zavedená chirurgická ambulance v okolí Brna hledá chirurga 
na částečný úvazek (1–4 dny v týdnu). Nástup možný ihned 
nebo dle domluvy. Kontakt: 737 560 007, jiri.polednik@
centrum.cz 
Nabízíme práci gynekologa v soukromé ordinaci GYNEM 
v ulici Pod Náměstím 1 v Praze 8. Skvělý rodinný tým a krás-
né prostředí. Částečný úvazek je 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 perimetru. 
Kontakt: ocni.ordinace@oftalmed.cz, 724 093 468 
Fakultní nemocnice v Motole přijme praktického lékaře 
pro odd. primární péče. Požadavky: specializovaná způ-
sobilost v  oboru všeobecné praktické lékařství a  znalost 
práce na PC podmínkou, znalost AJ vítána. Nabízíme: 
možnost uplatnění v  největším zdravotnickém zařízení 
v ČR, práci v moderně vybaveném, příjemném a vstřícném 
prostředí, podporu pracovního týmu, možnost dalšího 
vzdělávání a odborného růstu. Možnost ubytování přímo 
u  stanice metra A, stabilní platové podmínky a  další za-
městnanecké benefity (15 tis. příspěvek na FKSP). Kontakt:  
MUDr. Jaroslava Kulhánková, primářka odd., e-mail: jarosla-
va.kulhankova@fnmotol.cz, 224 438 559 
Hledáme lékaře do DS v lokalitách – Praha 4, Ústí nad Labem, 
Tábor, Kamenice nad Lipou, Jindřichovice pod Smrkem, Bo-
skovice, Třebíč, Semilsko, 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@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Hledáme lékaře do DS v lokalitách – Havlíčkobrodsko, Opav-
sko, Písek, Jihlava, Brno (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@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Hledáme VPL do nové akreditované ordinace v obci Stehelče-
ves 2 km od Kladna (po aprobační zkoušce nebo se zákl. kme-
nem). Zkušená sestra, minimum administrativy, lze firemní 
auto, příspěvek na ubytování, školení dle výběru, dovolená 
5 týd. Nadstandardní mzdové podmínky, 1,0 úvazek (lze na 
částečný nebo dohodou na několik dní v týdnu), nástup možný 
ihned. Kontakt: info@emotmedico.cz 
Ordinace praktického lékaře v Löbau (Sasko), s diabetologic-
kým zaměřením, hledá lékaře/lékařku – možnost zaměstnání 
nebo i odkoupení praxe. Možnost garance prodeje a financo-
vání 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. Po-
likliniky 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 vynikají-
cí 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, flexibili-
ta. Nabízím 35 % z bodového obratu čistého. Výhledově zvažuji 
ordinaci prodat. Kontakt: www.gastroenterologiepraha1.cz, 
roman.horny@volny.cz 
Hledáme atestovaného VPL jako zástup za MD do zavede-
né ordinace v Senici na Hané. Nástup možný ihned. Ordi-
nace je technicky moderně vybavená (EKG, CRP, 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 úvazek. Nadstan-
dardní mzdové ohodnocení, příspěvek na stravování, služební 
byt v blízkosti ordinace. Kontakt: 723 088 135 
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL v Kácově 
hledáme lékaře (L2 nebo L3). Finanční odměna 70 000 Kč 
čistého/měsíčně při plném úvazku (30 hodin/týdně), flexi-
bilní 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 kompletní 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@vseobec-
nylekar.cz, 773 545 225 
Hledáme lékaře do domova seniorů v Opočně na 3–5 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 
Do zavedené ordinace VPL v okolí Kralup nad Vltavou hledáme 
lékaře (L2–L3) na plný úvazek (30 h/týdně). Nabízíme: finanč-
ní 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. Kontakt: personalni@vseobec-
nylekar.cz, 773 545 225 
Pro akreditované pracoviště VPL v Ústí nad Labem hledáme 
lékaře na HPP. Nástup možný 2Q2022. Kontakt: praktik-
sro@volny.cz 
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., přijme lékaře/ku na ORL 
oddělení. Vhodné i pro absolventy, základní kmen nebo specia-
lizovaná způsobilost výhodou. Denně operativa, pohotovostní 
služby dle rozpisu služeb. Nabízíme podmínky pro osobní 
a profesionální rozvoj, získání atestace bez smluvního závazku, 
jsme držiteli akreditace pro další vzdělávání, mzdové ohod-
nocení a možnost náborového příspěvku bude upřesněno při 
osobním pohovoru, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní 
připojištění a další benefity. Požadujeme vzdělání dle zákona 
č. 95/2004 Sb., trestní bezúhonnost, spolehlivost a vstřícnost. 
