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K  40. výročí vzniku Společnosti všeobecného 

lékařství ČLS JEP 

 Na začátku historie medicíny byli všichni lékaři 
praktickými lékaři. Také Jan Evangelista Purkyně 
v životě trochu léčil (i když zejména bádal) a v tomto 
smyslu byl praktikujícím všeobecným lékařem. 
Když jsem já končil medicínu, byli praktickými léka-
ři chirurgové a  internisté a  často podobně jako ve 
fi lmu o Básnících i lékaři brzy po promoci. A 30 let 
předtím byla situace ještě složitější. V  pamětech 
řady lékařů vyslaných v 50. letech někam na umís-
těnku  se lze dočíst, jak po pár týdnech v nemocnici 
byli vysláni na obvod a zde bez zkušeností řešili ty 
nejsložitější situace.
 Vznik SVL ČLS JEP a vznik samostatné atestace byl 
tak zásadním krokem vpřed. Když jsem si  jako 
mladý internista četl náplň tohoto nového oboru, 
bylo mně divné, kolik stáží v  malých oborech 
zahrnoval. Říkal jsem si, že je to zbytečné, co má 
praktický lékař umět, se může naučit od svého 
školitele v ordinaci. Dnes je atestační příprava jasná 
a krátká, ale v něčem je to podobně jako v interně. 
Internista nejde na kolečko z  chirurgie proto, aby 
se naučil operovat, ale proto, aby viděl svého poly-
morbidního nemocného po operaci v chirurgických 
podmínkách. Tak i  praktičtí lékaři musí vidět své 
nemocné po operacích, na intenzivní péči nebo 
těsně po infarktu. Dnes je v tomto smyslu atestační 
příprava komplexní a   přitom krátká, a   tak se daří 
obnovovat věkovou strukturu praktických léka-
řů a   obor je dnes z věkové krize venku. Je dobře, 

že o  obor všeobecné praktické lékařství je mezi 
studenty zájem. Je to nejrychlejší cesta k samostat-
né a kvalifi kované činnosti v medicíně.
 Za dlouhou řadou předsedů a  výborů SVL ČLS JEP 
je za těch 40 let mnoho práce a  pod jejich vede-
ním se obor stal respektovaným a   klíčovým 
oborem medicíny. Jsem rád, že jsem mohl přispět 
do několika knih a  doporučených postupů pro 
praktické lékaře a  že jsem mohl napsat úvod, 
recenzovat a  pokřtít i  klíčovou učebnici oboru 
Všeobecné praktické lékařství doc. Seiferta a  kol., 
a  to v  opakovaných vydáních. Medicína se rychle 
mění a  je jasné, že počty specialistů budou klesat 
(zejména v oborech bez operačních a instrumentál-
ních dovedností) a  počty praktických lékařů budou 
stoupat. Dojde k  dalšímu rozvoji primární péče 
a hlavně snad padnou zbytečná preskripční léková 
omezení. 
 Asi před 20 lety jsem vezl sanitkou samaritánů 
v Rakousku turistku ze zájezdu k praktickému léka-
ři a  pak na operaci. V  ordinaci praktika zde jsem 
viděl rentgenové přístroje, sádrovnu, sonografy 
a   echokardiografy, gynekologický stůl a  stůl pro 
fi broskopie. Je otázkou, zda se u  nás medicína 
bude vyvíjet tímto směrem. Bylo by to hezké, ale 
drahé a  možná postačí zázemí přístrojů pohoto-
vostí nemocnic a centrálních příjmů. Nedávno jsem 
četl americké doporučené postupy pro praktiky na 
diagnostiku levostranného srdečního selhání. Jako 
jedna z metod bylo použití sonografi e z interkostál-
ního přístupu k  posouzení přítomnosti tekutiny 
v plicích. Naši praktici jistě nebudou mít ty přístroje, 
co měl před 20 lety rakouský praktik, ale sonogra-
fi ckou a  echokardiografi ckou diagnostiku budou 
jistě ovládat jako američtí praktici.
 Co tedy popřát všeobecným praktickým lékařům 
a  SVL ČLS JEP do dalších let? Určitě další posílení 
primární péče a  rozšíření praxí o některé diagnos-
tické metody. Nepochybně to bude pro naše 
zdravotnictví velmi efektivní a  pro naše pacienty 
prospěšné. Jsem hrdý na to, že jsem se před 2 lety 
ve Zlíně stal čestným členem SVL ČLS JEP.

ÚVOD

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

předseda ČLS JEP
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act locally“ – Myslet globálně, jednat lokálně. Účast na 
prekonferenci je proto dovedla k rozhodnutí současnou 
neofi ciální platformu mladých praktiků jasně profi lovat 
založením ofi ciální organizace mladých praktiků, jak je 
běžné v západních zemích. První setkání všech mladých 
praktiků v  ČR, tedy praktických lékařů ve specializač-
ní přípravě a  praktických lékařů, kteří mají do 5 let od 
atestační zkoušky, se uskutečnilo na začátku roku 2010. 
V čele organizace stojí pětičlenná rada, která ze svého 
středu volí předsedu. Mandát rady je dvouletý.

Z řad Mladých praktiků se formují zástupci ČR v mezi-
národních organizacích. Díky důvěře SVL ČLS JEP dostali 
Mladí praktici příležitost pořádat v roce 2013 prekonfe-
renci WONCA World Prague a v roce 2017 prekonferenci 
WONCA Europe Prague a někteří ze zakládajících členů 
Mladých praktiků se již stali členy výboru SVL ČLS JEP.

Mladí praktici si váží dlouholeté spolupráce a podpory 
svých aktivit ze strany SVL ČLS JEP. Pouze pevné základy 
odborných a profesních organizací jednotlivých oborů 
připravují ideální prostředí pro profesní růst mladé 
nastupující generace a my můžeme být vděčni, že jsme 
si zvolili obor všeobecné praktické lékařství, který takto 
silné a kvalitní organizace ve svém čele má. Přejeme SVL 
ČLS JEP, ať si zachová své bezmezné nadšení a  neutu-
chající energii při vstupu do dalšího desetiletí své 
činnosti.

Mladí praktici z.s.

MUDr. Pfeiferová M.
předsedkyně Mladí praktici z.s.

První myšlenky na vznik platformy sdružující mladé 
praktické lékaře se formovaly v  průběhu roku 2009. 
Ofi ciální vznik samostatné organizace Mladí praktici, 
z.s., se datuje k 30. 12. 2009. Klíčovým momentem byla 
konference WONCA v Basileji, které se za podpory SVL 
ČLS JEP zúčastnili tři mladí čeští praktičtí lékaři – Kate-
řina Javorská, Pavel Vychytil a  Norbert Král. Nedílnou 
součástí konference bylo i setkání mladých praktických 
lékařů, kteří jsou sdruženi do mezinárodní organizace 
Vasco da Gama Movement (VdGM), ofi ciální pracovní 
skupiny evropské organizace WONCA, v  rámci dvou-
denní prekonference. Po návratu z  Basileje se čeští 
mladí praktici chtěli držet hesla VdGM: „Think globally, 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vám předložit text o historii největ-

ší odborné společnosti ČLS JEP, Společnosti 
všeobecného lékařství. Vzhledem k několikanásob-
nému stěhování a vyplavení centrálního archivu ČLS 
JEP bylo velmi obtížné rekonstruovat naši 40 letou 
historii a  ocenit přínos všech, kteří se na vzniku 
a  rozvoji naší společnosti podíleli. Omlouváme se 
tedy těm, kteří v textu nejsou zmíněni, což rozhodně 
nebylo naším úmyslem. Věřte, že si vážíme každé-

ho, kdo jakýmkoli způsobem přispěl k  rozvoji naší 
odborné společnosti a primární péče v ČR. Snažíme 
se poučit z  nezdarů a  o  to více nás těší dosažené 
úspěchy. Bývalá generální ředitelka WHO  M. Chan 
na XX. Světové konferenci praktických lékařů 
v Praze v roce 2013 konstatovala: „Z popela vysoce 
specializované, lidskosti zbavené a komercializova-
né zdravotní péče povstane praktické lékařství jako 
fénix, který vzlétne, vydávaje světlo s  příslibem 
duhy“. Snad se tyto časy blíží i  v  ČR. V  současné 
době jsou ve spolupráci se zainteresovanými orgá-
ny připravovány změny, které by měly vést k tomu, 
aby se postavení primární péče a  všeobecných 
praktických lékařů v  ČR zlepšilo a  pokud možno 
co nejrychleji dostalo na úroveň rozvinutých zemí. 
K  pochopení toho, jak složitě jsme začínali, jaké 
překážky jsme museli řešit, čeho všechno jsme 
dosáhli a  kam směřujeme, by měl pomoci předlo-
žený text.

Děkuji Vám všem za dosavadní podporu a spolu-
práci a těším se na další.

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

předseda SVL ČLS JEP
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la: „Byl rodinným lékařem v pravém smyslu toho slova. 
V  anonymitě velkoměsta to bylo nepochybně výlučné 
postavení, protože v  Praze se již dávno vytratil onen 
důvěrný vztah mezi lékařem a  nemocným, obvyklý na 
venkově.“

Plán činnosti a odborný program SVL ČLS JEP byl přijat 
na I. konferenci všeobecného lékařství, která se konala 
5. a 6. listopadu 1981 v Hradci Králové. Toto setkání má 
v činnosti společnosti historický a zásadní význam. SVL 
si zde za základní cíl vytkla profi lovat všeobecné lékař-
ství jako skutečně samostatný vědecký obor, který bude 
schopen nést převážnou část léčebné, a hlavně preven-
tivní péče o občany státu.

Dále zformulovala záměr vytvořit specifi cký systém 
pregraduální i postgraduální výchovy a výuky všeobec-
ných lékařů. Konstatovala nutnost zvědečtit a zkvalitnit 
lékařskou práci v první linii kontaktu s pacientem. Společ-
nost sama sobě dala za úkol vzbudit a  podchytit co 
nejširší zájem o sebevzdělávání a o vědeckou a výzkum-
nou aktivitu u co nejvyššího počtu lékařů všeobecného 
směru. Přednosta Katedry všeobecného lékařství ILF 
MUDr. Thiel  L. vysvětlil a  zhodnotil koncepci oboru 
všeobecného lékařství a uvedl jeho perspektivy:
1. aby se všeobecné praktické lékařství profi lovalo jako 

skutečně samostatný vědecký obor, který bude scho-
pen nést převážnou část léčebné a hlavně preventivní 
péče o všechny spoluobčany

2. aby byl zaveden specifi cký pre– a  postgraduální 
systém výchovy a výuky všeobecných lékařů

3. aby došlo k zvědečtění a zkvalitnění vlastní lékařské 
praxe v první linii kontaktu

4. aby byl podchycen zájem o sebevzdělávání a o vědec-
kou i výzkumnou činnost co největšího počtu lékařů 
všeobecného směru.

Zakladatelé společnosti také již v samém začátku usilo-
vali o  vytvoření stálé platformy předávání odborných 
informací – vznikla pravidelná setkání v Praze na Pracov-
ních dnech všeobecného lékařství a  také se od roku 
1981 konají výroční konference. V době vzniku společ-
nosti bylo jejími členy již téměř 600 obvodních lékařů. 

MUDr. Vaněk J.
první předseda SVL ČLS JEP 

Společnost všeobecného lékařství 
v období 1979–1981

V  reakci na doporučení WHO o  nezbytnosti primární 
péče pro kvalitní fungování vyspělých zdravotnických 
systémů (Alma Ata) se v  Lékařském domě v  Praze dne 
12.  dubna  1980 konala ustavující schůze Společnos-
ti všeobecného lékařství, v  pořadí již 53. odborné 
společnosti ČLS JEP. Schůzi zahájil a řídil MUDr. Vaněk J. 
Přivítal hosty a 169 delegátů – obvodní, územní a závod-
ní lékaře  – a  zdůvodnil naléhavost vytvoření odborné 
společnosti a její význam.

Obvodní lékaři byli dosud organizováni v  různých 
odborných společnostech a  spolcích lékařů. Taková 
rozptýlenost však nepodchycovala a nevyužívala pracov-
ní aktivitu této nejpočetnější skupiny lékařů. Vytvoření 
samostatného oboru všeobecné lékařství vedlo před-
sednictvo ČLS JEP v  lednu 1979 ke svolání porady, na 
níž předsedové komisí obvodních lékařů při spolcích 
lékařů a  zástupci spolků navrhli vytvoření samostatné 
odborné společnosti. V  únoru předsednictvo schvá-
lilo ustavení přípravného výboru a  na svém zasedání 
v březnu 1979 odsouhlasilo ustavení Společnosti všeo-
becného lékařství.

Ve  vystoupeních byl připomenut historický vývoj 
oboru všeobecné lékařství a  jeho úloha, zdůrazněn 
význam práce obvodního, územního a závodního léka-
ře a  vysvětlena koncepce a  perspektivy tohoto oboru. 
V  další části ustavující schůze delegáti zvolili pro příš-
tí dvě léta výbor Společnosti: předseda: MUDr. Vaněk 
J., věd. sekretář: MUDr. Červenka  V., I. místopředseda: 
MUDr. Fiurášek J., II. místopředseda: MUDr. Andrýsek V., 
členové výboru: MUDr. Hromek Z., MUDr. Kořenek J., 
MUDr. Martanová  M., MUDr. Salač  M., MUDr. Škodo-
vá M.; revizní komise: MUDr. Thiel L., MUDr. Peterka B.

 V  závěru bylo přijato usnesení, ve kterém se hovoří 
o  potřebě přinášet výsledky lékařské vědy co nejdří-
ve do praxe a  nacházet pro to nejvhodnější způsoby. 
Je také nutné věnovat trvalou pozornost odbornému 
lékařskému tisku pro možnost častějšího zařazování 
publikací z  terénu a  pro terén. V  oblasti zahraničních 
styků byla cílem spolupráce se zahraničními společ-
nostmi, v té době hlavně ze socialistických zemí. 

Prvním předsedou společnosti se stal pražský obvodní 
lékař MUDr. Vaněk J. Jeho osobnost bezesporu stojí 
za pozornost. Byl známou a  charismatickou postavou 
pražské lékařské society. Více než 40 let léčil nemocné 
v  pražském Podskalí. V  jednom novinovém interview 
vyslovil názor na postavení praktického lékaře: „Moder-
ní medicína potřebuje dva typy lékařů. Specialisty 
v  oborech a  pak článek, který spojuje veškerou péči 
o  člověka, a  to je v  našich podmínkách obvodní lékař, 
odborník všeobecného lékařství. Nemocní potřebují 
nejen odbornou péči, ale také soucítění, což je součást 
lékařské terapie, která je tak vzácná v  českých pomě-
rech. S  terapií soucítění se setkáváme v  zahraničí. 
Výsledky léčby nemocných jsou kvalitnější. Tuto vlast-
nost a  metodu se lékaři nenaučí nikde na fakultě, tu 
musí mít v sobě.“ Dr. Vaněk zemřel v roce 2003 a v jeho 
nekrologu akademická malířka Libuše Miková napsa-
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Společnost všeobecného lékařství 
v období 1981–1986

SVL ČLS JEP vedl v letech 1981–1986 výbor v původním 
složení. Každoročně byly konány také dvoudenní vědec-
ké (výroční) konference všeobecného lékařství, které 
pokaždé uspořádal jiný kraj. V  roce 1981 byla I.  vědec-
ká (výroční) konference v  Hradci Králové, II. v  roce 
1982 v  Brně, III. v  roce 1983 v Ostravě, IV. v  roce 1984  
v Českých Budějovicích, V. v roce 1985 v Plzni a VI. v roce 
1986 v Kladně. Konference SVL ČLS JEP v Brně byla zají-
mavá již v  té době projevenou formální společenskou 
akceptací oboru. Přítomné lékaře přivítal předseda SVL 
MUDr. Vaněk J. Předal slovo MUDr. Hrubé z  MZ ČSR, 
která ve svém referátě připomněla, že zajištěná kvanti-
ta první linie neodpovídá již delší dobu kvalitativnímu 
rozvoji naší medicíny. Proto v  souladu s  trendem ve 
vyspělých zemích je nutno integrovat poznatky lékařské 
vědy v osobě obvodního lékaře. Jménem předsednictva 
Československé lékařské společnosti JEP popřál zdar 
jednání konference její předseda prof. MUDr. Špaček 
B., DrSc. Vyjádřil opravdové uspokojení, že SVL jako 
nejmladší odborná společnost se skutečným elánem 
zahájila svou činnost na poli lékařského vzdělávání. 
Z rukou prof. MUDr. Špačka B., DrSc. přijali čestné medaile 
ČLS JEP za rozvoj všeobecného lékařství hlavní odborník 
VL MUDr. Thiel  L., MUDr. Červenka V. a  MUDr. Fiurášek 
J. Za slovenskou SVL se účastnil jako host konference 
její předseda MUDr. Klimo F. Celé jednání konference 
ukázalo nezbytnost činnosti Společnosti všeobecného 
lékařství ČLS JEP pro rozvoj oboru. Uvedené se projevi-
lo i ve Věstníku MZ ČSR roku 1983, kde bylo stanoveno, 
že pracovníci, poskytující obvodní zdravotnické služ-
by, vykonávají činnost v  oborech všeobecné lékařství, 
pediatrie, gynekologie a porodnictví a stomatologie.
SVL dále pořádala každoročně v dubnu v Praze (Lékař-
ský dům) Pracovní den všeobecných lékařů ČSR, kde 
byla dávána příležitost všem obvodním lékařům zveřej-
ňovat své vědecké a výzkumné práce. Pracovní dubnové 
dny se osvědčily, bývaly dobře navštíveny. SVL též pořá-
dala několik sympozií ve spolupráci s jinými lékařskými 
společnostmi nebo spolky lékařů. V roce 1984 se konal 
v  Piešťanech  I. čs. kongres všeobecného lékařství na 
téma „Prevence a  péče o  zdraví pracujících, včasná 
diagnostika a  akutní medicína“. Byla posilována spolu-
práce se Slovenskou společností všeobecného lékařství. 
Delegáti české i slovenské Společnosti vzájemně navště-
vovali pořádané akce.

Podstatně se posílila mezinárodní spolupráce zejména 
s odbornými společnostmi NDR a MLR. Pravidelně ročně 
se konala zasedání zástupců výborů všech tří společ-
ností a  připravovaly se různé formy spolupráce. Byla 
pořádána trilaterální sympozia, v  roce 1985 v  Drážďa-
nech na téma „Zdravotnická výchova ve všeobecném 
lékařství“ a v roce 1986 v Szentendre v Maďarsku „Další 
vzdělávání všeobecných lékařů“. V  roce 1985 se 
zúčastnilo 5 členů naší Společnosti aktivně kolokvia 
Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně 
a  Koordinační rady lékařských vědeckých společnos-
tí NDR v Oberwiesenthalu o „Úkolech lékařů a zubních 

lékařů v  základní zdravotnické péči“. Z  hlediska zahra-
niční spolupráce s  vyspělými zeměmi na západ od nás 
a s EU bylo zásadní pro SVL, že na kongresu SIMG (Soci-
etas Internationalis Medicinae Generalis), který se konal 
v  roce 1983 v  Klagenfurtu, byla SVL ČLS JEP přijata za 
nového člena. Tím jsme se zapojili do celoevropského 
dění v primární péči. 