Nástup ihned nebo dle dohody. Kontakt: MUDr. Bohumil Mar-
kalous, primář ORL odd., tel. 384 376 143, 384 376 147, e-mail 
markalous@nemjh.cz
Přijmeme fyzioterapeuty do ordinací po celé Praze. VŠ pod-
mínkou. 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 ordinace 
v Praze 5. Nabízíme: individuální dohodu platových podmínek 
dle vzdělání a zkušeností. Pro mimopražské výhodné bydlení. 
Nástup možný ihned. Kontakt: 733 738 394, keltiamedad-
min@centrum.cz 
NZZ Psychiatrie Praha hledá psychiatra s atestací či po zá-
kladním kmeni na plný nebo i zkrácený úvazek. Poskytujeme 
rozšířenou psychiatrickou péči a rovněž psychodiagnostiku 
a ind. i skup. hrazené psychoterapie. Kontakt: info@psychi-
atrie-praha.cz, 604 864 834 
Hledáme praktického lékaře do akreditované ordinace, okr. 
Kladno (i po aprobační zkoušce nebo se zákl. kmenem). Zkuše-
ná sestra, minimum administrativy, lze firemní auto, příspěvek 
na ubytování. Mzda, úvazek, nástup dohodou. Kontakt: info@
emotmedico.cz 
Hledáme praktického lékaře do ordinace v Desné v Jiz. ho-
rách. Mzda a pracovní doba dohodou, možno i soukromě. Mož-
nost bytu. Kontakt: 723 361 425, dr.pav.svoboda@seznam.cz 
Přijmeme vedoucího lékaře do ambulance v rámci polikliniky 
v Praze 2. Na plný i zkrácený úvazek. Atraktivní fin. ohodno-
cení – až 130 000 Kč. Kontakt: hrabovska@poliklinikaipp.
cz, 703 146 770
Přijmeme lékaře v oboru Dermatovenerologie (s atestací i bez 
atestace s možností dalšího vzdělávání) do zařízení specializo-
vaného na léčbu lupénky a ekzémů, které sídlí v Praze 2. Na plný 
i zkrácený úvazek. Nadstandardní fin. ohodnocení! Kontakt: 
hrabovska@poliklinikaipp.cz, 703 146 770
Přijmeme lékaře – neurologa do ambulance v rámci poli-
kliniky v Praze 2. Na plný i zkrácený úvazek. Atraktivní fin. 
ohodnocení – až 120 000 Kč. Kontakt: hrabovska@polikli-
nikaipp.cz, 703 146 770 
Hledáme internistu/kardiologa do zavedené a plně vybavené 
kardiologické ambulance v Praze 5-Smíchov na plný i částečný 
úvazek. Nabízíme nadstandardní podmínky, výborný stabilní 
kolektiv. Nástup možný ihned nebo po dohodě. Kontakt: 602 
282 879 
Přijmeme gastroenterologa – lékaře/lékařku do zcela nově 
vybavené ordinace na Poliklinice Prosek. Nabízíme práci na 
plný nebo částečný úvazek, výborné platové ohodnocení, řadu 
firemních benefitů, empatický a vstřícný kolektiv. Možnost 
dalšího vzdělávání se, spolupracovat na všech ambulantních 
endoskopických výkonech, získat zkušenosti s bariatrickými 
výkony, sonografovat a podílet se na klinických studiích. Jsme 
akreditovaným pracovištěm pro screening kolorektálního 
karcinomu. Nabízíme i ubytování blízko polikliniky. Výborná 
dostupnost MHD. Požadujeme dobrý přístup ke spolupracov-
níků a pacientům, loajálnost, atestace s výhodou. Kontakt: 605 
273 008, 603 470 414, medic.kral@centrum.cz 
Přijmeme lékaře do Lázeňského domu Erika ve Fr. Lázních, 
služební byt k dispozici. Kontakt: 603 783 171 
Záchranná služba, oblast Benešov přijme lékaře na pozici 
sekundární lékař, možno i lékař s kmenem, obory interna, 
ARO, chirurgie, gynekologie, pediatrie. Kontakt: primar.
benesov@zachranka.cz 
Lékař/ka intenzivní péče Chronicare Brno. Zaměřujeme se na 
specializovanou následnou intenzivní péči. Představte si, jaké 
to u nás bude… Všechny naše příjmy pacientů jsou plánované. 
Máte možnost věnovat se pacientům v horizontu několika 
týdnů až měsíců. Máte kolem sebe přátelský tým lidí, který svou 
práci vnímá jako poslání, respektuje se navzájem. Dokážeme 
se vám přizpůsobit dle vašich časových možností a umožníme 
vám růst. My si vás představujeme tak, že… Jste lékařem/ lé-
kařkou se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie 
dle zákona 95/2004 Sb. Chcete se i nadále vzdělávat a zlepšovat 
ve svém oboru, láká vás stát se odborníkem na weaning. Umíte 
řešit nenadálé situace, které práce ve zdravotnictví přináší. 
Vaše chuť pomáhat pacientům, stejně jako vaše ohodnocení, 
je nadstandardní. Pokud dokážete ocenit péči, která je inten-
zivní, starostlivá, pokorná, respektující a unikátní, uvítáme vás 
s otevřenou náručí i úsměvem pod rouškou. Kontaktujte nás na 
telefonu +420 724 543 080 nebo e-mailu personalnibrno@
chronicare.cz. Bližší info na www.chronicare.cz
Akreditovaná ambulance ADITEA (Praha 2 a Jesenice u Pra-