Společnost vyvíjela snahu mít také svůj vlastní časopis. 
Předsednictvo ČLS JEP však rozhodlo, abychom využí-
vali časopis Praktický lékař. Proto byli do redakční rady 
časopisu přibráni zástupci naší společnosti MUDr. Vaněk 
J. a  MUDr. Salač  M. Později se stal MUDr. Salač zástup-
cem vedoucího redaktora. Časopis byl v  roce 1985 
rozšířen o „Supplementum“, určené výhradně pro potře-
bu obvodních lékařů. Vycházelo několikrát ročně podle 
potřeb v rozsahu 8 stran.

Nejlepší vědecké práce PL byly v té době každoročně 
oceňovány „Cenou Společnosti všeobecného lékař-
ství“ ve výši 1000 Kč. Jako prvním byla cena udělena 
MUDr. Kořenkovi J., CSc., MUDr. Němečkovi J. a  spolu-
pracovníkům, MUDr. Salačovi  M. a  MUDr. Šiprovi K., 
CSc. Již v  roce 1983 referoval MUDr. Kořenek J., CSc. 
o  příležitostech pro PL se zapojit do třetí etapy klinic-
kého hodnocení nových léčiv, která je charakterizovaná 
prověřováním terapeutických vlastností nového léku, 
získáváním širších znalostí o  jeho nežádoucích účin-
cích, možných interakcích a  vhodných terapeutických 
kombinacích. V  roce 1984 uvedl MUDr. Gajdošík J. 
pětileté zkušenosti s  využitím výpočetní techniky na 
počítači MINSK 32 u všeobecného lékaře. Důležitým pro 
rozvoj oboru byl v roce 1984 příspěvek MUDr. Thiela L., 
CSc., hlavního odborníka oboru všeobecného lékař-
ství Ministerstva zdravotnictví ČSR, který konstatoval: 
„Dnes již není pochybností o  nutnosti mít v  soustavě 
zdravotnických služeb článek, schopný tvořivé syntézy 
poznatků různých specialistů, jejich integrace do celé 
osobní, pracovní a  sociální sféry člověka, mít lékaře, 
který zná dlouhodobě vývoj zdravotního stavu jedince 
a rodiny ve všech jejich mnohostranných vazbách. Tímto 
článkem se stal obvodní (všeobecný) lékař. Nejen u nás, 
ale všude ve světě. Výzkum ve všeobecném lékařství je 
reálný. O tom podaly důkaz všechny dosavadní pracovní 
dny a konference, které společnosti organizovaly. 

Při této práci budeme využívat dvou metod:
1.  m e t o d y   k l i n i c k é h o  v ý z k u m u, a to zejména 

v problematice
 •  zkrácené diagnostiky a prozatímní terapie u akutních 

onemocnění a u neodkladné lékařské pomoci,
 •  diagnostiky časných, frustních a odeznívajících forem 

ambulantních onemocnění
2.  m e t o d y   s o c i o l o g i c k é h o   v ý z k u m u
 •  k  analýze sociálního a  zdravotního chování občanů 

včetně vztahu lékař – pacient,
 •  sociálních faktorů ovlivňujících nemocnost a pracovní 

neschopnost
 •  problematika životního stylu a mnohé další.
Uvedené i  další myšlenky rozvíjí SVL ČLS JEP ve svých 
aktivitách dodnes. Společnost též navázala úzkou spolu-
práci s  Katedrou všeobecného lékařství ILF v  Praze, 



5MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO

Practicus | duben 2020

zejména v  přípravě akcí, které by mohly přispět ke 
zvýšení odborné úrovně obvodních lékařů.

MUDr. Thiel L., CSc.
hlavní odborník oboru všeobecné lékařství MZ ČSR

Cílem SVL bylo v  uvedeném období tedy posilovat 
význam oboru a  zvyšovat odbornou úroveň všeobec-
ných lékařů. Proto si Společnost vytyčila do dalšího 
funkčního období tyto cíle: 1. Podporovat rozvoj oboru 
všeobecného lékařství, aby se stal oborem vědním. 
2. Rozšiřovat nové a pokrokové poznatky lékařské vědy 
do praxe všeobecných lékařů. 3. Zvyšovat odborně poli-
tickou výchovu všeobecných lékařů. 4. Spolupracovat 
ve všech směrech se Slovenskou společností všeobec-

ného lékařství. 5. Rozšiřovat spolupráci se společnostmi 
všeobecného lékařství socialistických zemí a  zúčast-
ňovat se mezinárodních akcí. 6. Spolupracovat 
s  mezinárodní organizací všeobecného lékařství SIMG. 
7. Využívat časopisu Praktický lékař k publikování prací 
z  oboru všeobecného lékařství. 8. Věnovat soustavnou 
pozornost přípravě mezinárodních i  domácích akcí 
a  zabezpečovat jejich vysokou úroveň. 9. Prohlubovat 
spolupráci s  ostatními odbornými lékařskými společ-
nostmi. 10. Konat v  dalších letech pravidelně Pracovní 
dny všeobecného lékařství a  vědecké (výroční) konfe-
rence v Praze i v krajích.

O  podpoře PL uvedeným činnostem a  cílům svědčila 
i  vzrůstající členská základna. SVL měla v  roce 
1981 celkem 750 členů, ke konci roku 1986 vzrostla člen-
ská základna na 1350 členů. I když to byl nárůst o 80 %, 
bylo to z  cca 5000 obvodních lékařů ČSR pouze 27 %. 
Cílem naší společnosti bylo, aby se členy stala většina 
obvodních, územních a závodních lékařů, neboť s nárůs-
tem jejich vědecké angažovanosti se bude zvyšovat 
jejich odborná úroveň i aktivita celé SVL ČLS JEP.

Společnost všeobecného lékařství 
v období 1986–1990

SVL ČLS JEP od roku 1986 vedl nový výbor, který byl 
zvolen na VI. výroční členské schůzi konané 4.  12.  1986 
v  Kladně. Členové byli schváleni předsednictvem České 
lékařské společnosti. Předsedou zůstal MUDr. Vaněk J. 
a členy nového výboru byli: MUDr. Buchnerová I., MUDr. 
Bradáčová  M., MUDr. Červenka  V., MUDr. Hamouz Z., 
MUDr. Churavá B., MUDr. Martanová M., MUDr. Novák M., 
MUDr. Salač M., MUDr. Stojanovová A., MUDr. Škodová M., 
MUDr. Šnajdr J., MUDr. Špíková H., MUDr. Thiel L., CSc. 

SVL byla od roku 1983 členem mezinárodní společnos-
ti Societas Internationalis Medicinae Generalis (SIMG). 
Naši členové se pravidelně účastnili jejího každoroč-
ního kongresu v  Klagenfurtu v  Rakousku se svými 
aktivními sděleními. Na základě této aktivity nám bylo 
svěřeno uspořádání mezinárodního kongresu všeobec-
ného lékařství SIMG v  Praze v  Paláci kultury ve dnech 
23. – 26. června 1987. Na programu třídenního kongre-
su bylo „Další vzdělávání ve všeobecném lékařství“, 
„Prevence kardiovaskulárních chorob“ a „Volná témata 
v diagnostice a therapii“. Kongresu se účastnili lékaři ze 
23 zemí a co bylo zejména důležité, že ze 715 účastní-
ků bylo 453 z ČSSR, a tak se praktičtí lékaři v naší zemi 
mohli poprvé ve větším měřítku seznámit s  rozvojem 
primární péče na západ od nás. V průběhu konference 
bylo předneseno 81 sdělení a prezentováno 37 posterů. 
Kongres se setkal s  velkým odborným i  společenským 
úspěchem a zejména hlavní organizátor MUDr. Vaněk J. 
si zasloužil velké ocenění. 

V rámci ČR byly pořádány pravidelné výroční konferen-
ce SVL (VII.–IX.), pracovní dny a dále bylo pokračováno 

v  dosavadní ediční činnosti. Zajímavé byly první infor-
mace o využití PC v ordinacích PL. 

V  tomto období je možné souhlasit s  konstatováním 
MUDr. Šnajdra J., vedoucího Katedry všeobecného 
lékařství ILF Praha, že ve spolupráci se SVL ČLS JEP vzni-
kem samostatného lékařského oboru všeobecného 
lékařství se specializační průpravou I. a  II. stupně byly 
vytvořeny předpoklady k trvalému zlepšování odborné 
úrovně lékařů tohoto oboru, který je v systému zdravot-
ní péče základním lékařským oborem. Bylo vybudováno 
pedagogické, metodické a  vědecké centrum pro post-
graduální a  další vzdělávání lékařů tohoto oboru na 
Katedře všeobecného lékařství ILF. V  rámci přestavby 
studia na lékařských fakultách se podařilo na fakultách 
všeobecného lékařství začlenit v 6. ročníku teoretickou 
výuku a praktickou výuku v primární péči. Na této výuce 
se začali podílet i  vybraní lékaři oboru všeobecného 
lékařství. 

MUDr. Šnajdr J.
vedoucí katedry VL ILF Praha 

V závěru tohoto období celá totalitní společnost byla již 
v krizi, která vyvrcholila známými listopadovými událost-
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Společnost všeobecného lékařství 
v období 1990–1994
   
V  období 1990–1994 stáli v  čele SVL ČLS JEP MUDr. 
Bradáčová M., místopředseda MUDr. Hamouz Z., vědec-
ký sekretář a pokladník MUDr. Beneš V., členové výboru 
MUDr. Zoubková H., MUDr. Salač  V., MUDr. Balcar Z., 
revizní komise MUDr. Stojanová A. a MUDr. Bendová J. 
Byly vytvořeny pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti 
zájmů, kde mj. začali aktivně pracovat členové budou-
cích výborů SVL ČLS JEP. 

MUDr. Bradáčová M.
předsedkyně SVL ČLS JEP

Počátky volebního období nebyly jednoduché. Postupně 
docházelo ke změnám ve složení výboru a v pracovních 
skupinách, a to podle vznikajících potřeb, které byly 
způsobeny především privatizací. Za nejdůležitější může-
me považovat činnost pracovní skupiny pro konstrukci 
výkonů, kde pracovali MUDr. Hamouz Z., MUDr. Kukuča M., 
MUDr. Seemanová D. a v neposlední řadě MUDr. Froněk B. 
Zájem značné části praktických lékařů se taky obrátil na 
problémy spojené s transformací zdravotnictví, a to přede-
vším na zřizování privátních ordinací. Do popředí zájmu 
praktiků se dostaly otázky ekonomické, které na několik 
měsíců zcela zastínily odbornou problematiku. Zásadním 
úkolem bylo udržet dosud nepřerušený sled celostátních 
konferencí všeobecného lékařství. Tento úkol byl splněn 
a uskutečnily se X. celostátní konference VL 1990 v Hrad-
ci Králové, XI. celostátní konference VL 1991 v  Brně, XII. 
celostátní konference VL 1992 v  Rožnově, XIII. celostátní 
konference VL 1993 v Třeboni a XIV. celostátní konference 
VL 1994 v Praze. Pracovní dny patřily již k tradiční činnosti 
SVL. Dříve se konaly dvakrát do roka, cílem však bylo zvýšit 
délku na 3–5 pracovních dnů VL. Tento záměr se postup-
ně realizoval. SVL a  její výbor se též intenzivně zabýval 
pregraduálním, postgraduálním a kontinuálním vzdělává-
ním v oboru, a to především na katedře VL IPVZ. 

MUDr. Hamouz Z.
místopředseda SVL ČLS JEP 

Pravidelně od roku 1993 vycházel v rámci časopisu Prak-
tický lékař Společný informační zpravodaj Společnosti 
VL a  katedry VL IPVZ. Členy redakční rady byli MUDr. 
Herle P. a MUDr. Sochorová A. Pro potřeby zejména PL 
od roku 1995 do roku 2002 vycházela dále „Suplemen-
ta“, kde byly souhrny článků na vybraná témata důležitá 
z pohledu primární péče nebo pro primární péči.

Činnost výboru SVL v oblasti mezinárodní spolupráce 
byla bohatá. Vědecký sekretář SVL MUDr. Beneš  V. byl 
viceprezidentem výboru SIMG. V  roce 1994 bylo uspo-
řádáno zasedání výboru SIMG v  Praze. Rozvíjela se 
spolupráce se všeobecnými lékaři v  Anglii, Dánsku, 
Norsku. Řada kolegů absolvovala výměnné stáže. 

Účast na transformaci zdravotnictví

Zástupci SVL se zúčastnili všech významných jednání na 
MZ ČR, dohodovacích jednání, v komisi pro kategorizaci 
léčiv, podali návrhy na dispenzární péči a obsah preven-
tivních prohlídek. Je třeba připomenout intenzivní práci 
MUDr. Hamouze Z., místopředsedy SVL, na Sazebníku, 
na které se podílel prakticky po celé čtyři roky, a zásad-
ní byla i jeho práce na přípravě kombinované kapitačně 
výkonové platby. Vzhledem ke komplikacím při jedná-
ních v  rámci ČLS JEP lze jako pozitivní označit vznik 
profesní organizace SPL ČR (Sdružení praktických lékařů 
ČR) v roce 1991 i personální propojení, kdy někteří kole-
gové byli současně členy obou výborů. Důležité bylo, 
že členové výboru SVL v  roce 1990 zachránili existenci 
oboru před některými „jakobíny“ v koncepčních týmech 
MZ ČR. Především však implantovali do povědomí všech 
odpovědných, že s PL se jednat musí, protože ať si kdo 
myslí, co chce, pyramida zdravotní péče stojí na kvan-
tu práce praktických lékařů. V uvedeném období se též 
diskutovala problematika „rodinného lékařství v  ČR“. 
I  když byla snaha některých kolegů o  vznik této speci-

mi. Proto byl již 11. prosince 1989 přijat „Akční program 
Ministerstva zdravotnictví a  sociálních věcí ČSR“, který 
konstatoval katastrofální situaci zdravotního stavu 
obyvatelstva. Střední délka života se během dvaceti let 
posunula z  10. místa mezi zeměmi Evropy na 26.–27., 
kojenecká úmrtnost byla u  nás dvojnásobná oproti 
stavu v  nejvyspělejších zemích, stoupala úmrtnost na 
tzv. civilizační nemoci, zhoršovaly se i  další ukazatele 
zdravotního stavu. Proto bylo potřeba vymezit nezbyt-

né kroky, které povedou k humanizaci a demokratizaci 
medicíny. Bylo slíbeno, že urychleně bude rozpracována 
nová koncepce organizace zdravotnictví a  jeho řízení 
v úzké vazbě na změnu fi nancování zdravotnictví a soci-
ální péče a  že: „důležitým principem nového pojetí je 

dostupnost definitivního ošetření pro každého občana 

bezprostředně v  periferních článcích zdravotnického 

systému.“ (Bohužel dodnes tomu tak není). To však byly 
aktuální úkoly pro nový výbor SVL ČLS JEP.
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alizace, narazila na problematiku specializační přípravy 
a  rekvalifi kací, kdy pediatři měli podmínky, které byly 
pro PL nerealizovatelné. Též společenské naladění, poli-
tické reprezentace, dobré fungování pediatrické péče, 
riziko snížení kvality LPP a  pediatrizace péče o  děti 
v některých zemích na západ od nás, kde RL fungovalo, 
vedly k  tomu, že uvedený model nebyl v  ČR přijat. Po 
celé volební období výbor SVL také spolupracoval s IPVZ 
v Praze a IDVPZ v Brně. V závěru zprávy o činnosti výboru 
SVL ve volebním období 1990–1994 vytyčila předsedky-
ně MUDr. Bradáčová M. tyto úkoly pro nový výbor:
1. Pokračovat v  jednáních na kompetentních místech 

k vytvoření podmínek pro školitele i školené.
2. Zachovat tradici celostátních konferencí SVL a pracov-

ních dnů na odborné a společenské úrovni.
3. Podporovat kolegialitu a  zachovávat etiku lékařské 

práce.

4. Uzavřít dohodu o  spolupráci se Sdružením praktic-
kých lékařů ČR.

5. Vytvářet postupně solidní, kvalitní vědecko–výzkum-
nou bázi v oboru VL.

6. Rozvíjet i nadále mezinárodní vztahy.

Konstatovala, že práce nového výboru nebude jedno-
duchá. Všichni poskytovatelé zdravotní péče procházejí 
neklidným obdobím, jsou vypjaté vztahy mezi všemi 
lékařskými organizacemi a  ministerstvem zdravotnic-
tví. Jen věcná a  konstruktivní jednání mohou vyřešit 
nazrálé spory. Lze si jen přát, aby SVL ČLS JEP a  její 
výbor i nadále pokračoval v práci na zvyšování odborné 
úrovně a tím i zvyšování prestiže všeobecných lékařů.

O záslužné práci SVL ČLS JEP svědčilo i to, že původně 
skeptické vize o  rozpadu Společnosti se nenaplnily 
a počet členů se pohyboval kolem 1160.

Společnost všeobecného lékařství 
v období 1994–1998

V uvedeném období vedl SVL ČLS JEP výbor ve složení 
předseda MUDr. Herber O., vědecký sekretář MUDr. 
Beneš  V., místopředsedové MUDr. Válková  L., MUDr. 
Seifert B., pokladník MUDr. Brejník P. Dalšími členy výbo-
ru byli MUDr. Bradáčová M., MUDr. Janík K., doc. MUDr. 
Býma S., CSc., MUDr. Skála B., MUDr. Ponížil M., MUDr. 
Čermáková Š., MUDr. Dindoš J., MUDr. Herle P., MUDr. 
Karen I., MUDr. Plzáková E., MUDr. Sochorová A. Revizní 
komise: předseda MUDr. Appelt J., MUDr. Grzegorzová 
E., MUDr. Miškovská Z.

MUDr. Herber O.
předseda SVL ČLS JEP

Vědecký sekretář SVL MUDr. Beneš  V., člen výboru 
WONCA, se aktivně se podílel na přípravě evropské 
konference WONCA, jež se konala v  Praze 1997. Spolu 
s místopředsedkyní SVL MUDr. Válkovou L. se v roce 1995 
zúčastnili světového kongresu WONCA v  Hong Kongu, 
kde oba přednesli svá sdělení. Rozvíjela se dále spolu-
práce se všeobecnými lékaři v  Anglii, Dánsku, Norsku. 
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP se v  roce 
1995 stala od počátku korporativním členem ESGP/FM 
WONCA, kdy předchozí evropská organizace všeobec-
ného lékařství SIMG (Societas Internationalis Medicinae 
Generalis) splynula s WONCA Europe na konferenci ve 
Štrasburku. SVL participovala na mnoha aktivitách této 
nové prestižní organizace. 

V uvedeném období se členové výboru účastnili na MZ 
ČR všech jednání o  koncepci oboru,  obhajovali 
kompetence praktických lékařů a  podíleli se na zave-
dení kombinované kapitační platby pro náš obor spolu 
s kolegy ze SPL ČR. Jako konzultanti se účastnili na MZ 
ČR zpracování komplexního materiálu ke koncepci 
primární péče projektu PHARE. Důležitý byl i  funkční 
systém rekvalifi kací včetně atestace do naší specializace, 
kdy se od roku 1991 po rok 1995 procento rekvalifi -
kantů pohybovalo okolo 40 % při počtu atestantů cca 
200  ročně. Zároveň se v  roce 1995 privatizace v  oboru 
VPL v podstatě blížila dokončení. 

SVL se podílela i  na sledování kvality primární péče, 
a to například testováním metodik ke zhodnocení indu-
kované péče a  její závislosti na vybavení, odborných 
kompetencích, lokalitě a  charakteru praxe, příklady 
auditu v primární péči aj. V tomto období se též zvýraz-
nily naše aktivity v  oblasti DM s  využitím tzv. hnutí St. 
Vincent, které kladlo důraz na zvládnutí této nové epide-
mie prostřednictvím aktivit primární péče. Stále živá 
byla problematika prevence v  oblasti kolorektálního 
karcinomu. V  tomto období též začínalo širší využívání 
osobních PC v ordinacích PL a vzdělávání v této oblasti. 

MUDr. Válková L.
vedoucí Katedry VL ILF Praha a místopředsedkyně SVL ČLS JEP
 
Ve dnech 30. 6.–4. 7. 1997 se konal v Praze v Paláci kultu-
ry kongres evropské oblasti Světové organizace 
všeobecného/rodinného lékařství (WONCA). Celkem 
1750 praktických lékařů ze 47 zemí se sjelo do Prahy, kde 
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Společnost všeobecného lékařství 
v období 1998–2002

V  letech 1998–2002 pracovala SVL ČLS JEP pod vede-
ním: předseda MUDr. Herber O., místopředseda MUDr. 
Seifert B., vědecký sekretář MUDr. Beneš  V., členové 
MUDr. Bradáčová  M., MUDr. Ponížil  M., doc. MUDr. 
Býma S., CSc., MUDr. Janík K., MUDr. Sochorová A., 
MUDr. Čermáková Š., MUDr. Herle P., MUDr. Brejník P., 
MUDr. Dindoš J., MUDr. Skála B., MUDr. Plzáková E., 
MUDr. Karen I. Do revizní komise Společnosti byli zvole-
ni: předseda revizní komise MUDr. Appelt J., MUDr. 
Dědek I., MUDr. Grzegorzová E., MUDr. Miškovská Z. 
Od ledna  1999 do června  2002 vypomáhala při admi-

nistrativní a  organizační práce pro SVL ČLS JEP paní 
Purkyňová I. 

Oceněním dosavadní práce SVL ČLS JEP byla XVII. konfe-
rence SVL (1998) s názvem Nové přístupy ve všeobecném 
lékařství, která se konala v  roce 650. výročí založení 
Karlovy univerzity. Proto jsme si nemohli přát důstojněj-
šího zahájení než ve staroslavném Karolinu. V čestném 
předsednictvu zasedli děkani lékařských fakult UK, prof. 
MUDr. Anděl  M., CSc, doc. MUDr. Bojar  M., CSc, doc. 
MUDr. Hach P., CSc., prof. MUDr. Šteiner I., CSc., dále plk. 
doc. MUDr. Býma S., CSc., rektor–velitel Vojenské lékař-
ské akademie v Hradci Králové, předseda ČLS JEP prof. 
MUDr. Blahoš J., DrSc., zástupci ministerstva zdravotnic-

se stali hosty Společnosti všeobecného lékařství ČLS 
JEP. Tématem kongresu byla prevence v  primární péči. 
O  tématu se diskutovalo pět dní ve 4–5 sekcích každý 
den a aktivních účastníků kongresu bylo 387. Konferenci 
zahajoval profesor Olesen F. z Dánska, prezident Evrop-
ské oblasti WONCA.

Dalšími oblastmi byla témata zabývající se kvalitou 
poskytované péče praktickými lékaři a  standardy 
v primární péči. Poděkování za skvělou organizaci bylo 
vysloveno zejména vědeckému výboru kongresu v čele 
s MUDr. Benešem V., prezidentem kongresu.

MUDr. Beneš V.
vědecký sekretář SVL ČLS JEP a prezident kongresu

SVL se podílela na realizaci programu pre– a postgradu-
álního systému výchovy a  výuky praktických 
lékařů, aktivně spolupracovala s  Katedrou všeobec-
ného lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví. Důležité v  této oblasti byly i  aktivity 
WHO v primární péči. Široce se diskutovala WHO Char-
ta všeobecného/rodinného lékařství v Evropě. S velkým 
ohlasem se u praktických lékařů setkal stoupající počet 
vzdělávacích akcí, jež byly organizovány SVL v  jednot-
livých regionech ČR v  rámci kontinuálního vzdělávání. 
Dále byly pořádány výroční konference SVL ČLS JEP. 
Počet členů SVL ČLS JEP dosáhl 1683.

MUDr. Brejník P.
pokladník SVL ČLS JEP

Zleva děkani lékařských fakult: doc. MUDr. Bojar M., CSc., prof. MUDr. Šteiner I., CSc., předseda ČLS JEP prof. MUDr. Blahoš 
J., DrSc., předseda SVL ČLS JEP, MUDr. Herber O., děkani prof. MUDr. Anděl M., CSc., a doc. MUDr. Hach P., CSc., dále plk. 
doc. MUDr. Býma S., CSc., rektor–velitel Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové. V druhé řadě jsou zástupci minis-
terstva zdravotnictví a IPVZ. 
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tví, IPVZ, předseda SVL ČLS JEP MUDr. Herber O. a další 
zástupci organizačního výboru.

Ze slov řečníků jsme slyšeli úctu k oboru všeobecného 
lékařství a k naší práci. Všechny nás tato slova zahřála na 
duši, zvláště když jsme si uvědomili, z čích úst pocházejí. 
Bylo to o  to příjemnější, když si uvědomíme, že právě 
kolegové mnohem mladší a  méně zkušení pohlíželi v 
této době na praktické lékaře a jejich práci se značným 
despektem.

Na druhou stranu změna licenčního řádu České lékař-
ské komory (ČLK) umožňující rekvalifi kace lékařů do naší 
specializace byla jedním z hlavních diskusních témat XX. 
konference Společnosti všeobecného lékařství (SVL), 
která se uskutečnila 16. listopadu (2001) v Ostravě.

Předsednictvo XX. výroční konference: 
zleva MUDr. Manoušková M., MUDr. Herber O. 
a MUDr. Seifert B.
 
Stanovisko ČLK na konferenci obhajoval její prezident 
MUDr. Rath  D. tím, že tento model bude využíván 
naprosto výjimečně tam, kde se delší dobu nedaří získat 
praktického lékaře atestovaného v oboru, a sliboval, že 
jde o náhradní řešení. Proti přechodu lékařů z původního 
oboru do jiných oborů bez absolvování řádné atestační 
a  předatestační přípravy se jednoznačně stavěla SVL 
a  zdůraznila, že ČLK by měla garantovat občanům, že 
ve zdravotnických zařízeních potkají plně kvalifi kované-
ho a  řádně připraveného odborníka, a  nikoli lékaře po 
urychlených kurzech a stážích (jako to např. navrhova-
la Česká internistická společnost, kde podle ní by lékař 
s  atestací v  interním oboru podstoupil pouze pětiden-
ní přípravu v tzv. malých oborech, jako jsou např. oční, 
krční či kožní). Tyto i  další argumenty se později plně 
potvrdily. Bohužel se nikdy nezjistilo, kolik „razítek“ ČLK 
dala, a  podobná situace byla i  s „razítky“ za působení 
MUDr. Ratha D. jako ministra zdravotnictví. 

V uvedeném období se dostala do problémů i speciali-
zační příprava. Přitom již v  roce 1978 byla založena 
Katedra všeobecného lékařství (KVL), kde v čele vždy byli 
členové výboru SVL (MUDr. Šnajdr J., MUDr. Válková  L., 
MUDr. Štolfa J.) a Institutu doškolování lékařů a farmaceu-
tů (ILF). KVL ILF se od počátku svojí existence ve spolupráci 
se SVL stala aktivní složkou postgraduálního vzdělávání, 
jak koncipováním curricula profesní přípravy praktických 
lékařů, tak jejich vzděláváním v  kurzech a  seminářích. 
Byly publikovány vzdělávací cíle, detailně rozpracované 
pro všechny obory, kterými se praktický lékař (PL) ve své 

ordinaci zabývá. Vzdělávací cíle se staly teoretickým zákla-
dem specializační přípravy oboru pro atestaci I. stupně 
a další koncepce oboru s požadavky pro atestaci II. stupně 
byla přijata v  roce 1997. V  této době zůstalo nedořeše-
ným problémem fi nancování specializační přípravy. Obor 
všeobecného lékařství jako obor s multidisciplinární post-
graduální přípravou byl zasažen již v počátcích privatizace 
zánikem dřívější možnosti pracovního poměru ve zdravot-
nických zařízeních OÚNZ pro kandidáty oboru. Na žádost 
KVL IPVZ schválilo MZ ČR v  roce 1996 účelové navýšení 
ročního rozpočtu IPVZ na novou formu výuky v  oboru, 
která umožňovala KVL IPVZ zaměstnat kandidáty oboru 
na 18 měsíců specializační přípravy z celkového počtu 30 
měsíců. Uvedený systém se ale kvůli ministerským reduk-
cím dostal do takové krize, že ze stovek atestantů ročně 
poklesl jejich počet na jednotlivce i přes snahu ILF a SVL 
ČLS JEP o  nápravu. Ta nastala až v  pozdějším období za 
ministra MUDr. Julínka T. po zavedení rezidenčních míst. 

Předseda SVL ČLS JEP MUDr. Herber O. a předseda SPL ČR 
MUDr. Šmatlák V. při jednání na XX. výroční konferenci SVL 
ČLS JEP

Dále se SVL zabývala problematikou preskripce, a  to jak 
z  pohledu jejího omezování, tak i  její kvality, etickými 
problémy, problematikou prevence v  našich ordinacích 
a spolupráce s pacienty, kde bylo výzkumy prokázáno, že 
polovina pacientů nedělá důsledně to, co jim lékaři doporučí. 
Také byla diskutována a řešena problematika modernizace 
výuky praktických lékařů, vědeckých informací na inter-
netu aj. Pravidelně byly pořádány Výroční konference SVL. 
Postupně stoupal i počet konaných seminářů v regionech 
tak, že v roce 2002 jejich počet dosáhl 53. 

V červnu 1999 bylo vydáno nulté číslo časopisu Zpra-
vodaj SVL pod názvem Kalendář. Byla sestavena 
redakční rada pod vedením MUDr. Miškovské Z., Ph.D., 
která v dalším vydávání tohoto časopisu pokračovala do 
roku 2005, kdy byl plně nahrazen časopisem Practicus. 

Česká lékařská společnost a Léčiva a.s. podepsaly v roce 
2001 společný Nadační fond (NF), který nesl jméno Praktik. 
NF byl založen dle zákona o nadacích a nadačních fondech. 
Do čela byl zvolen jako předseda MUDr. Herber O., fi rmu 
Léčiva zastupoval Ing. Michal J. NF umožnil věnovat se 
řadě projektů, které byly koordinovány a  fi nancovány 
z tohoto zdroje (konzultace vyhlášek, zákonů, výzkumné 
projekty aj.). V  neposlední řadě jsme díky tomuto fondu 
pomohli několika lékařům, kteří byli postiženi povodně-
mi v roce 2002. Fond zanikl po vzájemné dohodě v rámci 
prodeje Zentivy (bývalá Léčiva) dalšímu majiteli. 
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Ing. Michal J. a prof. MUDr. Blahoš J., DrSc., čestní členové 
SVL ČLS JEP při podpisu Nadačního fondu Praktik 

V roce 2001 byla dokončena i nová regionální struktura 
SVL pomocí systému krajských konzultantů. Prvními se 
stali pro kraj hl. m. Praha MUDr. Mucha C., kraj Středočes-
ký MUDr. Brejník P., kraj Jihočeský MUDr. Burda J. a MUDr. 
Busta F., kraj Plzeňský MUDr. Hajnová J., kraj Karlovar-
ský MUDr. Šimurdová A., kraj Ústecký MUDr. Nejedlá A., 
kraj Liberecký MUDr. Šindelář J., kraj Královéhradecký 
MUDr. Homola A., kraj Pardubický MUDr. Sochorová A., 
kraj Jihlavský MUDr. Havránek J., kraj Brněnský MUDr. 
Vinická  M., kraj Olomoucký MUDr. Štěpánková H., kraj 
Ostravský MUDr. Havlová A., kraj Zlínský MUDr. Lacina Z.

Těmito a dalšími opatřeními ve výboru byla ustanove-
na organizační struktura, která funguje prakticky do 
současné doby.

Společnost všeobecného lékařství 
v období 2002–2006

SVL ČLS JEP vedl výbor ve složení: předseda doc. MUDr. 
Býma S., CSc., místopředseda MUDr. Herber O., vědecký 
sekretář MUDr. Seifert B., Ph.D., místopředseda pro vzdě-
lávání (od roku 2004) MUDr. Laňková J., pokladník MUDr. 
Brejník P., členové MUDr. Beneš V., MUDr. Bradáčová  M., 
MUDr. Červený R., MUDr. Bílková Š., MUDr. Horáček T., 
MUDr. Janík K., MUDr. Karen  I., MUDr. Konštacký S., CSc., 
MUDr. Miškovská Z., MUDr. Skála B., Ph.D. Revizní komise – 
předseda MUDr. Appelt J., členové MUDr. Herle P., MUDr. 
Grzegorzová E. Od roku 2002 administrativní činnos-
ti zabezpečovala paní Doležalová  D., která pracovala 
v SVL ČLS JEP do roku 2007. S přibývající administrativou 
spojenou s rozrůstáním členské základny a práce výboru 
nastoupila na výpomoc v roce 2003 paní Vrbová A., která 
od roku 2006 převzala po paní Doležalové D. celou agendu 
s tímto spojenou. Vzhledem ke zvětšující se administrativě 
související s pořádáním regionálních seminářů nastoupla 
v  r. 2005 paní Čížková H., která od tohoto roku zajišťuje 
celou agendu spojenou se semináři a od roku 2007, kdy 
SVL ČLS JEP odkoupila časopis Practicus, pracuje též jako 
manažerka tohoto časopisu.

doc. MUDr. Býma S., CSc.
předseda SVL ČLS JEP

V  průběhu tohoto období směřovalo hlavní úsilí na 
rozvoj SVL a  regionální infrastruktury SVL, zdokonalo-
vání kontinuálního vzdělávání PL, výzkumné aktivity 
v oblasti tvorby a implementace doporučených postupů 
(DP), institucionalizaci Centra doporučených postupů 

pro praktické lékaře (CDP  – PL), tvorbu doporučených 
postupů pro PL, přípravu XXII.–XXV. výroční konferen-
ce a  řešení koncepčních otázek oboru jako takového. 
Dalším okruhem řešených problémů byla nová speci-
alizační příprava a  akreditace pracovišť pro přípravu 
PL v  souladu s  novou legislativou (zákon 95/2004 Sb.). 
Výhodou byla velmi dobrá spolupráce s  předsednic-
tvem ČLS JEP v čele s předsedou prof. MUDr. Blahošem 
J., DrSc. Praktické lékaře v předsednictvu ČLS JEP zastu-
poval MUDr. Herber O., MUDr. Brejník P. pracoval jako 
člen Ústřední znalecké komise MZ ČR.

V informační oblasti výbor po diskusích a ekonomickém 
rozboru v  roce 2004 rozhodl, že novým periodikem SVL 
bude časopis Practicus, který se stal odborným časopisem 
PL. Šéfredaktorem časopisu byla ustanovena MUDr. Laňko-
vá J. a členy redakční rady byli krajští konzultanti SVL, kteří 
zde tak mohli reprezentovat i regionální problematiku. Na 
základě ročního sledování obsahu časopisu ČLK udělu-
je od roku 2005 v  rámci celoživotního vzdělávání lékařů 
4 kredity za každý správně vyplněný test. Časopis dostá-
vají všichni PL zdarma. Potěšitelné bylo i  uznání našeho 
nového odborného časopisu Practicus na 17th World 
Conference of Family Doctors v Orlandu v USA, když byl 
uveden mezi dalšími 13 časopisy, které pracují se systé-
mem informací založených na důkazech „Info POEMS“. 

Dále byl pro členy naší společnosti centrálně zakoupen 
časopis Medicína po promoci, který přináší informace 
z dalších lékařských oborů, a noviny Medical Tribune. Oba 
tisky tak dosud dostávají naši členové zdarma. V  roce 
2004 byly částečně inovovány naše www stránky na 
adrese www.svl.cz v české i anglické verzi a v roce 2005 
výbor přijal rozhodnutí o  nutnosti zásadní inovace 
a vybral nového partnera pro tyto aktivity. 

Všechny tyto kroky včetně nového systému vzdělávání 
se pozitivně projevily i  na rozvoji a  zásadním nárůstu 
členské základny.

Z  hlavních okruhů činností SVL je nutné pokládat za 
přelomové ustanovení Centra doporučených postupů 
pro PL (CDP–PL). K jeho založení nás vedla nepřehledná 
situace v této oblasti a platnost několika set DP pro PL 
vypracovaných v letech 2000–2001, o jejichž aktuálnos-
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ti a  účelnosti byly značné pochyby. Taktéž legislativní 
vymezení a síla DP nebyly dostatečně vyjasněny.

Podle názoru výboru SVL obecným cílem vytváření 
doporučených postupů je pozitivní změna chování PL, 
omezující možnost vzniku chyb a  neúčelné variability 
při řešení problémů ve prospěch vyšší kvality poskyto-
vané péče. 

Přitom je potřeba zdůraznit, že DP není norma, není 
standard.  Je to expertní doporučení, které v dané době 
odpovídá postupu lege artis u většiny pacientů. PL má 
vždy právo zvolit odlišný individuální postup podle 
zdravotního stavu konkrétního pacienta.

V této souvislosti výbor SVL ČLS JEP spolu s předsednic-
tvem České lékařské společnosti podal ministerstvu 
zdravotnictví návrh výzkumného projektu s názvem Sprá-
va doporučených postupů. Uvedený projekt byl v březnu 
roku 2004 přijat a byl úspěšně řešen v letech 2004–2006. 

DP vznikají na základě metodiky přijaté CDP–PL. Partne-
rem pro CDP–PL při tvorbě DP nejsou jednotliví 
specialisté, ale výbory nebo představitelé odborných 
společností. Tím je zajištěna široká odborná podpora 
DP. Podle stanoveného rozvrhu je ročně zpracováváno 
5–13 DP. Celkový počet DP pro PL se pohybuje podle 
potřeb okolo 40. Jako první byly zpracovány DP 
týkající se prevence KVO, dyslipidemie, arteriální hyper-
tenze a diabetes mellitus. Postupně dále témata deprese, 
bolesti, obezity, anxiety, paliativní léčby, onkoprevence, 
onemocnění prostaty, osteoporózy, Ca mammy, kouře-
ní, NPB, astmatu, CHOPN, antikoagulační léčby, ICHS, 
metabolického syndromu, gerontologie, nespavosti, 
chronického onemocnění pohybového ústrojí, horní 
a  dolní GIT, nefrologie, přednemocniční akutní péče, 
software pro PL, terapie chronické rány a demence. Celý 
cyklus prvních vydání DP byl ukončen v roce 2007.

Vypracované DP jsou vždy představeny na konferen-
cích SVL ČLS JEP a  rozeslány PL v  tištěné formě a  dále 
jsou k dispozici na www.svl.cz. V letech 2004–2006 byla 
věnována velká pozornost naplánování a realizaci cyklů 
implementačních seminářů pro tyto DP. Výsledky naší 
práce v  této oblasti byly prezentovány i na 17th World 
Conference of Family Doctors v  Orlandu v  USA a  na 
dalších odborných konferencích praktických lékařů 
doma i v Evropě.

Vzdělávání

Po přechodném období v roce 2003 bylo v letech 2004–
2006 uskutečněno ročně přes 150 vzdělávacích akcí. 
Většina ve spolupráci s naším hlavním partnerem společ-
ností Zentiva a MZ ČR v problematice screeningu KR–CA. 
Od roku 2004 se našich vzdělávacích aktivit (včetně 
výroční konference) účastnilo přes 10 000 lékařů ročně, 
což znamenalo nejvyšší účast v  dosavadní historii SVL, 
a v tvrdé konkurenci ostatních poskytovatelů vzdělávání 
se jednalo a  dosud jedná o  nejlepší systém vzdělávání 
PL. Dále bylo s KK a členy výboru diskutováno vzděláva-
ní sester PL na našich seminářích. Cílem nebylo nahradit 
vzdělávací aktivity sester organizované sesterskými orga-
nizacemi, ale doplnit mozaiku jejich vzdělávacího plánu 
o problémy primární péče.