hy) hledá kolegu psychiatra s atestací či v přípravě do mul-
tidisciplinárního týmu (pedopsychiatr a psychiatr, klinický 
psycholog, adiktolog, psychiatrická sestra, sociálně zdravotní 
pracovník). Jsme malý rozvíjející se kolektiv s výbornými 
vztahy na pracovišti. Věnujeme se intenzivně dětem i dospě-
lým s důrazem na práci s traumatem, PPP, hraniční poruchou 
osobnosti, návykovými nemocemi a autismem. Staňte se 
součástí našeho týmu. Nabízíme nadstandardní ohodnocení, 
možnost zaškolení v oboru a profesní růst. Úvazek 0,2–1,0. 
Kontakt: 775 705 525
Akreditovaná ambulance ADITEA (Praha 2 a Jesenice u Prahy) 
hledá kolegu dětského psychiatra s atestací či v přípravě do 
multidisciplinárního týmu (pedopsychiatr a psychiatr, dětský 
klinický psycholog, adiktolog, pedopsychiatrická sestra, soci-
álně zdravotní pracovník). Jsme malý rozvíjející se kolektiv 
s výbornými vztahy na pracovišti. Věnujeme se intenzivně 
dětem i dospělým s důrazem na práci s traumatem, PPP, ADHD, 
návykovými nemocemi a PAS. Staňte se součástí našeho týmu. 
Nabízíme nadstandardní ohodnocení, možnost zaškolení 
v oboru a profesní růst. Úvazek 0,2–1,0. Kontakt: 775 705 525 
Přijmeme alergologa. Místo výkonu možno Praha, Kladno, 
Most – dle zájmu. Nástup možný ihned nebo dle domluvy. 
Nadstandardní fin. ohodnocení. Kontakt: vlachova@poli-
klinikapraha.cz, 739 353 002 
Do ambulancí ve zdravotním středisku MOST přijmeme psy-
chiatra, internistu, diabetologa, kardiologa či jiné odbor-
nosti. Úvazek dle domluvy, nástup možný ihned, nebo dle do-
mluvy. Kontakt: 739 353 002, vlachova@poliklinikapraha.cz 
Hledáme kolegu/kolegyni psychiatra do zavedené psychi-
atrické ambulance ve Slaném na 1–2 dny v týdnu. Nabízíme 
nadprůměrné finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu 
a přátelský kolektiv. Kontakt: psychiatr.slany@gmail.com 
Do neurologické ordinace v Olomouci přijmu neurologa 
na plný, možno i  částečný úvazek. Znalost neurosonolo-
gie výhodou. Odměna při úvazku 35 hod. týdně 90 000 Kč 
5 týdnů dovolené, lze využít i služební byt 4+1, 110 m2. Kontakt: 
blanka.lubenova@centrum.cz 
Diabetologie. Nová poliklinika Zbraslav hledá kolegu/ko-
legyni na částečný úvazek nebo smluvní vztah dle domluvy. 
Ev. převzetí ordinace rovněž možné. Kontakt: ordinace@
eurokardio.cz 
Přijmeme angiologa na 1 den v týdnu, v zavedeném cév-
ně-chirurgickém pracovišti Praha 8. Finanční podmínky  
1000 Kč/netto/hod. Kontakt: ANGIO – CHIRURGIE s.r.o., 777 
617 136, info@angiochirurgie.cz 
Ambulance Praha 5 hledá kardiologa, ev. lékaře v přípravě na 
částečný nebo plný úvazek. Vhodné i pro lékařky na MD. Nástup 
ihned. Dobré finanční ohodnocení, příjemný kolektiv. Kontakt: 
777 819 633, www.kardio-ordinace.cz 
Psychiatrická ambulance v Praze přijme psychiatra nebo lé-
kaře v přípravě v oboru. Možnost částečného úvazku, případně 
celého. Výhodné podmínky a možné benefity. Těší se na vás 
tým lékařů a asistentka. Kontakt: psordinace@gmail.com 
Akreditovaná ordinace PL v Českých Budějovicích přijme 
3. lékaře do kolektivu. Pracovní doba 2–5 dnů v týdnu, mo-
derně vybavená ordinace, přátelský kolektiv. Atestace není 
podmínkou, nejsme řetězec, plánujeme pořízení UZ. Kontakt: 
ordinace@ordinacehradebni.cz 
Hledáme oftalmologa do zavedené oční ambulance. Mo-
derní ordinace s kompletním přístroj. vybavením je v Praze 
3. Výhodné fin. podmínky, individuální domluva. Kontakt: 
ocniordinace@post.cz, 773 952 600 
Hledám PLDD na plný/částečný úvazek, flexibilita, Praha 2. 
Velmi schopná sestra, nadstandardní finanční ohodnocení, 
dobře vybavená ordinace, milá klientela, velmi příjemné pro-
středí i kolektiv. Kontakt: mudr.honova@gmail.com 
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře/ku inter-
nistu. Požadujeme atestaci v oboru interního lékařství a prak-
tického lékařství (možno i jednotlivě), zkušenost s diabetologií 
velmi vítána. Možnost práce na zkrácený úvazek. Nabízíme 
nadstandardní finanční ohodnocení, zázemí stabilní společnos-
ti s tradicí, zaměstnanecké benefity, zajištění pronájmu bytu 
v Praze. Nástup možný ihned. Kontakt: personalni@upmd.
eu, další informace na tel: 296 511 240, 800 
Jste ORL lékař/ka z Prahy a chcete pracovat v moderně vy-
bavené ordinaci v přátelském kolektivu? Nabízíme 6 týdnů 
dovolené, nadstandardní ohodnocení, benefity. Vše ostatní je 
na dohodě. Kontakt: 605 787 269 
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1 přijme prak-
tického lékaře s atestací, foniatra a lékaře stomatologa. 
Nabízíme zavedenou a moderně vybavenou ordinaci v centru 
Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, pří-
spěvek na stravování, příspěvek na vzdělávání a další benefity. 
Své CV prosím zasílejte na e-mail d.nejtkova@prahamp.
cz, tel: 222 924 214 
Do urologické ambulance v Praze 8 přijmu kolegyni/kolegu na 
0,1–0,5 úvazek. Atestace není podmínkou. Vhodné i pro kolegu 
v důchodu/kolegyni na RD. Kontakt: privatni.urologie@
seznam.cz, 732 431 687 
FortMedica shání ORL lékaře/ku s atestací do soukromé 
ambulance v Praze. Délka úvazku i ordinační hodiny dle va-
šich potřeb. Nadstandardní ohodnocení, podpora vzdělávání, 
přátelský kolektiv a další benefity. Těšíme se na vaše CV na: 
orl@fortmedica.cz 
Do zavedené ordinace v Příbrami přijmu ke spolupráci der-
matologa na 1–2 dny. Pozdější předání praxe možné. Výhodné 
finanční podmínky, časová flexibilita, možnost estetických 
výkonů. Kontakt: 775 153 094, klb@centrum.cz 
Koupím ordinaci VPL v Praze a okolí. Kontakt: praktiksro@
volny.cz, 602 380 513 
Přijmeme ORL lékaře na malý úvazek do NZZ v Praze 6. Pří-
jemné prostředí, malý kolektiv, nejsme řetězec. Kontakt: slp@
marjanka.cz, 602 681 656 
Přijmeme RHB lékaře do soukromé ambulance Praha 3 na 

plný i zkrácený úvazek. Atraktivní fin. ohodnocení. Kontakt: 
kdoskocilova@medicalcentre.cz, R a F spol. s r.o.
Gynekologická ordinace v Hradci Králové hledá lékařku na 
částečný úvazek nebo zástup – dohoda. Kontakt: 608 800 291 
Hledám dlouhodobý zástup do soukromé ordinace prak-
tického lékaře v Pardubicích (plný nebo částečný úvazek). 
Ordinace je zavedená, moderně vybavená, zkušená sestra. 
Kontakt: martina@hubikova.cz, 776 086 901 
Do kvalitně vedené ordinace VPL v Brně hledáme lékaře na 
částečný či celý úvazek (15–30 h/týdně). Finanční odměna 
až do výše 40 000 Kč/měsíčně čistého. Flexibilní nastavení 
ordinačních hodin, možnost konzultace s našimi konziliáři 
různých oborů (vč. pracovního lékařství). Vhodné i pro lékaře 
interních oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele 
zajištěn, zajistíme kompletní přípravu k atestaci VPL, příspě-
vek na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč / ročně. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Do nově otevíraných ambulancí v Mostě přijmeme lékaře 
různých odborností – dle domluvy. Rozsah a typ úvazku dle 
spol. domluvy. Nadstandardní finanční ohodnocení, příjemné 
prostředí. Kontakt: vlachova@poliklinikapraha.cz 
Hledám praktického lékaře pro dospělé (L2 nebo L3) 
do zavedené pěkné ordinace v Praze 6. Nabízím plný nebo 
zkrácený úvazek, zajímavé finanční ohodnocení, šikov-
ná sestra, minimum administrativy. Kontakt: 777 651 437,  
ordinace-vpl@centrum.cz 
Přijmeme fyzioterapeuty na polikliniku v Mostě. Nadstandard-
ní platové podmínky, nástup možný ihned, úvazek dle dohody. 
Kontakt: 732 904 445, polkladno@gmail.com 
Přijmeme chirurga do zavedené ambulance v  Č. Budě-
jovicích. Úvazek dle dohody, nástup možný ihned. Mož-
nost zajistit i  ubytování. CHIRURGIE CB s.r.o. Kontakt:  
matuska@drmatuska.cz 
Přijmeme lékaře v oboru endokrinologie, interna, diabe-
tologie. Ordinace se nachází na poliklinice v Mostě. Nástup 
možný od ledna 2022, úvazky dle dohody. Nadstandardní pla-
tové podmínky. Kontakt: 732 904 445, polkladno@gmail.com 
Do zavedené ortopedické ambulance na I. všeobecné polikli-
nice Kladno přijmeme kolegu na pozici ortoped. Rozsah a typ 
úvazku dle domluvy. Dobré finanční ohodnocení. Kontakt: 
vlachova@poliklinikapraha.cz, 739 353 002 
Nemocnice Na Františku, Praha 1 přijme: vedoucího lékaře 
gynekologie, zástupce primáře odd. RHB. Kontakt: Yvona 
Vlčková, 222 801 370, vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz 
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. Ubytování 
zajistím. Kontakt: 737 441 365 
Hledám lékaře/lékařku, absolventa lékařské fakulty, nenároč-
ná práce, dva dny v měsíci, odměna 5000 Kč v hotovosti, detaily 
ústně, ihned. Kontakt: 602 379 530 
Masarykovo sanatorium Dobříš přijme do svého týmu lé-
kaře s atestací I. stupně nebo kmenem. Jsme ekonomicky 
stabilní a moderní zařízení typu LDN s velmi dobře vyba-
venou rehabilitací. Výborné dopravní spojení z  Prahy. 
Nabízíme: stabilitu zaměstnání, mzdu 87 000 Kč hrubého 
včetně pravidelných měsíčních odměn, 5 týdnů dovolené, 
závodní stravování, Flexi passy, MultiSport karty, příspěvek 
na penzijní/životní pojištění a další benefity. Nástup a výše 
úvazku dle dohody. Kontakt: horalkova.t@medi-help.cz,  
604 757 296 
Do zavedené ordinace v Praze 6 přijmeme PLDD na plný/
částečný úvazek. Příjemné prostředí i kolektiv, bez administ-
rativy s výborným ohodnocením. Kontakt: d.pauknerova@
zdravotnisluzbymarjanka.cz 
Nově zrekonstruovaná a vybavená městská nemocnice násled-
né 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 metra B. Jsme 
malé zařízení, což nám umožňuje osobní přístup ke kolegům 
a  našim pacientům. Nabízíme stabilní platové a  pracov-
ní podmínky včetně osobního ohodnocení a možnosti 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 magistrátního 
bytu v  Praze. Pro bližší informace kontaktujte perso-
nalistku MNNP. Kontakt: personalista@mnnp.cz,  
607 244 598 
Do zavedené gynekologické ordinace v Hradci Králové hledáme 
sestřičku na plný nebo částečný úvazek – dohoda. Kontakt: 
608 800 291 
Přijmu alergologa a klin. imunologa do zavedené priv. am-
bulance v Klatovech, úvazek a mzda po domluvě. Kontakt: 
774 279 270 
Nemocnice Na Františku, Praha 1, přijme lékaře specialistu 
v oboru gynekologie a porodnictví. Nabízíme: výhodné 
platové podmínky, sl. byt v Praze 1, parkování v areálu, výho-
dy z kolektivní smlouvy atd. Kontakt: www.nnfp.cz, Yvona 
Vlčková, 222 801 370, vlckova@nnfp.cz 
Do ordinace PLDD + alergologie (souběh praxí) v Praze 5 
přijmu atestovaného lékaře ke spolupráci a převzetí praxe. 
Kontakt: 605 182 280 