MUDr. Laňková J.
místopředsedkyně pro vzdělávání SVL ČLS JEP

SVL vstoupila aktivně i do procesu specializačního vzdě-
lávání. Nový zákon 95/2004 Sb. o  podmínkách 
získávání a  uznávání odborné způsobilosti a  speciali-
zované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a  farmaceuta nebyl z  nejlepších 
a do současné doby byl 7x novelizován. Hlavním cílem 
v  uvedeném období bylo zabránit škodám, které 
v původním znění zákon přinesl, a umožnit dále speci-
alizační přípravu v  našem oboru. Novelizací zákona č. 
125/2005 Sb., která proběhla i  s  naším přispěním, se 
podařilo odstranit některé nedostatky. 

V  letech 2003–2005 byli členy atestačních komisí 
zástupci z  výboru SVL a  KK SVL. Dále probíhala jedná-
ní ohledně akreditace vzdělávacích pracovišť pro PL 
a pracovišť PL. Předsedou akreditační komise pro obor 
praktické lékařství byl zvolen MUDr. Seifert B., Ph.D. 
V  roce 2003 byl v  Časopisu lékařů českých uveřejněn 
článek od MUDr. Seiferta B., Ph.D. „Všeobecné lékařství 
jako akademický obor“, kde autor poukázal na to, co 
může náš obor nově nabídnout lékařským fakultám 
a co naopak mohou nabídnout lékařské fakulty oboru, 
tak, abychom se co nevíce přiblížili vyspělým státům 
i v rámci pregraduálního vzdělávání. 

Byla navázána spolupráce SVL ČLS JEP s  odděleními 
a  ústavy všeobecného praktického lékařství na lékař-
ských fakultách, která probíhá dosud. Přelomovým ve 
výuce byl zrod první učebnice oboru v  ČR, Všeobecné 
praktické lékařství (Galén 2005) autorů MUDr. Seiferta B., 
Ph.D., a MUDr. Beneše V.

Výzkum

V průběhu období byla řešena řada výzkumných projek-
tů, které měly význam pro rozvoj oboru. Z nejdůležitějších 
uvádíme „Implementace doporučených postupů pro 
praktické lékaře jako nástroj systematického zvyšová-
ní kvality v  primární péči“. Projekt byl v  řešení v  letech 
2003–2004, hlavní řešitel doc. MUDr. Býma S., CSc., 
spoluřešitelé: MUDr. Laňková J., MUDr. Herber O., MUDr. 
Seifert B., Ph.D., a „Správa doporučených postupů“ stej-
ných řešitelů. První předběžné údaje byly publikovány 
mj. na 3. EQuiP konferenci 13.–15.  11.  2003 v  Heidel-
bergu a  v  roce 2004 v  Orlandu v USA na 17th World 
Conference of Family Doctors. Závěry práce byly reali-
zovány v  rámci koncepce rozvoje tvorby DP v  SVL ČLS 
JEP. Pro praktickou realizaci projektu SVL spolu s  ČLS 
vytvořila „Centrum doporučených postupů pro praktic-
ké lékaře“ (CDP–PL), které je činné do současné doby.
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Vedoucím projektu „ATLET“ byl doc. MUDr. Býma S., CSc., 
odborným garantem MUDr. Herber O. Cílem projektu 
bylo zjistit, zda jsou PL schopni dosáhnout ukazatele 
kvalitní léčebně preventivní péče v oblasti prevence KVO 
a  dyslipidemií pomocí připravených DP. Získané údaje 
byly průběžně publikovány doma i  v  zahraničí a  využi-
ty při tvorbě DP a jejich implementaci. První předběžné 
výsledky byly publikovány v časopise Practicus a na Evrop-
ské konferenci WONCA v roce 2006 ve Florencii.

MUDr. Seifert B.
vědecký sekretář SVL ČLS JEP 

Dalšími výzkumnými projekty s účastí SVL ČLS JEP byly: 
Hodnocení primární péče, Prevalence pacientů s  chro-
nickou bolestí u  praktického lékaře, Prevalence 
chronické bolesti, Monitoring depistáže kolorektálního 
karcinomu prostřednictvím testu na okultní krvácení 
do stolice ve vybraných praxích, Míra proveditelnosti 
testu na okultní krvácení ve stolici v rámci populačního 
screeningu, Mezioborový konsensus k  užívání neste-
roidních antifl ogistik a kyseliny acetylsalicylové, METRO 
(Monitoring efektivity terapie refl uxu omeprazolem), 
Informovaná sebepéče jako nástroj podpory standardi-
zace ve zdravotnictví. Hlavní řešitel byl MUDr. Seifert B., 
Ph.D., a v oblasti bolesti MUDr. Skála B., Ph.D. 

Zahraniční aktivity SVL

V  letech 2002–2006 měla SVL ČLS JEP zastoupení ve 
výboru WONCA Region Europe MUDr. Benešem  V. do 
roku 2005, v  EGPRN (Evropská výzkumná síť PL/RL) 
MUDr. Červeným R., v EQuiP (skupina pro kvalitu) MUDr. 
Benešem V., MUDr. Seifertem B., Ph.D., a MUDr. Strukem 
P., v EURACT (skupina pro vzdělávání) MUDr. Laňkovou 
J., sekretářem ESPCG (Evropská společnost pro gastro-
enterologii v  primární péči) byl MUDr. Seifert B., Ph.D., 
ve výboru EPCCS (Evropské kardiologické společnosti 
v primární péči) pracoval MUDr. Červený R. a v Evropské 
asociaci pro infekční choroby, ATB a chemoterapii MUDr. 
Karen I. Můžeme konstatovat, že naši zástupci důstojně 
reprezentovali SVL v uvedených institucích. Kromě toho 
se celá řada členů SVL zúčastnila vědeckých konferen-
cí nebo jiných aktivit, které jsou zmíněny v příslušných 
kapitolách.

Mezinárodní konference

V roce 2003 se naši zástupci aktivně zúčastnili, prezento-
vali a  vedli sekce na evropské konferenci WONCA 
v Lublani, na 17. světové konferenci v americkém Orlandu 
v roce 2004, v roce 2005 na řeckém ostrově Kos a v roce 
2006 v  italské Florencii. Velká pozornost byla věnována 

přípravě na 1. mezinárodní konferenci ISGP (Intenational 
Symposium of General Practice), plánovanou pro prak-
tické lékaře ze zemí střední a  východní Evropy v  Praze 
na jaře 2006. Konference se zúčastnilo 110 lékařů z  11 
zemí a byla příležitostí pro výměnu zkušeností a hledání 
námětů pro mezinárodní spolupráci v primární péči. Na 
základě ISGP vznikají další společné projekty. Konference 
zaznamenala velký úspěch jak odborný, tak i  společen-
ský. Všechny zúčastněné státy potvrdily přínos tohoto 
typu setkání nových a  kandidátských zemí EU. Druhé 
ISGP se uskutečnilo v roce 2008 v Krakově. SVL podpořila 
i účast mladých lékařů při vzniku evropské iniciativy pro 
mladé lékaře Vasco de Gama v Lisabonu v roce 2005.

Konference

XXI. výroční konference SVL ČLS JEP se konala v listopa-
du 2002 v  Karlových Varech a  na ní bylo zvoleno nové 
vedení SVL ČLS JEP. Konference se účastnilo okolo 500 
VPL. XXII. výroční konference SVL ČLS JEP se konala na 
podzim 2003 v  Brně. Konference se celkem účastnilo 
již 600 účastníků. Poprvé byla zařazena paralelní ošet-
řovatelská sekce. XXIII. výroční konference SVL ČLS JEP 
proběhla v roce 2004 v Karlových Varech v hotelu Ther-
mal. Konference se účastnilo 850 účastníků a  trvala 
celkem 4 dny. Praktičtí lékaři kromě vedení sekcí a semi-
nářů přednesli 15 původních sdělení. Do obsahu byly 
poprvé zařazeny DP pro PL. V rámci slavnostního zaháje-
ní konference bylo panu prof. MUDr. Blahošovi J., DrSc., 
předsedovi České lékařské společnosti JEP, předáno 
čestné členství ve Společnosti všeobecného lékařství 
jako projev uznání za podporu rozvoje oboru praktické 
lékařství. XXIV. výroční konference SVL ČLS JEP se konala 
v roce 2005 v Brně. Konference se celkem účastnilo přes 
1 050 účastníků (poprvé překročen počet 1 000 účastníků) 
a trvala celkem 4 dny. Opět se podařilo spojení výroční 
konference SVL ČLS JEP se samostatnou ošetřovatelskou 
sekcí a paralelní průběh obou programů v jednom místě. 
Přestože byli pozváni špičkoví čeští odborníci, odborné-
mu programu dominovali praktičtí lékaři. 

Jednání na MZ ČR

V  měsíci červnu 2004 se uskutečnila schůzka s  minist-
rem zdravotnictví MUDr. Kubinyim J. Účastnili se zástupci 
SVL ČLS JEP – doc. MUDr. Býma S., CSc., MUDr. Herber O., 
MUDr. Seifert B., Ph.D., SPL ČR – MUDr. Šmatlák V., OSPDL 
ČLS JEP – MUDr. Cabrnochová H. a další zástupci pediat-
rických společností. Tématem byla Koncepce a problémy 
oboru praktického lékařství, která obsahovala všechny 
moderní prvky primární péče v  rozvinutých zemích. 
Koncepce byla pozitivně přijata. Bohužel po odvolá-
ní pana ministra nebyla dále rozpracována. S  novou 
koncepcí byla seznámena písemně i ministryně zdravot-
nictví doc. MUDr. Emmerová M., CSc. (2004–2005). I přes 
naši snahu nebyli naši zástupci ustanoveni do koncepční 
skupiny připravující nový materiál a bylo rozhodnuto, že 
uvedený materiál se zpracuje v  rámci celkové koncep-
ce zdravotnictví ČR. Po nástupu ministra zdravotnictví 
MUDr. Ratha D. (2005–2006) bohužel došlo vzhledem k 
nepřijatelným postupům MZ ČR ke ztrátě komunikace 
a  přes náš odpor i  k  vydání vyhlášek, které závažným 
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způsobem postihovaly primární péči. Po ustanovení 
nového vedení MZ ČR pod vedením MUDr. Julínka T. 
(2006–2009) byly zahájeny nezbytné kroky k  nápravě 
situace. 
 
Závěrem můžeme konstatovat, že v uvedeném období 
se SVL skokově rozvíjela a  podařilo se jí nabídnout PL 
nový kvalitní systém vzdělávání a vědecké práce. O tom 
svědčí i  rekordní zájem PL o  naše aktivity a  další růst 
členské základny. Počet našich členů se od roku 2002 

zvýšil o  1 565 PL (na 3 589) což je nárůst odpovídající 
nárůstu za předchozích více než 10 let, a dále bylo nově 
registrováno 1 427 zdravotních sester PL do systému 
vzdělávání. Rozvinula se i spolupráce s naší partnerskou 
organizací SPL ČR. Obě společnosti se vhodně doplňo-
valy v řadě oblastí a společně se účastní jednání týkající 
se koncepce oboru, akreditací pracovišť specializační 
přípravy, legislativních jednání aj.

Společnost všeobecného lékařství 
v období 2006–2010

SVL ČLS JEP vedl výbor ve složení předseda doc. MUDr. 
Býma S., CSc., místopředseda MUDr. Herber O., vědec-
ký sekretář doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., místopředseda 
pro vzdělávání MUDr. Laňková J., pokladník MUDr. Brej-
ník P. a členové MUDr. Bradáčová M., MUDr. Červený R., 
Ph.D., MUDr. Horáček T., MUDr. Janík K., MUDr. Karen I., 
MUDr. Konštacký S., CSc., MUDr. et Mgr. Kořenek J. CSc., 
MUDr. Miškovská Z., Ph.D., MUDr. Moravčíková D., MUDr. 
Ponížil M., MUDr. Skála B., Ph.D. Předseda revizní komi-
se MUDr. Herle P., členové MUDr. Grzegorzová E., MUDr. 
Appelt J. 

V  jednotlivých regionech jako krajští konzultanti (KK) 
aktivně pracovali: Brno: MUDr. Kratochvílová  M., České 
Budějovice: MUDr. Burda J., Hradec Králové: MUDr. 
Homola A., Ph.D., Jihlava: MUDr. Havránek J., Karlovy 
Vary: MUDr. Šimurdová A., Liberec: MUDr. Šindelář J., 
Olomouc: MUDr. Stárková H., Ostrava: MUDr. Havlová A., 
Pardubice: MUDr. Sochorová A., Plzeň: MUDr. Hajnová 
J., MUDr. Rudolf Č., Ph.D., Praha MUDr. Mucha C., MUDr. 
Laňková J., Středočeský kraj: MUDr. Brejník P., Ústí nad 
Labem: MUDr. Nejedlá A., Zlín: MUDr. Horký J., Znojmo: 
MUDr. Ponížil M. Výbor SVL opět pro všechny VPL v ČR 
zajistil vydávání a  rozesílání časopisu Practicus a  pro 
naše členy (SVL) časopisu Medicína po promoci a novin 
Medical Tribune. V  roce 2008 nastoupila jako pomocná 
asistentka pro vzdělávání paní Hlaváčková R.

Dále byly aktualizovány webové stránky SVL, které byly 
rozšířeny o  50 e–learningových lekcí a  opakovaně zde 
byly zveřejňovány podklady pro vyplňování přihlášek 
o granty MZ ČR nebo rezidenční místa pro specializač-
ní přípravu. V uvedené době počet akreditovaných VPL 
pro specializační vzdělávání již přesáhl 500 VPL. Nově 
zavedený systém rezidenčních míst u  akreditovaných 
VPL umožnil obnovu vzdělávání v naší specializaci, který 
se přechodně téměř zastavil, a  od této doby (2009) se 
počet rezidenčních míst (RM) každoročně ustálil nad 
100 RM. 

V uvedených letech byly vytvořeny nebo novelizovány 
následující doporučené postupy: horní dyspeptický 
syndrom, arteriální hypertenze, léčba bolesti, deprese, 
diferenciální diagnostika vertiga, laboratorní metody ve 
všeobecné praxi, thyreopatie, chronické srdeční selhá-
ní, erektilní dysfunkce, prevence KVO, dyslipidemie, 
obezita, anxieta, paliativní péče, astma, CHOPN, DM, 

metabolický syndrom, dif. dg. bolestí hlavy, chronické 
onemocnění pohybového aparátu, geriatrie, předne-
mocniční péče, ICHS, vakcinace, demence a  doplňky. 
Uvedené DP byly vypracovány, představeny vždy na 
konferencích SVL ČLS JEP a završeny jejich implementací 
v  rámci plánovaných cyklů implementačních seminářů 
pro tato témata. 

MUDr. Herle P.
předseda revizní komise SVL ČLS JEP

Vzdělávání 

V  uvedených letech uspořádala SVL ČLS JEP přes 600 
regionálních seminářů v krajích a v Praze. O jejich kvali-
tě svědčí nárůst každoroční účasti od roku 2006. V roce 
2009 jsme na seminářích zaznamenali již 8 461 kontak-
tů s PL. Můžeme konstatovat, že v daném období účast 
na seminářích stoupla téměř o jednu čtvrtinu. Semináře 
byly v plné organizační režii sekretariátu SVL, místopřed-
sedkyně pro vzdělávání MUDr. Laňkové J. a příslušných 
krajských konzultantů.

Důležitou součástí seminářů je jak část plánovaná cent-
rálně, tj. témata důležitá z celospolečenského hlediska, 
tak část volby volného tématu, kde se po dohodě s účast-
níky může krajský konzultant rozhodnout pro další 
témata dle potřeb regionů. Vzdělávání formou seminá-
řů se stalo důležitou součástí celoživotního vzdělávání 
většiny PL. Mimo vlastní setkání s odborníkem předná-
šejícím dané téma nabízí i cennou platformu pro diskuse 
a kuloární výměnu zkušeností mezi lékaři. 

Opět se otevřela problematika specializačního vzdělá-
vání, kdy se podařilo aspoň částečně MZ ČR přesvědčit 
o nutnosti dalších změn zákona o specializačním vzdě-
lávání 95/2004, které se promítly v  novelách zákona č. 
124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 
Sb., což umožnilo pokračovat ve specializačním vzdělá-
vání v našem oboru. 
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 Časopis Practicus 

V  roce 2007 SVL ČLS JEP odkoupila od dosavadního 
vlastníka společnosti Practicus s.r.o. vydavatelská práva 
k  časopisu Practicus. Časopis Practicus jako odborný 
časopis SVL ČLS JEP je tak kompletně řízen SVL ČLS 
JEP. Šéfredaktorkou se stala MUDr. Laňková J. Redakční
rada byla i  nadále tvořena členy výboru SVL ČLS JEP 
a  krajskými konzultanty SVL ČLS JEP. Časopis Practicus 
vyšel 40x, byl rozesílán zdarma všem praktickým léka-
řům v ČR. Celkový náklad časopisu byl v r. 2008 zvýšen 
na 6000 ks, kromě praktických lékařů je dodáván i  do 
lékařských knihoven, na lékařské fakulty, je rozesílán 
studentům v  postgraduální přípravě do oboru a  také 
rozesílán předplatitelům. S časopisem byly v uplynulých 
letech distribuovány i  doporučené postupy (35) vyda-
né CDP–PL. Pravidelnou součástí časopisu byl znalostní 
test hodnocený 4 kredity ČLK. Testy byly každý rok řeše-
ny min. 3000x s cca 80% úspěšností. 

Výzkum 
K  nejdůležitějším projektům řešeným v  rámci SVL ČLS 
JEP v  uvedeném období patřilo úspěšné ukončení 
a obhájení projektu „ATLET“ (2007), kde se prokázalo, že 
PL jsou schopni dosáhnout ukazatele kvalitní léčebně 
preventivní péče v oblasti prevence KVO a dyslipidemií 
pomocí připravených DP a správně indikovat nefarma-
kologická a farmakologická opatření. Získané údaje byly 
průběžně publikovány doma i  v  zahraničí a  využity při 
tvorbě DP. 

„MOET–DIABETES“, společný projekt SVL a České diabe-
tologické společnosti ČLS JEP na podporu kvality péče 
o  diabetiky v  ordinacích praktických lékařů, měl jako 
hlavní řešitele MUDr. Karena  I., prof. MUDr. Kvapila  M., 
CSc. Cílem projektu bylo zajistit vysokou kvalitu péče 
o  diabetiky podle platných doporučených postupů 
a podpořit praktické lékaře v zajišťování péče o diabetiky 
2. typu. Z prvních výsledků vyplynulo, že PL v některých 
oblastech dosahují lepších výsledků než diabetologové, 
a projekt byl předčasně ukončen.

„Přístup PL k  KVO a  jejich prevenci, přístup PL k  GIT 
a  jejich prevenci. Mezinárodní průzkum v  10 zemích 
střední a  východní Evropy“. Hlavní řešitelé doc. MUDr. 
Býma S., CSc., prof. Windak A. (Polsko), Kersnik J., MD 
(Slovinsko), doc. Seifert B., Ph.D. a  další. Projekt nava-
zoval na pražskou konferenci ISGP. V  roce 2007 a  2008 
byl realizován průzkum mezi praktickými lékaři 10 zemí 
střední a  východní Evropy. Byl zaměřen zejména na 
mezinárodní srovnání přístupů PL v  oblasti kardiovas-
kulární prevence a gastrointestinální symptomatologie. 
Získané výsledky byly zpracovány pro domácí i  zahra-
niční publikace a využity při tvorbě DP.

„Hodnocení kvality ordinací praktických lékařů včetně 
bezpečí pacientů a  národní akreditační standardy pro 
všeobecné ambulance“. Hlavním řešitelem obou projek-
tů byl doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., jako spoluřešitelé 
byli doc. MUDr. Býma S., CSc., MUDr. Mgr. Struk P. Cílem 
projektů bylo vytvoření národních akreditačních stan-

dardů pro zdravotnická zařízení poskytující péči v oboru 
všeobecné praktické lékařství a  vytvoření systému 
a  rámce hodnocení kvality a  srovnávání všeobecných 
praxí. Oba projekty byly úspěšně obhájeny. 

Účast a práce v komisích 

Členové výboru SVL ČLS JEP pracovali v průběhu voleb-
ního období ve významných komisích a  skupinách MZ 
ČR a ČLK; Akreditační komise (AK) MZ ČR pro obor VPL: 
předseda doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., místopředseda: 
MUDr. Konštacký S., CSc., členové: doc. MUDr. Býma 
S., CSc., MUDr. Skála B., Ph.D., MUDr. Brejník P., MUDr. 
Herle P.; AK MŠMT pro nelékařské obory a vědecká rada 
ČLK: doc. MUDr. Býma S., CSc.; AK MZ ČR pro posudko-
vé lékařství: MUDr. Červený R., Ph.D. Pracovní skupina 
pro kvalitu MZ ČR: doc. MUDr. Seifert B., Ph.D. Komise 
pro screening kolorektálního karcinomu: doc. MUDr. 
Seifert B., Ph.D. Komise pro mamární screening MUDr. 
Miškovská Z., Ph.D. Oborová komise ČLK pro všeobecné 
lékařství a Komise pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS 
JEP MUDr. Konštacký S., CSc., MUDr. Brejník P. a  MUDr. 
Herle P. zastupovali obor všeobecné praktické lékařství 
při jednáních Ústřední znalecké komise MZ ČR při řešení 
složitých posudkových případů. Na základě doporuče-
ní SVL a  SPL působili MUDr. Brejník P., MUDr. Janík K. 
a MUDr. Skála B., Ph.D. jako znalci oboru zdravotnictví, 
specializace všeobecné lékařství, při řešení soudních 
sporů, kde fi gurovali praktičtí lékaři. Při všech jedná-
ních se členové jednotlivých komisí snažili o maximální 
podporu rozvoje primární péče v ČR.

Zahraniční aktivity

Členové SVL v  roce 2006–2010 působili v  orgánech 
a  pracovních skupinách WONCA: Světová a  Evropská 
Rada WONCA (doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.) EQuiP (doc. 
MUDr. Seifert B., Ph.D., MUDr. Mgr. Struk P.), EPCCS 
(MUDr. Červený R., Ph.D.), ESPCG (doc. MUDr. Seifert B., 
Ph.D.). Na konferenci WONCA v Basileji v září 2009 byla 
podepsána smlouva o  pořádání světové konference 
mezi organizací WONCA a Českou lékařskou společnos-
tí JEP. Za českou stranu smlouvu podepsali doc. MUDr. 
Býma S., CSc. a  doc. MUDr. Seifert B., Ph.D. Ve spolu-
práci s  agenturou Guarant international probíhala 
příprava konference podle harmonogramu. Byly ustano-
veny domácí pracovní výbory. Nejbližší významnou akcí 
byla světová konference PL v Mexiku, na kterou soustře-
dil výbor SVL ČLS svou marketingovou strategii. 

Víkendové vzdělávací semináře

V roce 2008 byla založena tradice víkendových vzděláva-
cích seminářů SVL ČLS JEP, které zlepšují dostupnost 
vzdělávacích programů i  mimo krajská centra. První 
a druhý cyklus proběhly v  letech 2008 a 2009, kdy byly 
zorganizovány čtyři regionální semináře v následujících 
lokalitách: Karlova Studánka, Harrachov (Dvůr Králové 
nad Labem), Srní, Mikulov. Na základě značného zájmu 
ze strany praktických lékařů byly semináře v  roce 2010 
rozšířeny o  nové místo konání: Luhačovice. Tímto byl 
posílen i moravský region. Odborná sdělení jsou zamě-
řena především na témata mimo doporučené postupy. 
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Počet účastníků víkendových vzdělávacích seminářů se 
pohyboval okolo 700 ročně. Na jejich organizaci se přede-
vším podíleli MUDr. Moravčíková D. a MUDr. Herber O. 

Konference

Na základě zájmu PL byla od roku 2006 zahájena nová 
tradice celostátních Jarních interaktivních konferencí 
v Praze. 

I.–IV. jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP 
proběhly ve Slovanském domě v Praze. Tyto interaktiv-
ní konference SVL ČSL JEP potvrdily zájem praktických 
lékařů o  tento způsob získávání informací a  předávání 
zkušeností. Zastoupeni byli jak praktičtí lékaři, tak zástup-
ci z řad specialistů. Interaktivní pojetí přednášek včetně 
možnosti vstupu do řešení problému pomocí hlasovací-
ho zařízení se výrazně podílí na zlepšování komunikace 
mezi praktickými lékaři a specialisty, usnadňuje vzájem-
né předávání poznatků a zkušeností a umožňuje pružně 
reagovat na informační potřeby všech zúčastněných. 
Z tohoto i dalších hledisek lze Jarní konference považo-
vat za zdařilé. Počet účastníků v průběhu let se navýšil ze 
600 na 900. Na každé konferenci je prezentováno okolo 
40 sdělení, která jsou zpracována z pohledu specialistů 
i praktických lékařů.

XXV.–XXIX. výroční konference SVL ČLS JEP se tradič-
ně střídaly v Brně a Karlových Varech. Jedná se o hlavní 
akci SVL ČLS JEP, kde jsou prezentována a diskutována 
klíčová odborná témata daného roku. Na každé z nich se 
registrovalo již okolo 1200 účastníků a bylo odpřednáše-
no více než 60 sdělení, která moderovali a řídili praktičtí 

lékaři. Pozornost byla zaměřena především na aktuální 
problémy a   doporučené postupy pro praktické lékaře, 
které prezentovali jak sami praktičtí lékaři, tak i pozva-
ní specialisté. Jedním z  nezanedbatelných výsledků 
uvedených konferencí byl i  vznik týmů, které v  rámci 
tvorby doporučených postupů pro PL úzce spolupracují 
při řešení uvedené problematiky. 

Při vyhodnocení tohoto období můžeme konstatovat, 
že SVL se podařilo udržet vysoký standard systému 
celoživotního vzdělávání i  vědecké práce. Počet členů 
vzrostl na 4000, z toho bylo 78 studentů LF se zájmem 
o  PL, a  dále bylo registrováno 1980 sester PL. Kromě 
zmíněných širokých odborných aktivit SVL též aktivně 
vystupovala v  koordinaci s  SPL při podpoře profesních 
záležitostí PL. Podařilo se odvrátit ve spolupráci s  MZ 
ČR v čele s ministrem MUDr. Julínkem T. devastaci naše-
ho oboru způsobenou ministrem MUDr. Rathem  D. 
po odborné i  profesní stránce. Byl zaveden systém 
rezidenčních míst, obnovena specializační příprava, 
změněn systém rekvalifi kací a  odstraněna možnost 
„ministerského razítka“ k  získání naší specializace. Byla 
rozšířena preskripce (bohužel jen částečně) a  přiby-
ly i  výkony a  byla navýšena kapitace. Tzv. regulační 
poplatky plně prokázaly svoji funkci k racionalizaci vyža-
dovaných služeb ze strany pacientů, omezily zbytné 
návštěvy a zvýšily kvalitu poskytované péče. V roce 2007 
vyšla kniha Lékařská etika (Kořenek J.) a v roce 2009 byla 
vypracována a  zveřejněna nová koncepce oboru Všeo-
becné praktické lékařství (Býma S., Seifert B., Šmatlák V., 
Štolfa J.), publikovaná v Praktickém lékaři č. 9/2009, která 
se stala podkladem pro jednání s MZ ČR a na LF v ČR. 

Společnost všeobecného lékařství 
v období 2010–2014

SVL ČLS JEP vedl výbor ve složení: předseda doc. MUDr. 
Býma S., CSc., místopředseda MUDr. Herber O., vědecký 
sekretář doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., místopředseda pro 
vzdělávání MUDr. Laňková J., místopředseda pro profes-
ní záležitosti MUDr. Karen  I., pokladník MUDr. Brejník 
P. a  členové MUDr. Červený R., Ph.D., MUDr. Horáček 
T., MUDr. Janík K., MUDr. Štolfa J., MUDr. Konštacký S., 
CSc., MUDr. et Mgr. Kořenek J., CSc., MUDr. Miškovská Z., 
Ph.D., MUDr. Moravčíková  D., MUDr. Havlová A., MUDr. 
Skála B., Ph.D., MUDr. Mucha C. Předseda revizní komi-
se: MUDr. Vojtíšková J., členové: MUDr. Grzegorzová E. 
a MUDr. Herle P. Jako ocenění jejich práce pro SVL výbor 
navrhl u  dlouholetých členů výboru MUDr. Appelta J. 
a MUDr. Bradáčové M. ocenění čestnou medailí ČLS JEP, 
kterou obdrželi na výroční konferenci SVL ČLS JEP. 

V  jednotlivých regionech jako KK pracovali: Brno: 
MUDr. Kratochvílová  M., od r. 2012 MUDr. Marek  V., 
České Budějovice: MUDr. Burda J., Hradec Králové: 
MUDr. Homola A., Ph.D., Jihlava: MUDr. Havránek J., 

Čestní členové ČLS JEP MUDr. Janík K. a  MUDr. Appelt J., 
člen revizní komise ČLS JEP

Karlovy Vary: MUDr. Šimurdová A., od roku 2013 MUDr. 
Mestická P., Liberec: MUDr. Šindelář J., Olomouc: MUDr. 
Stárková H., Ostrava: MUDr. Havlová A., Pardubice: 
MUDr. Sochorová A., Plzeň: MUDr. Červený R., Ph.D., 
Praha: MUDr. Mucha  C., Středočeský kraj: MUDr. Brej-
ník P., Ústí nad Labem: MUDr. Richterová A., Zlín: MUDr. 
Horký J.
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MUDr. Vojtíšková J.
předsedkyně revizní komise SVL ČLS JEP

Dále byly dokončeny přípravy k založení pracovní skupi-
ny „DM sekce SVL ČLS JEP“ pod vedením MUDr. Karena I., 
jejímž cílem je zkvalitnění LPP o diabetiky 2. typu, kteří 
jsou v péči VPL.

Tak jako v  minulých obdobích zajistil výbor SVL pro 
všechny VPL v ČR vydávání a rozesílání časopisu Practicus 
(bezplatně pro všechny VPL) pod vedením šéfredaktorky 
MUDr. Laňkové J. a pro naše členy (SVL) časopisu Medicína 
po promoci a novin Medical Tribune. Dále byly průběžně 
aktualizovány www stránky SVL, které byly rozšířeny o e–
learningové lekce pro specializační přípravu. V  tomto 
období byly vytvořeny nebo novelizovány doporučené 
postupy tykající se následující problematiky: ATB, bolesti 
zad, kouření, osteoporózy, ICHDK, nefrologie, nespavosti, 
NPB, srdečního selhání, onkoprevence, léčby vybraných 
urologických onemocnění, paliativní péče, alergie, chro-
nických žilních onemocnění, erektilní dysfunkce, CHOPN, 
astma, prediabetu, GIT, inkontinence, dyslipidemie, DM, 
prevence KVO, deprese, antitrombotické léčby, očkování, 
ICHS aj. Uvedené DP byly vypracovány a představeny na 
konferencích SVL ČLS JEP a  byla zajištěna jejich imple-
mentace v  rámci plánovaných cyklů implementačních 
seminářů pro tato témata. 

Vzdělávání 

V  letech 2010–2014 pořádala SVL ČLS JEP každý rok 
ročně průměrně 145 seminářů, kde počet kontaktů 
s VPL v roce 2013 poprvé přesáhl 10 000 účastí na semi-
nářích za jeden rok, což svědčí o  oblíbenosti uvedené 
formy vzdělávání a kvalitní práci výboru a KK při jejich 
organizování a  výběru vhodných témat. Evergreen 
novel zákona 95/2004 o specializačním vzdělávání dále 
pokračoval i v tomto období dvěma novelami zákona č. 
346/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb. V souladu s těmi-
to změnami se podařilo specializační přípravu realizovat 
tak, aby plně odpovídala platným normám. 

Víkendové vzdělávací semináře 

Společnost všeobecného lékařství pokračovala v  pořá-
dání víkendových dvoudenních seminářů. Každý rok 
proběhlo 5 seminářů. Potěšující byl vzrůstající počet 
zúčastněných všeobecných praktických lékařů, kteří 
tímto potvrdili oblíbenost této formy vzdělávání. 
Odborná témata byla aktuální a  vycházela z  potřeb 
praxí. Celkem bylo registrováno každý rok okolo 1000 
účastníků, kteří při anonymním elektronickém hlasování 
projevili zájem o pokračování v této tradici.

Publikace

V roce 2013 byla vydána zásadní oborová publikace, učeb-
nice Všeobecné praktické lékařství autorů doc. MUDr. 
Seiferta B., Ph.D., MUDr. Beneše  V., doc. MUDr. Býmy S., 
CSc. Jednalo se o zásadní přepracování a rozšíření první-
ho vydání z  roku 2005. Ve spolupráci s  jednotlivými 
členy výboru a dalšími autory byly připraveny publikace: 
Základní pojmy praktického a posudkového lékařství auto-
rů doc. MUDr. Seiferta B., Ph.D., MUDr. Čeledové L., Ph.D., 
MUDr. Červeného R., Ph.D., MUDr. Čevely R., Ph.D., MUDr. 
Seifertové J. a MUDr. Zvoníkové A.; Screening kolorektální-
ho karcinomu, autor: doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.; Colorectal 
Cancer Screening. A Guide for General Practitioners in Euro-
pe, autor: doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.; Bariatrická chirurgie 
a  primární péče, autoři: MUDr. Doležalová K., doc. MUDr. 
Býma S., CSc., prof. MUDr. Fried  M., CSc., prof. MUDr. 
Svačina Š., DrSc., MUDr. Karen  I. a  kol.; Diabetes mellitus 
v primární péči, autoři: MUDr. Karen I., spoluautoři: MUDr. 
Hamouz Z., oponenti: doc. MUDr. Býma S., CSc., MUDr. 
Moravčíková D., MUDr. Štolfa J., MUDr. Červený R., Ph.D.; 
Neurologie pro všeobecné praktické lékaře, autoři: MUDr. 
Novotná M., MUDr. Herle P.; Psychiatrie pro všeobecné prak-
tické lékaře, autoři: prof. MUDr. Raboch J., DrSc., MUDr. 
Herle P.; Gynekologie pro všeobecné praktické lékaře, autoři: 
MUDr. et. PhDr. Čepický P., Ph.D, MUDr. Herle P. a Chirurgie 
pro všeobecné praktické lékaře, autoři: doc. MUDr. Fanta J., 
CSc., MUDr. Herle P. a kol.

Výzkum 
V daném období ve spolupráci se SVL ČLS JEP byly řešeny 
projekty Epidemiologická studie infekce Helicobacter pylo-
ri dechovým testem s  ureou značenou izotopem uhlíku 
v  ordinacích všeobecných praktických lékařů a  praktických 
dětských lékařů, ve spolupráci s Interní klinikou FN Hradec 
Králové a Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze: 
doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.; Pilotní testování metodiky sledo-
vání nežádoucích událostí, chyb a omylů ve všeobecné praxi 
v rámci BCA projektu, který byl organizován ve spolupráci 
s WHO a  MZ ČR: doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.; Monitoring 
screeningu kolorektálního karcinomu imunochemických 
testem na okultní krvácení v  ordinaci všeobecných praktic-
kých lékařů: MUDr. Král N.; Studie KAPR; možnosti ovlivnění 
pacientů v  primární a  sekundární prevenci kardiovasku-
lárních onemocnění v ordinaci praktického lékaře: MUDr. 
Herber O.; PHAMEU projekt; mezinárodní srovnávací projekt 
rozvoje primární péče v zemích Evropské unie: prof. Windak 
A., Katowice, doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.; PHATMEE projekt, 
projekt hledání indikátorů efektivity primární péče v zemích 
střední a východní Evropy: prof. Windak A., Katowice, doc. 
MUDr. Seifert B., Ph.D.; Projekt QUALICOPC, porovnání 
parametrů kvality a  organizace primární péče v  31 zemích 
Evropské unie, projekt je fi nancován z  evropských struk-
turálních fondů a  je řízen holandským institutem NIVEL. 
V České republice je projekt koordinován Ústavem všeo-
becného lékařství 1. LF UK v  Praze: doc. MUDr. Seifert 
B., Ph.D., MUDr. Šrámková N.; Projekt ABI, zaměřený na 
včasný záchyt ischemické choroby srdeční v  ordinacích 
všeobecných praktických lékařů prostřednictvím měře-
ní ABI indexu v rámci prevence u osob nad 50 let: MUDr. 
Vojtíšková J.; Program kvality a bezpečí pro všeobecné prak-
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tické lékaře, projekt byl podpořen grantem MZ ČR. Cílem 
projektu bylo připravit srozumitelnou informaci formou 
prezentace pro praktické lékaře o  nárocích na kvalitu 
a  bezpečnost v  ordinacích v  souvislosti se zavedením 
nových právních norem: doc. MUDr. Býma S., CSc., doc. 
MUDr. Seifert B., Ph.D.; Pilotní projekt Chřipka podporo-
vaný SVL ČLS JEP a Vakcinologickou společností ČLS JEP, 
realizovaný v  ordinacích všeobecných praktických léka-
řů u pojištěnců ZPŠ, zaměřený na aktivní imunizaci proti 
chřipce populace v  produktivním věku a  sledování její 
prospěšnosti včetně nákladové analýzy: MUDr. Karen  I.; 
Srovnávací studie softwarů pro ordinace praktických léka-
řů: MUDr. Mucha C., a další projekty.

Účast a práce v komisích

Členové výboru SVL ČLS JEP pracovali v průběhu voleb-
ního období ve významných komisích a  skupinách MZ 
ČR a ČLK; Akreditační komise (AK) MZ ČR pro obor VPL: 
předseda doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., členové MUDr. 
Konštacký S., CSc., doc. MUDr. Býma S., CSc., MUDr. 
Skála B., Ph.D., MUDr. Štolfa J., MUDr. Brejník P., MUDr. 
Herle P., MUDr. Červený R., Ph.D. Vědecká rada ČLK: doc. 
MUDr. Býma S., CSc., AK MZ ČR pro posudkové lékařství: 
MUDr. Červený R., Ph.D., Pracovní skupina pro kvalitu 
MZ ČR: doc. MUDr. Seifert B., Ph.D. Komise pro scree-
ning kolorektálního karcinomu: doc. MUDr. Seifert B., 
Ph.D. Expertní skupina pro adresné zvaní ke screeningu: 
doc. MUDr. Seifert B., Ph.D. Komise pro lékovou politiku 
a  kategorizaci ČLS, Národní imunizační komise, MUDr. 
Konštacký S., CSc. Subkomise pro antibiotickou politiku 
ČLS JEP (SKAP): MUDr. Karen I., MUDr. Konštacký S., CSc. 
Meziresortní komise MZ pro vzácná onemocnění: MUDr. 
Štolfa J. Komise MZ ČR pro screening nádoru prsu: 
MUDr. Miškovská Z., Ph.D. Členové výboru MUDr. Brejník 
P. a MUDr. Herle P. zastupovali obor všeobecné praktic-
ké lékařství při jednáních odborných (dříve znaleckých) 
komisí, Ústřední komise MZ ČR, odborných komisí kraj-
ských úřadů při řešení složitých posudkových případů. 
Na základě  doporučení  SVL a  SPL  působili MUDr. Brej-
ník P., MUDr. Janík K. a MUDr. Skála B., Ph.D. jako znalci 
oboru zdravotnictví, specializace všeobecné lékařství, 
při řešení soudních sporů, kde fi gurovali praktičtí lékaři. 
Doc. MUDr. Býma S., CSc., se podílel na zpracování reviz-
ního posudku LF UK v Hradci Králové. Doc. MUDr. Seifert 
B., Ph.D., se podílel na zpracování znaleckých posudků 
VFN a 1. LF UK ve všeobecném praktickém lékařství. 