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Jsem lékařka ve spec. přípravě oboru pediatrie, hledám mož-
nost uplatnění/výpomoci v ordinaci PLDD v Hradci Králové, 
pouze odpoledne + víkendy. V případě potřeby mohu i zastoupit 
sestru. Kontakt: 739 409 118 
Dvojatestovaný internista + kardiologie hledá místo kon-
zultanta na zkrácený úvazek. Skromné požadavky. Kontakt: 
komarekjan@seznam.cz, 777 869 970 
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Atestovaný kardiolog hledá přivýdělek v ambulantním sek-
toru v Praze, 1–3 dny v týdnu. Kontakt: kardiologiepraha@
gmail.com 
Lékař, aktivní a stále pracující důchodce, atestace: interna, 
kardiologie, dlouhodobé zkušenosti v kardioRHB, hledá 
práci na částečný úvazek v okolí Valašského Meziříčí. Kontakt: 
Adsami@seznam.cz, 605 154 992

ORDINACE, PRAXE 
Prodám zavedenou praxi VPL pro dospělé (s.r.o.) v centru Ostra-
vy. 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 Uherském 
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 vý-
konů, vč. cévních vyšetření. Kontakt: medinetc@seznam.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. Kon-
takt: 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 dlouhodobě zavedenou sonografickou praxi, odb. 809, 
cena dohodou. Kontakt: 775 661 946 
Prodám velmi dobře zavedenou praxi PLDD v Praze 8. Praxe 
je v budově zdr. střediska, kde jsou dále i ordinace dalších zá-
kladních odborností a také laboratoř. Stálá klientela, spolehlivá 
sestřička, dobré vybavení. Kontakt: 603 851 692
Prodám zavedenou ordinaci VPL v Praze 8. Slušná lokalita, vý-
borná dostupnost, smlouvy se ZP, vzdušné prostory, přístrojové 
vybavení. Praxe vedena jako SRO. Předání ideálně do léta 2022. 
Kontakt: praha8.vpl@seznam.cz 
Koupíme nebo převezmeme ordinaci VPL, jsme atestovaní 
lékaři s licencí, nejlépe Praha nebo do 20 km od Prahy. Možno 
i v průběhu roku. Nejsme řetězec. Kontakt: 607 166 978 
Vážení kolegové, nabízím zaměstnání na 9 hodin týdně (3x3 
hodiny) v ambulanci VPL ve Stěžerách (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. Kontakt: drchlumec@seznam.cz, Bareš.
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: eko-
project@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 trva-
lého zástupu a postupného převzetí a koupě ordinace. Kontakt: 
245 008 016, imuno.praha@gmail.com 
Prodám ordinaci všeobecného lékařství v Grygově, okr. Olo-
mouc. Kontakt: 608 460 760 
Odkoupím ordinaci všeobecného lékařství v Olomouci. Kon-
takt: 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 k převzetí zavedenou interní ambulanci v Uh. Bro-
dě. K disp. od r. 2023, s.r.o., smlouvy se všemi ZP. Kontakt: 604 
967 500 
Prodej dermatovenerologie v  Hradci Králové. Pro-
dám zavedenou ordinaci, vedenou jako s.r.o. Roční obrat  
1 200 000 Kč. Smlouvy s 5 hlavními pojišťovnami. Ordinace 
je v objektu polikliniky v dobré lokalitě. Prodej možný ihned. 
Kontakt: 253 253 900 
Prodám praxi VPL. Možno i s interní ambulancí v Rychnově nad 
Kněžnou. Forma s.r.o. Kontakt: klichai@seznam.cz 
Přenechám zavedenou praxi VPL pro dospělé (s.r.o.) v Jihlavě. 
Termín a další dle dohody. Kontakt: 76460000@email.cz, 
721 953 240 
Prodám zavedenou ORL praxi s.r.o. v Brně, kompletně vybave-
nou. Smlouvy téměř se všemi ZP. Sháníme odborného zástupce 
a po vyřízení dědictví odkup ordinace. Kontakt: 607 092 382 
Prodám dlouhodobě zavedenou kožní amb. s.r.o. v Opavě. 
Smlouvy se všemi pojišťovnami. Cena dohodou. Odchod do 
důchodu. Kontakt: kozni-ambulance-opava@seznam.cz 
Předám ordinaci PLDD v Příbrami. Kontakt: 604 230 605 
Prodám s.r.o. – gynekologická praxe v Praze 4, kartotéka s cca 
1500 registrovaných pacientek. Cena 1 100 000 Kč, v ceně čás-
tečné vybavení: kolposkop, křeslo, lehátko atd. Smlouvy se všemi 
pojišťovnami: VZP, VoZP, ZPMV a dál. Kontakt: 775 476 189 
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 
Prodej gynekologie v  Berouně. Prodám zavedenou gy-
nekologickou ordinaci, vedenou jako s.r.o. Roční obrat  
866 000 Kč. Smlouvy s 5 hlavními pojišťovnami. Měsíční nájem 
pouze 13 700 Kč. Prodej možný ihned. Kontakt: 253 253 900 