Zahraniční aktivity 

Členové SVL v  letech 2012–2016 působili v  orgánech 
a pracovních skupinách WONCA: Světová a Evropská Rada 
WONCA doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., EQuiP doc. MUDr. 
Seifert B., Ph.D., MUDr. Kovář J., EURACT MUDr. Bednář J., 
EPCCS MUDr. Červený R., Ph.D., ESPCG doc. MUDr. Seifert 
B., Ph.D., MUDr. Král N. Každoročně se také zúčastnili 
jednání těchto organizací a  skupin. Výbor SVL ČLS JEP 
podpořil účast členů SVL na evropských konferencích 
WONCA ve Varšavě a  ve Vídni. Byli mezi nimi kolegové 
s  přijatými abstrakty aktivně vystupující, zástupci SVL 
v různých sítích včetně zástupců Mladých praktiků. Výbor 
SVL systematicky podporoval angažmá mladých praktic-

kých lékařů z České republiky v hnutí Vasco de Gama. 
V  letech 2010–2013 pokračovala příprava na světovou 

konferenci PL WONCA 2013 v  Praze. Zástupci organi-
začního a  vědeckého výboru se pravidelně scházeli 
ve složení doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., MUDr. Beneš  V., 
doc. MUDr. Býma S., CSc., MUDr. Vojtíšková J., MUDr. 
Šrámková N., MUDr. Král N., Somolová R., Srncová  M., 
Břinčil P. (Guarant International). Agendu Českosloven-
ského dne převzal MUDr. Herber O. Na konferenci ve 
Vídni došlo k  jednání plánovacího výboru konference 
za účasti zástupců světové WONCA Dr. Dan Ostergaarda 
a  tajemníka WONCA Gartha Manninga. Do 31.  12.  2012 
bylo přihlášeno přes 1600 abstrakt ze všech kontinentů. 
Užší organizační výbor se scházel ve složení doc. MUDr. 
Seifert B., Ph.D., MUDr. Beneš V., a Somolová R. (Guarant 
International). SVL propagovala svou konferenci stán-
kem na konferenci WONCA Asia Pacifi c na Filipínách, na 
konferenci WONCA East Mediterranean Region v Dubaji, 
na sjezdu AAFP (Americká akademie rodinných lékařů) 
a  na evropských konferencích WONCA ve Varšavě a  ve 
Vídni. Prahu opakovaně navštívili členové konferenčního 
výboru světové WONCA Dr. Dan Ostergaard a  tajemník 
WONCA Alfred Loh, aby zkontrolovali stav příprav a shléd-
li prostory vybrané ke konání jednání exekutivy, rady 
a vlastní konference. Uskutečnilo se jejich setkání s členy 
organizačního výboru konference na zámku Zbiroh. Za 
organizaci Mladých praktiků byl do výboru přizván MUDr. 
Král N. Byl stanoven podrobný harmonogram příprav. 

V  první polovině roku 2013 probíhaly fi nální přípravy 
světové konference WONCA 2013 podle harmono-
gramu. Důraz byl kladen na distanční marketing 
prostřednictvím webové stránky a  sociálních sítí. Na 
přípravě webcastu, zvoucího do Prahy, se podíleli mladí 
praktičtí lékaři. Konference získala zajímavé partnery, 
jako např. společnost INTEL, kteří zajistili ekonomický 
klid pro fi nální přípravu a  umožnili zvýšit technologic-
kou úroveň konference. 

Výbor SVL ČLS JEP a KK na XIX. kongresu WONCA

Na jaře 2013 byl dokončen odborný program pod vede-
ním MUDr. Beneše  V., designován kulturní program 
pod vedením MUDr. Vojtíškové J. a dokončen program 
Československého dne pod vedením MUDr. Herbera O. 
Již koncem května mohli předseda organizačního výbo-
ru konference doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., a  výbor SVL 
ČLS JEP díky počtu registrovaných a kvalitní programo-
vé nabídce vzhlížet klidně k zahájení konference. 
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XX. Světová konference praktických a  rodinných 

lékařů WONCA

Poprvé v postkomunistických zemích se uskutečnila 
v Praze v Kongresovém paláci ve dnech 25.– 29. 6. 2013 
Světová konference praktických a  rodinných lékařů 
WONCA. Konferenci předcházelo jednání Světové rady 
WONCA a Regionálních rad WONCA. Naši mladí praktič-
tí lékaři v čele s MUDr. Kožouškovou K. měli jedinečnou 
příležitost zorganizovat prekonferenci  – první globální 
setkání regionálních iniciativ mladých praktických lékařů 
ze všech regionů WONCA. Vlastní konference se zúčast-
nilo 3 628 lékařů ze 106 zemí s  vyrovnaným poměrem 
mužů (51 %) a žen (49 %). Z Evropy bylo 2 552 účastní-
ků, dalším nejvíce zastoupeným kontinentem byla Asie 
(583, včetně Austrálie), následovaná Latinskou a Střední 
Amerikou (229), Severní Amerikou (143) a Afrikou (111). 
Nejvíce lékařů přijelo ze Španělska, Holandska, Chorvat-
ska a Portugalska, z mimoevropských států pak z Brazílie 
(165). Na konferenci se registrovalo 168 českých lékařů 
a 86 Slováků. 

Ve vědeckém programu konference vystoupilo během 
240 hodin odborného programu na 5 plenárních zasedá-
ních, 95 workshopech a 70 přednáškových sekcích přes 
350 řečníků. S klíčovým poselstvím vystoupila generál-
ní ředitelka WHO Dr. Chan  M., která mj. konstatovala: 
„Zdravotní systém, jehož páteří je primární péče, přináší 
nejlepší výsledky zdravotní péče s těmi nejnižšími nákla-
dy a  maximální spokojeností uživatelů“ a  připomněla: 
„V  současné době jste vycházejícími hvězdami, které 
nám poskytují naději, že se vyrovnáme s řadou složitých 
a  nepříznivých trendů. Nyní potřebujeme a  žádáme si 
vaše schopnosti a dovednosti více než kdy dříve.“ Mezi 
dalšími řečníky byl nastupující prezident WONCA prof. 

Kidd  M., MD nebo např. prof. MUDr. Škrha J., DrSc., 
prorektor Univerzity Karlovy. K řízení sekcí bylo potřeba 
138 předsedajících. Bylo prezentováno 1134 posterů, na 
kterých se podílelo více než 3000 autorů. Na odborném 
programu se autorsky podílely desítky českých prak-
tických lékařů. Zahraniční kolegové též navštívili velký 
počet ordinací českých praktických lékařů, např. prezi-
dent světové organizace WONCA, Dr. Roberts R., byl 
hostem ordinace MUDr. Muchy C. na Praze 6. 

Jedním z paralelních programů konference byl Česko-
slovenský den, kde byly prezentovány nejlepší práce 
a  projekty českých a  slovenských kolegů v  posled-
ních letech. Ceremoniály konference byly vydařené, 
stejně jako společenský večer na Žofíně. Konference 
byla hodnocena velmi pozitivně reprezentací WONCA 
i v ohlasech účastníků. Výbor SVL podpořil vydání publi-
kace, která dokumentuje klíčové okamžiky přípravy 
i  realizace konference WONCA: XX. Světová konference 
praktických a rodinných lékařů WONCA 2013. Výbor vyslo-
vil poděkování organizačnímu a  vědeckému výboru 
konference WONCA za vydařenou organizaci této dosud 
nejvýznamnější akce na území ČR.

V.–VIII. jarní interaktivní konference SVL ČLS

Největší jarní odbornou vzdělávací akcí pro všeobecné 
praktické lékaře v  Praze tradičně bývá Jarní interak-
tivní konference SVL ČSL JEP. Odborná témata jsou 
prezentována a  diskutována nejen z  pohledu praktic-
kých lékařů, ale i  přizvaných specialistů. Přizvání na 
interaktivní spolupráci přijali internisté, kardiologové, 
diabetologové, psychiatři, gastroenterologové, alge-
ziologové, alergologové, plicní lékaři, chirurgové, 
vakcinologové, urologové, angiologové, neurologové, 
hematologové a  onkologové. Do přednášek mohou 

XX. Světová konference WONCA v Praze: zleva předseda organizačního výboru doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., doc. MUDr. Býma 
S., CSc. a generální ředitelka WHO Chan M., MD. 
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účastníci vstupovat s  pomocí hlasovacího zařízení. 
Tento způsob se výrazně podílí na zlepšování komuni-
kace mezi praktickými lékaři a  specialisty, usnadňuje 
vzájemné předávání poznatků, zkušeností a  umožňuje 
pružně reagovat na informační potřeby všech zúčast-
něných. Celkem se na všech interaktivních konferencích 
účastnilo více než 4 300 VPL. 

XXX.–XXXIII. výroční konference SVL ČLS JEP

Nejvýznamnější akce Společnosti všeobecného lékař-
ství ČLS JEP se pořádají na podzim daného roku, a to od 
roku 2011 střídavě ve Zlíně a Karlových Varech. Odbor-
ný program byl zahájen blokem Mladých praktiků, kteří 
v  této době zastupovali více než 430 registrovaných 
členů. Jednotlivé sekce Mladých praktiků se zabývají 
problematikou předatestační přípravy, zakládáním a 
přebíráním praxí a  zahraničními vztahy. Mladí praktici 
poděkovali výboru SVL ČLS JEP za poskytnutí prostoru 
k  prezentaci. Kromě odborných témat pravidelně byla 
věnována pozornost připravované XX. světové konfe-
rence praktických lékařů v  Praze v  roce 2013 (WONCA 
2013). Výročních konferencí se zúčastnilo každý rok 
okolo 1 200 lékařů a 200 sester, což svědčí o standardně 
vysoké kvalitě. 

Při vyhodnocení let 2010–2014 můžeme konstatovat, 
že SVL pokračovala ve vysokém úrovni svých aktivit jak 
v oblasti vzdělávání, tak i výzkumu. Počet našich členů 

se zvýšil na 4 542, z  toho bylo 132 studentů LF zájem-
ců o PL. Dále bylo registrováno 2 021 sester PL. Kromě 
zmíněných širokých odborných aktivit SVL též aktivně 
vystupovala v koordinaci s SPL při podpoře profesních 
záležitostí PL. Bohužel se nepodařilo plně využít poten-
ciál světové konference WONCA 2013 a  přítomnosti 
generální ředitelky WHO Chan M. k plánovanému posu-
nu myšlení našeho MZ ČR. V této době totiž padla vláda, 
a  tak se ministr omezil pouze na obecné proklamace 
o  důležitosti primární péče. S  ministrem doc. MUDr. 
Hegerem L., CSc. začalo také období ředitelů fakultních 
nemocnic nebo jejich náměstků v  čele MZ ČR (Heger, 
Holcát, Němeček, Ludvík), kteří z logiky věc preferovali 
zejména tuto složku zdravotní péče. Na druhou stranu 
je potřeba přiznat, že za období ministra doc. MUDr. 
Hegera  L., CSc., v  době ekonomické krize se podařilo 
odvrátit všechny zvažované restrikce v našem segmen-
tu a  udržet rezidenční místa. Na základě výsledků XX. 
Světové konference praktických lékařů WONCA v Praze 
byla v roce 2014 inovovaná koncepce oboru Všeobecné 
praktické lékařství (Býma, Seifert, Šmatlák Štolfa) publi-
kovaná v  Praktickém lékaři č. 1/2014, na základě které 
byly pak vedeny rozhovory s MZ ČR o nutnosti reformy 
primární péče v ČR, zachování RM a o dalších oblastech 
rozvoje oboru a primární péče v ČR.

SVL ČLS JEP v letech 2014–2018 vedl výbor ve 
složení předseda: doc. MUDr. Býma S., CSc., místopřed-
seda MUDr. Herber O., vědecký sekretář doc. MUDr. 
Seifert B., Ph.D., místopředseda pro vzdělávání MUDr. 
Štolfa J., místopředseda pro profesní záležitosti MUDr. 
Karen  I., pokladník MUDr. Brejník P. a  členové MUDr. 
Červený R., Ph.D., MUDr. Horáček T., MUDr. Halata  D., 
MUDr. Konštacký S., CSc., MUDr. et Mgr. Kořenek J., CSc., 
MUDr. Miškovská Z., Ph.D., MUDr. Moravčíková D., MUDr. 
Havlová A., MUDr. Skála B., Ph.D., MUDr. Mucha C. Před-
seda revizní komise: MUDr. Vojtíšková J., členové: MUDr. 
Grzegorzová E. a  MUDr. Herle P. Vzhledem k  výborné 
spolupráci s  novým předsednictvem ČLS JEP v  čele 
s  prof. MUDr. Svačinou Š., DrSc., bylo panu předsedovi 
v roce 2015 předáno čestné členství naší společnosti. 

MUDr. Štolfa J.
místopředseda pro vzdělávání SVL ČLS JEP a  vedoucí 
katedry PL IPVZ 

Jak se stalo tradicí, výbor SVL pro všechny VPL v ČR zajis-
til vydávání a  rozesílání časopisu Practicus (bezplatně 
pro všechny VPL) a pro naše členy (SVL) časopisu Medi-
cína po promoci a  novin Medical Tribune. Dále byly 
průběžně aktualizovány www stránky SVL. 
V jednotlivých regionech jako KK pracovali: Brno: MUDr. 
Marek  V., České Budějovice: MUDr. Burda J., Hradec 
Králové: MUDr. Homola A., Ph.D., Jihlava: MUDr. Havrá-
nek J., Karlovy Vary: MUDr. Mestická P., Liberec: MUDr. 
Šindelář J., Olomouc: MUDr. Stárková H., Ostrava: MUDr. 
Havlová A., Pardubice: MUDr. Sochorová A., Plzeň: MUDr. 
Červený R., Ph.D., Praha MUDr. Mucha  C., Středočeský 
kraj: MUDr. Brejník P., Ústí nad Labem: MUDr. Drbalová 
Š., Zlín: MUDr. Horký J. Pro zlepšení podmínek léčebné 
péče pro pacienty s DM dále pracovala pracovní skupina 
„Diabetologická sekce SVL ČLS JEP“, která se rozrostla na 
téměř 600 členů. 

MUDr. Karen I.
předseda DM sekce a  místopředseda SVL ČLS JEP pro 
profesní záležitosti 
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Byly ustanoveny pracovní skupina „venkovského lékař-
ství“ a pracovní skupina pro „UZ diagnostiku v primární 
péči“. Cílem uvedených pracovních skupin je zkvalitnění 
LPP o pacienty, kteří jsou v péči VPL.

V letech 2014–2018 byly vytvořeny nebo novelizovány 
následující doporučené postupy: DM u  starších paci-
entů, geriatrie, metabolický syndrom, arteriální 
hypertenze, obezita, léčba bolesti, revmatologie, bolesti 
pohybového aparátu, ATB, thyreopatie, DM a komorbidi-
ty, psychosomatické poruchy, chronické srdeční selhání, 
prediabetes, chronické žilní onemocnění, roztrouše-
ná skleróza, ICHDK, inkontinence, fi brilace síní, léčba 
urologických onemocnění, dyslipidemie, nespavost aj. 
Uvedené DP byly představeny na výročních a  jarních 
konferencích SVL ČLS JEP a  proběhla jejich imple-
mentace v  rámci plánovaných cyklů implementačních 
seminářů pro tato témata. 
 
Vzdělávání 

V roce 2014–2018 uspořádala SVL ČLS JEP přes 560 regi-
onálních seminářů ve všech v  krajích a  v  Praze 
s průběžnou účastí 10 000 kontaktů s VPL ročně. Semi-
náře probíhaly v plné organizační režii sekretariátu SVL 
a příslušných krajských konzultantů. 
Opět bylo použito osvědčené schéma témat plánova-
ných centrálně, tj. zpravidla implementace doporučených 
postupů, i regionálních témat, kde se po dohodě s účast-
níky může krajský konzultant rozhodnout pro témata 
podle potřeb regionů. Byla vytvořena banka vhodných 
témat pro vzdělávání VPL. 
V  oblasti specializační přípravy v  rámci novel zákona 
95/2004 došlo v  roce 2016 k  zásadní změně přijetím 
zákona č. 126/2016 Sb. V souladu s tímto zákonem bylo 
potřeba nově připravit a  akreditovat naši specializaci 
(kmen i  vlastní specializaci) a  vyžadovat nové akredita-
ce po školitelích. To představovalo velké úsilí členů AK v 
čele s předsedou MUDr. Štolfou J. Zásadním problémem, 
který se ukázal po platnosti zákona v roce 2017, bylo, že 
cca 100 čerstvých absolventů se dle výkladu minister-
stva nemohlo stát praktickými lékaři vzhledem k  tomu, 
že si nemohli požádat o rezidenční místa. Díky aktivitám 
předsedů SVL ČLS JEP (doc. MUDr. Býma, S., CSc.), SPL 
ČR (MUDr. Šonka P.) a  předsedkyně Mladých praktiků 
(MUDr. Pfeiferová  M.) a  po velkém mediálním tlaku MZ 
ČR následně změnilo podmínky pro dotace na rezidenč-
ní místa a tím situaci budoucích PL řešilo. Záchranu 100 
míst pro budoucí praktické lékaře lze z  hlediska věko-
vého složení VPL považovat za velký přínos pro rozvoj 
oboru. 
 
Publikace 

V roce 2014 získala základní učebnice Všeobecné praktic-
ké lékařství autorů doc. MUDr. Seiferta B., Ph.D., MUDr. 
Beneše V. a doc. MUDr. Býmy S., CSc., cenu předsednic-
tva ČLS JEP za nejlepší vydanou publikaci v  roce 2013. 
Předání ocenění proběhlo slavnostně na půdě Senátu 
parlamentu ČR za přítomnosti místopředsedkyně sená-
tu Mgr. Horské M.

Předání ocenění za nejlepší publikaci za rok 2013: 
zleva doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., místopředsedkyně sená-
tu Mgr. Horská M., předseda ČLS JEP prof. MUDr. Svačina Š., 
DrSc., a doc. MUDr. Býma S., CSc. 

Ve spolupráci s jednotlivými členy výboru a dalšími auto-
ry byly v letech 2014–2017 připraveny pro VPL následující 
knižní publikace: The World Book of Family Medicine, 
Honzák R., Seifert B., WONCA 2015. Family Medicine The 
Classic Papers, Seifert B. – příspěvek do Kidd M., Heath I., 
Howe A., WONCA 2017. Informovaný souhlas  – Etické, 
právní, psychologické a klinické aspekty, Ptáček R., Bartů-
něk P., Mach J. et al. (kapitola v  kolektivní monografi i 
Býma S., kap. Specifi ka informovaného souhlasu v primár-
ní péči), Etické problémy medicíny na prahu 21. století. 
Ptáček R., Bartůněk P. et al (kapitola v kolektivní mono-
grafi i Býma S., Otázky etiky a  etické problémy v  primární 
péči), Lékař a  pacient v  moderní medicíně, Ptáček R., 
Bartůněk P. et al. 1. vyd. (kapitola v kolektivní monogra-
fi i Býma S., Vztah lékaře a pacienta v primární péči), Lékař 
a pacient v moderní medicíně: Etické, právní, psychologic-
ké a klinické aspekty, Ptáček R., Bartůněk P. et al (kapitola 
v monografi i Kořenek J., Potenciál lékařských stavovských 
ctností v  moderní medicíně. Kontroverze současné medi-
cíny), Ptáček R., Bartůněk P., et al (kapitola v monografi i 
Býma S. Kontroverzní témata současné medicíny z pohledu 
primární péče), Diabetes mellitus v primární péči, 2., rozší-
řené vydání, Karen I., Svačina Š., Diferenciální diagnostika 
sekundárních bolestí hlavy; Skála B., Herle P., Medová E., 
in Diferenciální diagnostika v  neurologii, Člověk ve zdraví 
i v nemoci; Čeledová L., Čevela R., et al. (Červený R., kap. 15, 
Význam preventivních prohlídek v seniorském věku); Čele-
dová L., Holčík J., et al. (Červený R., kap. 10, Primární péče 
jako základ zdravotnictví); Screening kolorektálního karci-
nomu, Seifert B., Král N., Májek O., Suchánek Š., Národní 
akreditační standardy primární péče, Návod na hodnocení 
kvality praxí primární péče, Manuál k  přípravě akreditace 
poskytovatele služeb primární péče, Terminologie hodno-
cení kvality primární péče; Seifert B., Býma S., Struk P., 
Struková N. a Beneš V. 

Víkendové vzdělávací semináře

Stalo se již dobrým zvykem a  tradicí, že se všeobecní 
praktičtí lékaři během roku pravidelně setkávají na 
cyklu Víkendových vzdělávacích seminářů SVL ČLS JEP. 
V  letech 2014–2018 proběhlo přes 20 seminářů. Vedle 
tradičních témat, která byla zaměřena na oblast kardio-
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vaskulární prevence, možnosti léčby respiračních infekcí 
či racionálního použití ATB v léčbě respiračních infekcí, 
zazněla také méně frekventovaná témata dle potřeb 
VPL. O  úspěšnosti seminářů svědčí skoro 2400 účast-
níků. V  roce 2017 se uskutečnil již jubilejní 10. ročník 
Víkendových vzdělávacích seminářů SVL ČLS JEP.

Specializační příprava a atestace 

Členové výboru se dlouhodobě podíleli na získávání 
studentů na LF pro naši specializaci a  na specializační 
přípravě a  zkoušení atestací v  naší specializaci. Místo-
předseda pro vzdělávání MUDr. Štolfa J. zabezpečoval 
a koordinoval vzdělávací aktivity na IPVZ. 

Počet zařazených do oboru – Všeobecné praktické lékařství

2014 2015 2016 2017 Celkem

262 261 272 274 1069

Počet atestovaných – Všeobecné praktické lékařství

2014 2015 2016 2017 Celkem

168 197 201 185 751

 
Můžeme konstatovat, že v globálních číslech počet ates-
tujících lékařů již začíná odpovídat potřebám oboru. 
Nicméně je potřeba v tomto trendu doplňování pokra-
čovat minimálně 10 dalších let. Počet akreditovaných 
VPL dosáhl 1 500 lékařů a systém RM se dále stabilizoval.
 
Časopis Practicus 

V časopisu SVL ČLS JEP Practicus došlo ke změně redakč-
ní rady. Ta pracuje ve složení: MUDr. Konštacký S., CSc., 
šéfredaktor, MUDr. Vojtíšková J. a  MUDr. Moravčíko-
vá  D., zástupkyně šéfredaktora, manažerka časopisu p. 
Čížková H. Redakční rada se skládá z členů výboru a KK. 
Byl zachován systém, kdy ročně vychází 10 čísel, která 
jsou rozesílána zdarma všem praktickým lékařům v ČR. 
Náklad časopisu byl ustálen na 6 800 ks měsíčně, kromě 
praktických lékařů je dodáván i do lékařských knihoven, 
na lékařské fakulty, je rozesílán studentům v postgradu-
ální přípravě do oboru. S časopisem jsou distribuovány 
i doporučené postupy vydávané CDP–PL. Součástí časo-
pisu je znalostní test hodnocený kredity ČLK.

Výzkum 
V  roce 2014–2018 byly ve spolupráci se SVL ČLS JEP 
řešeny projekty: Průzkum názorů na primární péči 
v  české populaci (doc. MUDr. Býma S., CSc., MUDr. Král 
N., doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.); Průzkum vykazova-
ných činností u  venkovských praktických lékařů v  ČR (ve 
spolupráci s  VZP, MUDr. Bělobrádek J.); Metabolický 
syndrom a  diabetes mellitus jako rizikové faktory kolo-
rektálního karcinomu (ÚVL 1. LF UK ve spolupráci s ÚVN 
Praha, doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., MUDr. Král N.); Studie 
ALICE – Chřipka – příprava na pandemii (ÚVL 1. LF UK ve 
spolupráci s Oxfordskou univ., MUDr. Pfeiferová M., doc. 
MUDr. Seifert B., Ph.D.); Projekt selektivní kardiometabo-
lické prevence (ÚVL 1. LF UK v  mezinárodní spolupráci, 

MUDr. Král N., doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.); Projekt inter-
vencí proti rizikovému pití alkoholu (ÚVL 1. LF UK ve 
spolupráci s NÚDZ, doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.).

Účast a práce v komisích 

Členové SVL ČLS JEP pracovali v  průběhu volebního 
období ve významných komisích a  skupinách MZ ČR 
a ČLK; Akreditační komise (AK) MZ ČR pro obor VPL před-
seda MUDr. Štolfa J., Vědecká rada ČLK, doc. MUDr. Býma 
S., CSc., Pracovní skupina pro kvalitu MZ ČR: doc. MUDr. 
Seifert B., Ph.D., Komise pro screening kolorektálního 
karcinomu: doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., Expertní skupi-
na pro adresné zvaní ke screeningu: doc. MUDr. Seifert 
B., Ph.D., Národní imunizační komise, MUDr. Karen  I., 
MUDr. Mucha  C., Komise pro mamografi cký screening: 
MUDr. Králová I. (pověřená výborem), Komise pro léko-
vou politiku a  kategorizaci ČLS, Národní imunizační 
komise, MUDr. Konštacký S., CSc., Subkomise pro anti-
biotickou politiku ČLS JEP (SKAP): MUDr. Karen I., MUDr. 
Konštacký S., CSc., Komise pro elektronizaci zdravotnic-
tví při předsednictvu ČLS JEP: MUDr. Mucha C., Centrální 
etická komise MZ ČR: doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., MUDr. 
Mucha C., Komise pro eRp při MZ ČR: MUDr. Mucha C., 
Meziresortní komise MZ pro vzácná onemocnění: MUDr. 
Štolfa J., Pracovní skupina MZ ČR pro metodiku předo-
peračního vyšetření: MUDr. Červený R., Ph.D., Ústřední 
znalecké komise MZ ČR MUDr. Brejník P. a MUDr. Herle 
P., znalci oboru zdravotnictví, specializace všeobecné 
lékařství MUDr. Brejník P. a MUDr. Skála B., Ph.D. 

Zahraniční aktivity 

Členové SVL v  letech 2014–2018 působili v  orgánech 
a  pracovních skupinách WONCA: Světová a  Evropská 
Rada WONCA (doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.), EQuiP (doc. 
MUDr. Seifert B., Ph.D., MUDr. Kovář J.), EURACT (MUDr. 
Bednář J., pověřený výborem), EPCCS (MUDr. Červený 
R., Ph.D., MUDr. Král N.), EURIPA Executive Committee 
(MUDr. Halata D.), EURIPA International Advisory Board 
(MUDr. Javorská K.), EGPRN (MUDr. Kánská P., pověřená 
výborem), WECC a WWCC (doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.), 
ESPCG (doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., MUDr. Král N.). 
Výbor SVL ČLS JEP podpořil účast členů SVL na evrop-
ských a světových konferencích WONCA. 

Konference 
I.–IV. Kongres praktických lékařů SVL ČLS JEP 

v Olomouci

Středomoravská metropole Olomouc se stala v březno-
vém termínu od roku 2014 hostitelem významné 
vzdělávací akce pro všeobecné praktické lékaře na Mora-
vě. Odborný obsah byl tvořen tématy, která nejsou 
často diskutována, ale jsou žádaná praktickými lékaři 
v  terénu. Od roku 2016 se koná Kongres pod záštitou 
Olomouckého kraje. Na Kongresu praktických lékařů 
bylo registrováno v  letech 2014–2017 více než 1 260 
účastníků a v roce 2017 se konal v Olomouci již IV. ročník.
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MUDr. Moravčíková D.
hlavní organizátor Kongresů praktických lékařů v Olomouci

IX.–XI. jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP 

Jarní interaktivní konference SVL ČSL JEP jsou trvale 
největší odbornou konferencí všeobecných praktických 
lékařů v  Praze. Formát je stále založen na spoluprá-
ci odborných společností a  snahou je, aby témata byla 
zpracována interaktivně. Výsledkem by mělo být zlep-
šování komunikace mezi praktickými lékaři a specialisty, 
usnadnění předávání poznatků, zkušeností a  reagová-
ní na aktuální a  nové informace. Byla zavedena praxe 
programových výborů celostátních konferencí, které 
pracují zpravidla ve složení: předseda: MUDr. Štolfa 
J., členové: MUDr. Brejník P., doc. MUDr. Býma S., CSc., 
MUDr. Halata D., MUDr. Herber O., doc. MUDr. Seifert B., 
Ph.D., MUDr. Karen I. a MUDr. Doležal M. (za organizační 
agenturu). V  průběhu let bylo registrováno vždy okolo 
1 200 účastníků a v roce 2017 proběhl již XI. ročník Jarní 
interaktivní konference v Praze ve Slovanském domě.

XXXIV.–XXXVI. výroční konference SVL ČLS JEP 

Nejvýznamnější a  největší odborná akce Společnosti 
všeobecného lékařství ČLS JEP byla střídavě pořádána 
v Karlových Varech a Kongresovém centru Zlín. Odbor-
nou osou hlavního programu je představení nových 
nebo aktualizovaných doporučení pro všeobecné prak-
tické lékaře a  další témata. Nedílnou součástí se staly 
i  pravidelné workshopy na aktuální témata. Účast se 
každý rok pohybovala okolo 1 200–1 300 VPL. 

XXII. Evropská konference praktických a  rodinných 

lékařů WONCA 

Vzhledem k  úspěchu světové konference WONCA v 
Praze jsme získali v  Lisabonu 2014 poměrně hladce 
pořadatelství konference evropské, a  to na rok 2017. 
Konference, organizovaná opět ve spolupráci s  agen-
turou Guarant International, se uskutečnila v  Praze 
v  Kongresovém paláci ve dnech 28.  6.–1.  7.  2017 za 
účasti 2 365 lékařů ze všech evropských zemí a ze zámo-
ří. Organizací v  pořadí již třetí evropské konference 
WONCA a  jedné světové konference WONCA se SVL 
ČLS JEP stala historicky nejúspěšnějším organizátorem 
těchto akcí v Evropě. Organizační výbor vedl doc. MUDr. 
Seifert B., Ph.D. a  mezinárodní vědecký výbor MUDr. 
Bednář J. Na přípravě se podíleli i další členové výboru 
SVL. Mezi členy pracovních výborů byli převážně mladí 
praktičtí lékaři. Konferenci předcházela Prekonference 
mladých praktických lékařů, sdružených ve hnutí Vasco 
da Gama. 

XXII. Evropská konference praktických a rodinných lékařů WONCA v Praze, zleva: MUDr. Šonka P., předseda SPL ČR, MUDr. 
Šteflová A., Ph.D., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví, doc. MUDr. Býma, S., CSc., předseda SVL ČLS JEP, Howe A. MD, 
prezidentka Světové organizace WONCA, Lygidakis H. MD, člen exekutivy evropské organizace WONCA, doc. MUDr. Seifert 
B., Ph.D.,  prezident Evropské konference WONCA 2017, Stavdal A. MD, předsedkyně evropské organizace WONCA, Kluge 
H. MD, zástupce evropské úřadovny WHO.
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Konference byla úspěšná po stránce odborné, organi-
zační i  ekonomické. Motto konference GROWING 
TOGETHER IN DIVERSITY (rosteme společně v různoro-
dosti), odráželo zvláštnosti primární péče v různorodé 
Evropě, kterou na druhou stranu spojují současné 
výzvy, jako jsou demografické změny, multimorbidi-
ta nebo zdravotně sociální nerovnosti. Konference 
přijala odkaz zdůrazňující význam primární péče a roli 
praktických lékařů z  hlediska udržitelnosti systémů 
péče o zdraví v rozvinutém světě, zejména s ohledem 
na demografické trendy a narůstající potřebu chronic-
ké péče na straně jedné, a potřebu péče orientované 
na člověka na straně druhé. Mezi klíčovými řečníky byl 
známý muzikoterapeut prof. Wolfgang Mastnak, český 
psychiatr prof. Höschl C., prezidentka světové organi-
zace WONCA Amanda Howe nebo holandský profesor 
primární péče Niek de Wit. Kromě vystoupení zvaných 
řečníků program obsahoval dvě plenární sekce, 50 
sekcí s  255 ústními prezentacemi, 111 workshopů, 8 
sekcí 5minutových prezentací 1 obrázku a  postero-
vou sekci. Velký zájem vzbudila a  neustále obsazená 
byla laboratoř klinických dovedností a technik, kterou 
připravil MUDr. Mucha  C. Stovky evropských lékařů 
využily možnost návštěvy pražských ordinací, tento-
krát s jazykovou podporou studentů lékařských fakult. 
Konference byla podpořena moderní komunikač-
ní technologií a  interaktivními aplikacemi. Sociální 
program vyvrcholil společenským večerem v Obecním 
domě. 

V  oblasti mezinárodních kongresových aktivit se tak 
zařadila SVL ČLS JEP mezi nejúspěšnější odborné společ-
nosti v České republice.

Při vyhodnocení let 2014–2018 můžeme konstatovat, že 
počet našich členů se zvýšil na 4827, z  toho bylo 127 
studentů LF zájemců o  PL. Dále je registrováno 2022 
sester PL. Kromě zmíněných širokých odborných akti-
vit SVL též aktivně vystupovala v  koordinaci s  SPL při 
podpoře profesních záležitostí PL. V  roce 2018 zača-
ly také intenzivní práce na reformě primární péče ve 
spolupráci ministra Mgr. et Mgr. Vojtěcha A., náměstka 
ministra prof. MUDr. Prymuly R., CSc., Ph.D., z  MZ ČR 
a VZP. Pracovní skupiny se pravidelně scházely a vypra-
covaly za souhlasu MZ ČR následující doporučení, která 
byla přijata k realizaci. Bylo konstatováno, že k nápravě 
kontroverzí a  systémových problémů jsou nezbytná 
následující dlouhodobá opatření:

1.  Posílení kompetencí praktických lékařů
Jedná se především o  management vybraných chro-
nických onemocnění, diagnostické výkony umožňující 
zlepšení a  zrychlení diagnostiky a  rozhodování 
o dalším způsobu léčby akutních stavů přímo v ordi-
naci praktického lékaře a screeningové výkony. 

2.  Redukce preskripčních omezení
Cílem je maximální zpřístupnění kvalitní farmakotera-
pie v primární péči na úrovni vyspělých států Evropské 
unie (EU). 

3.  Zlepšení a standardizace vybavení ordinací
Cílem je maximální zpřístupnění kvalitní LPP v primár-
ní péči na úrovni vyspělých států EU. 

4.  Zvýšení dostupnosti – sdružené praxe
V  českých zemích se tradiční model praxe v  podobě 
jeden lékař a  jedna sestra postupně stává přežitkem. 
Moderní praxe vyžaduje tam, kde jsou pro to podmín-
ky (počty pacientů, dostupnost a  jiné), spolupráci 
lékařů s více zdravotními sestrami a ostatním nelékař-
ským zdravotním personálem. 

5.Kvalita péče a její indikátory
V  letech 2019–2020 připravit ve spolupráci s  plátci 
zdravotní péče novelizovaný soubor vhodných kritérií 
pro bonifi kace všeobecných praktických lékařů (VPL) 
poskytujících kvalitní péči o své pacienty. 

6.Změna fi nancování – posílení výkonové složky
Kapitačně výkonový systém úhrad se jeví jako opti-
mální, dobře funguje ve většině evropských zemí a je 
také celosvětově doporučován WHO jako preferova-
ný systém úhrady primární péče. V  ČR je však třeba 
změnit poměr mezi kapitační a  výkonovou složkou 
úhrad ve prospěch výkonové složky. 

7.Lékařská pohotovostní služba (dříve LSSP)
Současný způsob poskytování lékařské pohotovostní 
služby (dříve Lékařská služba první pomoci) je zasta-
ralý a přežitý. Uvedená služba by měla být v případě 
potřeby součástí jen urgentních nebo centrálních 
příjmů vybraných okresních nemocnic s  lékárnou 
(celkem cca 83 míst v ČR).

8.  Motivační faktory pro zabezpečení praxe na venkově, 
v obtížně obsaditelných a méně atraktivních oblastech
V  letech 2019–2020 je potřebné organizačně zabez-
pečit zapojení místních samospráv (obce, kraje), 
plátců zdravotní péče a MZ ČR do bonifi kační podpo-
ry praxí a výchovy lékařů ve vybraných regionech.

9. Model vzdělávání
Urychleně dokončit legislativní kroky pro specializač-
ní vzdělávání v primární péči.

10. Rezidenční místa
Pro udržení generační obměny všeobecných praktic-
kého lékařů je nutné, aby atestovalo přibližně 
180–200 nových praktických lékařů ročně včetně 
rekvalifi kantů. Budoucí praktické lékaře na rezidenč-
ních místech je potřeba prostřednictvím MZ ČR 
zásadně preferovat v  celkových počtech i  ve výši 
dotace. 

11. Elektronizace zdravotnictví
Elektronizace zdravotnictví musí přinášet jednodu-
chá a uživatelsky vstřícná řešení, která lékařům musí 
přinést zjednodušení práce a  zkrácením času pro 
nutnou administrativu umožní více času věnovat 
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SVL ČLS JEP vede od listopadu  2018 do 
současné doby výbor ve složení: předseda: doc. 
MUDr. Býma S., CSc., místopředseda MUDr. Herber O., 
vědecký sekretář a  místopředseda pro zahraniční akti-
vity doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., místopředseda pro 
vzdělávání MUDr. Štolfa J., místopředseda pro profesní 
záležitosti, MUDr. Karen  I., pokladník: MUDr. Brejník P., 
a členové MUDr. Čupka J. MPH., MUDr. Horáček T., MUDr. 
Halata  D., MUDr. Javorská K., MUDr. Konštacký S., CSc., 
MUDr. Kovář J., MUDr. Moravčíková  D., MUDr. Olšr J., 
MUDr. Skála B., Ph.D., MUDr. Mucha  C., MUDr. Šťastný 
B., MBA. Předseda revizní komise: MUDr. Vojtíšková J., 
členové: MUDr. Bílková L. a MUDr. Ponížil M. 