Prodám zavedenou ambulanci alergologie a imunologie 
v Ústeckém kraji, krásné velké prostory, formou s.r.o., vybavení 
– spirometr, přístroj na měření vdechovaného NO, EKG. Dojezd 
z Prahy 1 h. Ohledně prohlídky volejte prosím na 775 679 009
Prodám gynekologickou praxi, plně vybavenou, v moderních 
prostorách pěkné polikliniky na náměstí, vedenou jako s.r.o ve 
Středočeském kraji (hodinu z centra Prahy). Cca 4000 reg. 
pac., UZ, Kolposkop, stáří 5 let – ordinace v provozu. Kontakt: 
775 679 009 
Nabízím zaběhlou ambulantní ORL praxi v Sasku (Löbau), 
v prostorech zdejší polikliniky. Speciální zaměření: audiologie, 
alergologie, možnost ambulantních operací. Předání možno od 
října 2022. Kontakt: Dr. med. Rainer Frömsdorf, Breitscheid-
straße 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 mož-
ný. Nástup ihned nebo po dohodě. Cena dohodou. Kontakt: 
604 262 789, 737 551 428 
Prodám zavedenou praxi VPL pro dospělé (s.r.o.) v centru 
Ostravy. Smlouvy na PLS. Zkušená sestra. Další spolupráce 
a zástup možný. Prodej možný ihned. Kontakt: jirka.hunter@
post.cz, 606 749 411 
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. Kontakt: 
602 788 088 
Prodám zavedenou kožní ordinaci v Plzni. Poskytuje kožní 
i estetické služby. Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovna-
mi. Parkoviště před ordinací, dostupné MHD, lékárna v těsné 
blízkosti. Realizace možná ihned. Kontakt: dermafit.cent-
rum@gmail.com 
Dobrý den, odkoupím ordinaci praktického lékaře v Praze 
či Středočeském kraji. Jsem atestovaná praktická lékařka. Za 
nabídky předem moc děkuji. Kontakt: 777 101 916 
Koupím ordinaci VPL okr. Vsetín. Např. Karolínka, Hovězí, 
Velké Karlovice. Rychlé jednání. Kontakt: 74m74@seznam.cz 
Prodám dobře zavedenou ordinaci praktického lékaře v cen-
tru Opavy. Kontakt: 605 853 280 
Prodám ordinaci pro internu a kardiologii v Ústí n. Labem, 
Doběticích, Šrámkova 2 A, PSČ 400 11. Pracovní doba 2 dny 
v týdnu, v úterý a pátek od 7 do 14 hod. Měl jsem smlouvu 
se čtyřmi pojišťovnami – 211, 207, 201 a 205 (v Ústí n. L. je 
množství pacientů pojištěných mimo VZP). Ordinaci končím  
28. února t. r. Cena ordinace 2,7 mil. Kč. Kontakt: 722 800 056,  
michal.fejfusa@seznam.cz 
Prodej zavedené ambulance praktického lékaře v Přibyslavi. 
Zn. Spěchá. Zavedený stálý obvod o cca 1070 pacientech (okres 
HB) vč. ordinace a vybavení. Cena dohodou. Prodej ze zdra-
votních důvodů, jsme otevřeni jednání. Kontakt: 731 482 327
Prodám ordinaci VPL v Kyjově, formou s.r.o., plně vybavená, 
moderně zařízená. Smlouvy se všemi pojišťovnami. Lokace v lé-
kařském domě v centru města. Počet pacientů cca 1500. Cena 
dohodou. Kontakt: ordinacekyjov@seznam.cz, 773 795 569 

PRODEJ A KOUPĚ 
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. Kontakt: 
732 220 933
Prodám kartotéku – A4, lamino bříza, 4 šuplíky, 2 řady – spoje-
né. Není uzamykatelná. Cena 14 500 Kč. Kontakt: 774 288 211
Prodám přístroj IPL Anthélia (Eurofeedback), k epilaci, depig-
mentaci a rejuvenaci kůže – vhodný pro kosmetologickou praxi, 
resp. ordinaci kožního lékaře se zaměřením 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 
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 
Prodám echo přístroj GE Vivid 3 včetně sondy ve velmi dobrém 
stavu za 27 000 Kč, k tomu věnuji zdarma přístroj GE Vivid 4 
rovněž se sondou (Vivid 4 má nekvalitní kontinuální doppler, 
jinak též v pořádku, sonda rovněž OK stav, hezký obraz). Kon-
takt: 608 434 104 
Prodám za příznivou cenu CRP přístroj iChroma-I  plně 
funkční, snadná manipulace. Externí kontrola kvality v roce 
2021 splněna, přístroj vyhovuje směrnicím. Foto, kopii cer-
tifikátu, ev. další informace zašlu na vyžádání. Kontakt: 737 
768 886, Olomouc 
Prodám levně křísicí kufr Multihelp1 Saturn Oxy, infusní sto-
jan, vyš. lehátko, přebal. pult optotypy plast, tabulky k vyš. 
barvocitu, kartotéky formát A4, elektrická odsávačka Aspeed 
professional tonometr + vyměnitelné dětské manžety. Kon-
takt: 728 144 556 
Prodám bioptronovou lampu, střední velikost, velmi  
málo používaná, za polovinu pořizovací ceny. Kontakt: 724 
789 243 

Prodám ultrazvuk TOSHIBA – NEMIO XG Mk2 včetně lineár-
ní sondy, sektorové sondy pro TCCS a černobílé videotiskárny. 
Plně funkční, pravidelně servisován, platná bezpečnostně 
technická kontrola, prohlášení o shodě. Dopravu zajistím. 
Kontakt: blanka.lubenova@centrum.cz 
Prodám zvukotěsnou komoru – audiokomoru, součást 
audiometrie v  ordinaci ORL, plně funkční, v  případě zá-
jmu zašlu fotografie e-mailem, cena 40 000 Kč. Kontakt:  
723 552 783, j.markova@seznam.cz

PRONÁJEM 
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4 nabízí k pro-
nájmu: ordinaci 14,52 m2 se společnou předsíňkou do sesterny 
15,74 m2. Možné používání společné čekárny v 1. patře budovy 
A. Dále pak 4 ordinace vedle sebe + čekárna ve 2. patře budovy 
A a ordinaci ve 3. patře 13,47 m2. Kontakt: jagrova@medistyl-
pharma.cz, 607 761 021, www.nuselskapoliklinika.cz/cs/
volna-mista/prostory-k-pronajmu 
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. Prostorné 
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 + sesterna, čekárna 
a zázemí pro personál). Úprava dispozic dle potřeb nájemce. 
Kontakt: kancelar@psychiatrie-praha.cz 
Nabízíme k pronájmu zrekonstruované a zkolaudované ordina-
ce v Praze 2. Prostorné a světlé místnosti. Klimatizace. Výtah. 
Kontakt: kancelar@lekarnabojiste.cz 
Nabízím k pronájmu prostory o vel. 110 m2 kolaudované k pro-
vozování lékařské ordinace na adrese Dukelská v Olomouci. 
Kontakt: blanka.lubenova@centrum.cz 
Nabízím k dlouhodobému mnohaletému pronájmu zavede-
nou kardiologickou ambulanci v centru Brna, Hybešova ulice. 
Smlouvy se všemi pojišťovnami. Doba pronájmu záleží na 
zájemci. Kontakt: 723 499 233 
Pronájem kanceláře/ordinace – (11.1.2022). HANA, společ-
nost dětských lékařů s.r.o. Volné prostory k pronájmu 52 m2 
(2 místnosti), Šumperk. Kontakt: vit.rozehnal@email.cz, 
602 705 986 
Malé, soukromé NZZ pronajme 2 ambulance, možno i samo-
statně v malém zdravotnickém středisku na metru Vysočanská, 
Praha 9. Nadstandardně vybaveno. V pronájmu již ortoped, 
oční a psycholog. Kontakt: 776 875 513 
Pronajmu nemovitost (vila), možnost využití – fyzioterapie, 
masáže, ordinace aj., Praha 5, atraktivní lokalita, UP 360 m2, 
zahrada 2000 m2, výborná dostupnost + možnost parkování, 
vše dohodou, detaily ústně. Kontakt: 602 379 530 

SLUŽBY 
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně úpl-
ného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP. Oceňo-
vání, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. Kontakt: 
www.admedica.cz, 734 763 336, 775 679 982 
„Zkušenosti z proběhnuvších kontrol SÚKL, na co se zaměřit“, 
„Prodeje a nákupy lékařských praxí“ a další semináře. Před-
nášejí odborníci přímo z praxe. Kontakt: www.admedica.
cz, 734 763 336 
Profesionální příprava na kontroly SÚKL – léčiva, zdravotnické 
prostředky. Dlouholeté zkušenosti z praxe. Kontakt: www.
admedica.cz, 734 763 336 
S.r.o. – nejjednodušší způsob prodeje a dědění praxí, po pěti 
letech prodej nedaníte. Při založení nemusíme převádět zdra-
votnickou činnost – informujte se na různé možnosti. 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, eEecept, EET, IT správa počítačů, tvorba a správa 
webu. Více než 10letá zkušenost z vlastních rodinných ordinací. 
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 

ZÁSTUP 
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 lé-
kařství rád zaměstnám, dle dohody. Kontakt: 720 239 919, 
01jane@seznam.cz 
Hledám lékaře na občasný zástup 1 den v týdnu do soukromé 
oční ambulance Sedlčany, okr. Příbram, v budoucnu možné 
odkoupení praxe. Kontakt: ocniambulse@centrum.cz 
Hledám dlouhodobý zástup na PO + PÁ do ordinace VPL v Pra-
ze 6. Dobře vedená ordinace a zkušená sestra. Kontakt: 775 044 
440, info@avimedic.cz 
MEDIKOCENTRUM s.r.o. – gynekologická ordinace v Pra-
ze 5, blízko Anděla, hledá lékaře/lékařku na menší pracovní 
úvazek (0,2) a případný zástup. Kontakt: MUDr. Vladimír 
Brynda, 724 022 702 
Do zavedené akreditované ordinace VPL v centru Brna hledám 
kolegu na zástup za dovolené, PN a na případnou výpomoc 
PLS. Atestace není podmínkou. Vhodné pro maminky na MD, 
důchodce, pro aktivní lékaře lze i na DPP. Kontakt: petra.
trojanova@lclazne.cz 
Do své soukromé ordinace praktického lékaře pro dospělé 
v Ostravě-Porubě hledám lékaře – praktika na zástup a na čás-
tečný úvazek s možností pozdějšího odprodeje ordinace (max 
do 1,5–2 let). Kontakt: ordinacepractic@email.cz 
Hledám kolegu pro občasný zástup v menší ordinaci PL v Opa-
vě. Možnost i trvalého kratšího úvazku. Nabízím zajímavé 
finanční ohodnocení, příjemné prostředí a zkušenou ZS. Kon-
takt: jocosely@seznam.cz 
Hledám kolegu pro zástupy v menší ordinaci PL v Opavě. Mož-
ná domluva i menšího trvalého úvazku. Zajímavé finanční 
ohodnocení. Kontakt: 604 403 239
Hledám lékaře na zástup do oční ambulance, 1 den v týdnu, 50 
km západně od Prahy. Nadstandardní hodinová mzda samo-
zřejmostí. Kontakt: 776 282 560 
Pro občasné zástupy v ambulanci VPL (pouze pracovnělékař-
ské služby) hledáme lékaře s atestací ve všeobecném praktic-
kém lékařství. Jedná se o ambulance v Uničově a případně 
i v Mohelnici. Nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení, 
obědy zdarma a úhrada cestovného. Kontakt: tomas.dom-
bek@preventado.cz
Hledáme lékaře/ku (PLPD, internista, i před atestací). Plat 
1300 Kč za hod. plus cestovné na zákl. faktur (lze domluvit na 
DPP). Min. nástup 7 hod./den, max. 35 hod./týd. Místo výkonu: 
Mladá Boleslav a okolí. Vlastní auto podmínkou. Kontakt: 
handymail@seznam.cz 

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 volného 
času, cestování, kultura. Brno. Kontakt: Elenium@seznam.cz 
Hledám seznámení pro milou, hezkou a štíhlou zdravotní 
sestru 40 let. Kontakt: andylka@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 pro-
síme o pomoc s vyhledáním absolventů Fakulty dětského 
lékařství ročník 1972. Můžete-li zprostředkovat tako-
vý kontakt, obraťte se, prosím, na sekretariát tajemnice  
2. LF UK. Kontakt: pavla.svobodova@lfmotol.cuni.cz, 
224 435 802 
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Okrasná dřevina; domluvená schůzka; karetní hra. – B. Blána obalující mozek; opar; maďarské 
víno. – C. Školní místnost; hádka; objem. – D. Provinění; pohřební hostiny; soudce Ježíše Krista; domácky Eliška. –  
E. Jméno spisovatele Pavla; chutný pokrm; akční rádius letadla; vlněný přehoz. – F. Umělecký sloh; japonský zápas; sladké 
pečivo. – G. Římskými číslicemi 2551; vézt se; světová organizace států; ublížit. – H. Korálový ostrov; vysoký mužský hlas; 
pulz; nakrmená. – I. Hrůza; ovocná zahrada; 3. díl tajenky; biblická osoba; vzorec hydroxidu draselného. – J. Gogolův 
pseudonym; typ fiatu; opevněná sídla; plemeno psa. – K. Zařízení na předávání dat po telefonu; čtyři páry; umíněný ne-
souhlas; tlama. – L. Stěží; silné provazy; náhle spadnout. – M. Azalka (zahradnicky); horký pás kolem rovníku; připravit 
o hlavu; krutý. – N. SPZ Trutnova; slovenská řeka; anglicky „člun“; sliz. – O. Oklamati; šumivé víno; hájové byliny. –  
P. Vydání díla; slovensky „tato“; nápadně. – Q. Francouzsky „s“; Jihoevropan; setnina.

SVISLE:1. Živočich; dáma; tohle. – 2. 1. díl tajenky. – 3. Zemina; někdo; z jakého místa; běloveská minerálka. –  
4. Pouze; označení měkké hudební stupnice; teplé pletené oblečení; podivení. – 5. Tamta; jižní ovoce; řecké písmeno; 
forma s negativním tvarem výrobku. – 6. Druh doutníku; 2. díl tajenky; široká motyka na okopávání (nářečně). –  
7. Škvíra; chorvatské město; obrátiti se s řečí na někoho. – 8. Ochotně; prázdnost; list v atlasu; cucat. – 9. Americký papou-
šek; značka limonád; ploché krajiny; řecké písmeno. – 10. Tvrdošíjnost; popelnice; dravý pták. – 11. Menší kus nábytku;  
4. díl tajenky; pevná část elektromotoru. – 12. Osoba udělující církevní obročí; americký spisovatel; drtit na malé kousky; 
orgán zraku. – 13. Ostrý přízvuk; umělá hmota; básník; jeden ze smyslů. – 14. Na to místo; tvůrčí vzlety; tenisový dvorec; 
jméno herečky Adamovské. – 15. 5. díl tajenky. – 16. Výše než; tyče přenášející pohyby ve strojích; tvrze.

Pomůcka: Alov, kolátor, kratec, odur, Senj.

Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. (dokončení citátu, jehož autorem je řecký filozof 
Platón, najdete tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V tajence křížovky v Tempus 

medicorum 2/2022 se skrýval ci-
tát Radkina Honzáka: Největší 
prasárnou Nobelovy komise 
bylo udělit cenu za medicínu 
Portugalci Monizovi za vyná-
lez lobotomie, při které se lidi 
mlátí kladivem do hlavy a jsou 
z nich idioti.

Knihu Ondřeje Dvořáka Che-
mie na talíři s  podtitulem Co se 

děje na pánvi, když smažíme řízek, 
kterou vydalo nakladatelství Grada 
(viz anotaci), vyhrává deset vyloso-
vaných luštitelů: Eduard Cmunt, 
Černošice; Magdalena Frágnero-
vá, Náchod; Jaroslava Holá, Písek; 
Vladimír Kokeš, Rokycany; Mi-
riama Kovalíková, Brno; Jaroslav 
Pokorný, Jilemnice; Miroslava St-
řížová, Ostrava 15; Jitka Šlechto-
vá, Plzeň; František Vožeh, CSc., 
Plzeň; Petr Zápařka, Ostrava

Na správné řešení tajenky 
z TM 03/2022 čekáme na adrese 
recepce@clkcr.cz do 2. dubna 
2022. Výherci se mohou těšit na 
titul Deníček psychiatričky. 

Hodně štěstí!

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

Chemie  
na talíři 

„Nikdy nevěř chemi-
kovi, který neumí va-
řit.“ Co se stane, když 
pustíte do kuchyně 
někoho, kdo se vyzná 
v  chemii? Bude vý-
sledkem chutné jídlo, 
nebo exploze? V pří-
padě Ondřeje Dvořá-
ka vám garantujeme 
to první, a nádavkem 
dostanete ještě ob-
rovské množství pře-
kvapivých, zábavných, 
zajímavých a fundova-
ných informací o tom, 
jaké chemické a  fy-
zikální procesy jsou 
odpovědné za střed-
ně propečený hovězí 
steak, omamnou vůni 
smaženého řízku, křu-
pavou zeleninu, nadý-
chaný popcorn nebo 
tu nejlepší domácí 
zmrzlinu… Vzorce 
ještě nikdy nebyly tak 
přístupné a zábavné!. 

www.grada.cz

In
ze

rc
e 

▼



TEMPUS MEDICORUM    /  BŘEZEN 202244

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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