Pokračuje vydávání a  rozesílání časopisu Practicus 
(bezplatně pro všechny VPL) a  pro naše členy (SVL) 
časopisu Medicína po promoci a  novin Medical Tribu-
ne. Dále byly průběžně aktualizovány www stránky SVL. 
V jednotlivých regionech jako KK pracují: 

Brno: MUDr. Marek V., České Budějovice: MUDr. Burda 
J., Hradec Králové: MUDr. Homola A., Ph.D., Jihlava: 
MUDr. Havránek J., Karlovy Vary: MUDr. Mestická P., 
Liberec: MUDr. Šindelář J., Olomouc: MUDr. Stárková H., 
Ostrava: MUDr. Olšr J., Pardubice: MUDr. Sochorová A., 
Plzeň: MUDr. Červený R., Ph.D., Praha: MUDr. Mucha C., 
Středočeský kraj: MUDr. Brejník P., Ústí nad Labem: 
MUDr. Drbalová Š., Zlín: MUDr. Horký J.

Na zlepšení podmínek léčebné péče aktivně pracuje 
Diabetologická sekce SVL ČLS JEP (vedoucí MUDr. 
Karen  I.), pracovní skupina venkovského lékařství 
(vedoucí MUDr. Halata  D.) a  svoji činnost zahajují 
pracovní skupiny pro UZ diagnostiku a pro preventabil-
ní onemocnění (vedoucí MUDr. Čupka J., MPH). Cílem 
uvedených pracovních skupin je zkvalitnění LPP o paci-
enty, kteří jsou v péči VPL.

V letech 2018–2019 byly vytvořeny nebo novelizovány 
následující doporučené postupy: Abnormální jaterní 
testy, alergie, antitrombotická prevence v primární péči, 
ATB, demence, deprese, DM, erektilní dysfunkce, ICHS, 
prevence KVO, základy nefrologie, obezita, prevence 
a  screening onkologických onemocnění, onkologie  – 
doplněk, osteoporóza, a  úzkostné poruchy, astma 
bronchiale, DM léčba u  starších pacientů v  ČR, CHOPN 
a metabolický syndrom. Uvedené DP byly představeny 
na výroční a jarní konferenci SVL ČLS JEP a proběhla jejich 
implementace v rámci plánovaných cyklů implementač-
ních seminářů pro tato témata v letech 2018–2019. 

Vzdělávání 
V roce 2018–2019 uspořádala SVL ČLS JEP každý rok 144 
regionálních seminářů ve všech v  krajích a  v  Praze. 

Celkem jsme zaznamenali cca 10 000 kontaktů s  VPL 
ročně. Uvedený systém je nejoblíbenější formou vzdě-
lávání VPL, o čemž svědčí stálý zájem VPL o tuto formu 
vzdělávání. 

Publikace 
Členové výboru průběžně přispívali v  roce 2018–2019 
do časopisu Practicus a  dalších periodik s  komentáři, 
zprávami a původními články, podíleli se na tvorbě DP 
a  učebnic a  byli členy redakčních rad našich i  dalších 
odborných časopisů. Celkem takto publikovali: Seifert 
B., Býma S. et al. Všeobecné praktické lékařství. 3. vyd. 
Praha: Galén, 2019. 833 s.; Bělobrádek J., Býma S., Seifert 
B. Názory občanů České republiky na vybrané aspekty 
činnosti všeobecných praktických lékařů  – 2017; Hungin 
A.P., et al. (Seifert B.) Systematic review: probiotics in the 
management of lower gastrointestinal symptoms  – an 
updated evidence–based international consensus; De 
Ward, Anne–Karien et al. (Seifert B.) Barriers and facilita-
tors to participation in a health check for cardiometabolic 
diseases in primary care: A systematic review; Bongard, E 
et al. (Pfeiferová  M.) Antivirals for Influenza–like Illness? 
A Randomised Controlled Trial of Clinical and Cost Effecti-
veness in Primary Care (ALIC(4) E): the ALIC(4) E protocol, 
in: Rejchrt S. et al. (Seifert B.) The prevalence and socio-
demographic determinants of uninvestigated dyspepsia 
in the Czech Republic: a  multicentre prospective study 
accomplished 10 years after the first study from the same 
geographical areas; Wandell PE et al. (Seifert B.) Barriers 
and facilitators among health professionals in primary 
care to prevention of cardiometabolic diseases: A systema-
tic review; Koblížek V. et al. (Král N.) Časný záchyt chronické 
obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci České republiky 
(protokol nového multicentrického pilotního projektu 
ÚZIS pro období 2018–2020); Mucha  C., GDPR: hrozba, 
nebo pomoc; Král N., Konštacký S. et al., CHOPN v ordinaci 
praktického lékaře, možnosti včasného záchytu aneb zapojte 
se také!; Seifert B., Král N. et al. Čas pro změny ve screeningu 
kolorektálního karcinomu v ČR; Vojtíšková J., Seifert B. Aler-
gický pacient ve všeobecné praxi; Seifert B. The challenging 
path to establish general practice in an academic environ-
ment  – the case of the Czech Republic; Seifert B. et al. Jak 
zlepšit diagnostiku nádorů trávicího traktu; Vojtíšková J., 
Seifert B. Diagnostika a  léčba ischemické choroby dolních 
končetin ve všeobecné praxi; Seifert B. Jaterní onemocnění 
a praktický lékař; Chlíbek R. et al. (Karen I., Mucha C.) Očko-
vání dospělých. 1. vyd.; Boberová, Býma S., Seifert B. Názory 
občanů České republiky na vybrané aspekty činnosti všeo-
becných praktických lékařů – 2018, in Praktický lékař 2019, 
99(4):160–167; De Waard A–K. M., Hollander M., Korevaar 

pacientům. Zároveň nesmí klást na lékaře zvýšené 
nároky ve znalostech IT technologií ani znamenat 
zvýšení ekonomických a  personálních nákladů. Za 
zásadní považujeme dořešení všech slíbených funk-
cionalit e–recept trvalou identifi kaci PL (tzv. „bílá 
občanka“), trojcestnou e–žádanku, dobrovolnou e–
DPN, dořešení Dg souhrnu a emergentního datasetu 
a e–komunikaci. 

12.  Prevence a zdravotní gramotnost
V  letech 2019–2020 zkvalitnit stávající regulérně 
prováděné preventivní prohlídky a zavést programy 
na posílení zdravotní gramotnosti obyvatel. 
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J. C., Nielen M. M. J., Carlsson A. C., Lionis Ch. Seifert B., This-
ling T., De Witt N. J., Schellevis F. G. Selective prevention of 
cardiometabolic diseases: activities and attitudes of gene-
ral practitioners across Europe. European Journal of Public 
Health. 2019, 29(1), 88–93. ISSN 1101–1262; Král N., Seifert 
B., Kovář J., Mucha C., Vojtíšková J., Bednář J., Seifert M. The 
use of quality circles as a support tool in the taking over 
of practices by young general practitioners. J Family Med 
Prim Care. 2019; Ondřej – Chloupková R., Ambrožová M., 
Suchánek Š., Zavoral  M., Seifert B., Dvořák  D., Daneš J., 
Skovajsová M., Dušek L., Májek O. Vyhodnocení adresné-
ho zvaní českých občanů do screeningových programů. 
Časopis lékařů českých. 2019, 158(3–4), 147–150. ISSN 
0008–7335; Larrabee Sønderlund A., Thilsing T., Korevaar 
J., Hollander M., Lionis Ch., Schellevis F., Wändell P., Carl-
sson A. C., Waard A–K., de Wit N., Seifert B., Angelaki A., 
Kral N., Sondergaarda J. An evidence–based toolbox for 
the design and implementation of selective–preventi-
on primary–care initiatives targeting cardio–metabolic 
disease. Preventive Medicine Report, 2019, vol. 16; Král N., 
de Waard A.–K. M., Schellevis F. G., Korevaar J., Lionis Ch., 
Carlsson A. C., Larrabee Sønderlund A., Søndergaard J., 
Bruun Larsen L., Hollander M., Thilsing T., Angelaki A., J. de 
Wit N. & Seifert B. What should selective cardiometabolic 
prevention programmes in European primary care look 
like? A consensus–based design by the SPIMEU group. 
European Journal of General Practice, 2019, vol. 25, no. 3, 
101–108; Seifert B. Hepatoprotektiva a  jejich využití ve 
všeobecné praxi. Medicína pro praxi. 2019, 16, (1)20–22, 
ISSN 1214–8687; Seifert B. Včasná diagnostika karcinomu 
pankreatu  – výzva pro současnou medicínu. Acta medi-
cinae 13/2019, s. 68–70, ISSN 1805–398X; Butler Ch. C., 
van der Velden A. V., Bongard E., Saville B. R., Holmes J., 
Coenen S., Cook J., Francis N. A., Lewis R. L., Godycki–Cwir-
ko M., Llor C., Chlabicz S., Lionis Ch., Seifert B., Sundvall P., 
Colliers A., Aabenhus R., Bjerrum  L., Jonassen Harbin N., 
Lindbak M., Glinz D., Bucher H. C., Kovacs B., Radzeviciene 
Jurgute R., Touboul Lundgren P., Little P., Murphy A. W., De 
Sutter A., Openshaw A., de Jong M. D., Connor J. T., Mathe-
eussen V., Ieven  M., Goossens H., Verheij T. J. Oseltamivir 
plus usual care versus usual care for infl uenza-like illness in 
primary care: an open–label, pragmatic, randomised cont-
rolled trial, Lancet 2019, published online December 12, 
2019, https://doi.org/10.1016/S0140–6736(19)32982–4

Víkendové vzdělávací semináře 

Stalo se již dobrým zvykem a  tradicí, že se všeobecní 
praktičtí lékaři během roku pravidelně setkávají na cyklu 
Víkendových vzdělávacích seminářů SVL ČLS JEP. V roce 
2018 se uskutečnil již 11. ročník tohoto cyklu. Vzhledem 
k značnému zájmu o prohloubení znalostí a dovedností 
byla součástí víkendových vzdělávacích seminářů také 
pracovní setkání a workshopy s tématy „Náplň dispenza-
rizace u  pacientů s  diabetes mellitus 2. typu“ a „Využití 
laboratorních přístrojů v ordinaci PL nejen u diabetiků“. 
O úspěšnosti seminářů svědčí skoro 900 registrovaných 
účastníků cyklu. V  roce 2019 se konal 12. ročník Víken-
dových vzdělávacích seminářů SVL ČLS JEP se stejným 
úspěchem.

Specializační příprava a atestace 

Členové výboru se dlouhodobě podílejí na získávání 
studentů na LF pro naši specializaci a  na specializační 
přípravě a zkoušení atestací v naší specializaci. Na všech 
lékařských fakultách v ČR probíhá ve větším či menším 
rozsahu výuka praktického lékařství, která má motivační 
charakter. Místopředseda MUDr. Štolfa J., jako předsta-
vitel IPVZ, který je pověřen organizací teoretické části 
specializační přípravy a  vlastních atestačních zkoušek, 
zabezpečuje tuto povinnost a  koordinuje vzděláva-
cí aktivity nejen rezidentů/školenců, ale také školitelů 
akreditovaných zdravotnických zařízení. 

Počet zařazených do oboru – Všeobecné praktické lékařství

2018 2019

284 276

Počet atestovaných – Všeobecné praktické lékařství

2018 2019

217 195

V globálních číslech počet atestujících lékařů již odpoví-
dá potřebám oboru. Bohužel regionální rozdělení je 
značně nehomogenní a  je potřeba ve spolupráci s  MZ 
ČR řešit motivace pro převzetí praxí ve venkovských 
oblastech.

Výzkum 
V  roce 2018 byly ve spolupráci se SVL ČLS JEP řešeny 
projekty: Projekty s  ÚZIS: CHOPN  – program časného 
záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v  riziko-
vé populaci (MUDr. Konštacký S., CSc., MUDr. Král N.); 
Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke scree-
ningům karcinomu tlustého střeva a  konečníku, prsu 
a  děložního hrdla (doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., MUDr. 
Král N.); Časný záchyt diabetické retinopatie a makulár-
ního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu (doc. 
MUDr. Seifert B., Ph.D.). 

Akademické projekty: Ústav všeobecného lékařství 1. 
LF UK ve spolupráci se SVL ČLS JEP byl jedním z  pěti 
evropských partnerů projektu SPIM (Selektivní preven-
ce kardiometabolických onemocnění) v rámci programu 
HORIZON 2020, který byl zakončen v  roce 2018 (doc. 
MUDr. Seifert B., Ph.D., MUDr. Král N.). Ústav všeobecné-
ho lékařství 1. LF UK je součástí mezinárodní sítě, která 
pod vedením univerzity v Oxfordu řeší projekty připra-
venosti na epidemie v  Evropě  – PREPARE. V  roce 2018 
byl dokončen projekt ALICE (připravenost na chřip-
kovou epidemii) ve spolupráci se SVL ČLS JEP (MUDr. 
Pfeiferová  M., MUDr. Šimjáková R., doc. MUDr. Seifert 
B., Ph.D.). Výbor SVL ČLS dále pokračoval ve spolupráci 
s  agenturou INRES v  pravidelných průzkumech názorů 
a postojů občanů ke zdraví a k lékařům primární péče. 
Výstupy jsou pravidelně publikovány v Praktickém léka-
ři. GO RURAL, Pilotní projekt stáží mladých praktických 
lékařů ve venkovských praxích, CCM projekt Pilot-
ní dotazníkový projekt organizace EURIPA (European 
Rural and Isolated Practitioners Association) ohledně 
péče o  chronické pacienty. Cílem pilotního projektu je 
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zjistit, zda by se v  budoucnu mohl připravit evropský 
projekt zaměřený na požadavky všech zainteresovaných 
stran (zdravotníků, pacientů, rodinných příslušníků) 
v  péči o  chronicky nemocné pacienty ve venkovském 
prostředí. Pilotní projekt probíhá od roku 2017, výsled-
ky jsou nyní zpracovávány a  připravovány k  publikaci 
a prezentaci.

Účast a práce v komisích 

Členové výboru SVL ČLS JEP pracovali v průběhu volební-
ho období ve významných komisích a  skupinách MZ ČR 
a ČLK. Akreditační komise (AK) MZ ČR pro obor VPL: před-
seda MUDr. Štolfa J., Vědecká rada ČLK: doc. MUDr. Býma 
S., CSc., Vědecká rada MZ ČR: doc. MUDr. Býma S., CSc., 
Etická komise MZ ČR: MUDr. Mucha C., doc. MUDr. Seifert 
B., Ph.D., Pracovní skupina pro kvalitu MZ ČR: doc. MUDr. 
Seifert B., Ph.D., Komise pro screening kolorektálního 
karcinomu: doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., Expertní skupina 
pro adresné zvaní ke screeningu: doc. MUDr. Seifert B., 
Ph.D., Národní imunizační komise: MUDr. Karen I., Komise 
pro mamografi cký screening: MUDr. Králová I., Komise pro 
lékovou politiku a  kategorizaci ČLS JEP, Národní imuni-
zační komise, MUDr. Konštacký S., CSc., Subkomise pro 
antibiotickou politiku ČLS JEP (SKAP): MUDr. Karen  I., 
MUDr. Konštacký S., CSc., Meziresortní komise MZ pro 
vzácná onemocnění: MUDr. Štolfa J., Pracovní skupina MZ 
ČR pro metodiku předoperačního vyšetření: MUDr. Červe-
ný R., Ph.D., Pracovní komise MZ ČR pro reformu primární 
péče: doc. MUDr. Býma S., CSc., doc. MUDr. Seifert B., Ph.D. 
a  MUDr. Štolfa J. MUDr. Brejník P. zastupoval obor všeo-
becné praktické lékařství při jednáních Ústřední znalecké 
komise MZ ČR při řešení složitých posudkových případů. 
Na základě doporučení SVL a SPL působili MUDr. Brejník 
P. a  MUDr. Skála B., Ph.D. jako znalci oboru zdravotnic-
tví, specializace všeobecné lékařství při řešení soudních 
sporů, kde fi gurovali praktičtí lékaři. 

Zahraniční aktivity 

V roce 2018 se zástupci SVL ČLS JEP, za podpory výboru, 
zúčastnili Evropské konference WONCA v  Krakově 
a  Světové konference WONCA v  jihokorejském Soulu. 
Vědecký sekretář SVL doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., obdržel 
prestižní vyznamenání WONCA Fellowship za příspěvek 
k rozvoji WONCA a především práci ve výboru pro pláno-
vání světových konferencí. Členové SVL v  roce 2018 
působili v  orgánech a  pracovních skupinách WONCA 
a  zúčastnili se jejich jednání: Světová a  Evropská Rada 
WONCA (doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.), EQuiP (doc. MUDr. 
Seifert B., Ph.D., MUDr. Kovář J.), EURACT (MUDr. Bednář 
J.), EPCCS (MUDr. Král N.), EURIPA Executive Committee 
(MUDr. Halata D.), EURIPA International Advisory Board 
(MUDr. Javorská K.), EGPRN (MUDr. Kánská P.), WECC 
a WWCC (doc. MUDr. Seifert B., Ph.D.), ESPCG (doc. MUDr. 
Seifert B, Ph.D., MUDr. Král N.). MUDr. Bednář J. získal pro 
Českou republiku pořádání mezinárodního kurzu pro 
učitele ve všeobecném lékařství Leonardo I v roce 2019. 
Pokračovala spolupráce se slovenskými organizacemi 
praktických lékařů. MUDr. Herber O., doc. MUDr. Seifert 

B., Ph.D., MUDr. Bednář J., MUDr. Javorská K. a  MUDr. 
Král N. přímo spolupracovali s  organizačním a  vědec-
kým výborem Evropské konference WONCA 2019, která 
se uskutečnila v  Bratislavě. Zahraniční spolupráce se 
týkala i akce, která byla 22. 11. 2018 na ambasádě Velké 
Británie, kde za účasti ministra zdravotnictví Adama V., 
ředitelky pro primární péči NHS Kanani N. a vedoucího 
WHO evropského centra pro primární péči Talla J. byla 
diskutována primární péče z hlediska WHO, VB, a připra-
vované reformy v ČR. 

Ambasáda VB: MUDr. Halata  D., MUDr. Šubrt P., SPL ČR, 
MUDr. Javorská K., Kanani N., ředitelka pro primární péči 
NHS, doc. MUDr. Seifert B., PhD., doc. MUDr. Býma, S., CSc. 

Konference 
V.–VI. Kongres praktických lékařů SVL ČLS JEP 

v Olomouci

Středomoravská metropole Olomouc se stala v březno-
vém termínu místem významných a  největších 
vzdělávacích akcí pro všeobecné praktické lékaře na 
Moravě. Odborný obsah byl tvořen tématy, která jsou 
žádaná praktickými lékaři v  terénu. I  v  těchto letech 
se konal Kongres pod záštitou Olomouckého kraje. Na 
Kongresu praktických lékařů se registrovalo každý rok 
přes 400 účastníků. 

XII.–XIII. Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP 

Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP jsou stále 
největší odbornou konferencí všeobecných praktic-
kých lékařů v Praze. Odborná témata byla prezentována 
a  diskutována nejen z  pohledu praktických lékařů, ale 
i přizvaných specialistů. Jarních interaktivních konferen-
cí se účastní více než 1200 registrovaných účastníků. 

XXXVII.–XXXVIII. výroční konference SVL ČLS JEP

Nejvýznamnější a  největší odborné akce Společnosti 
všeobecného lékařství ČLS JEP jsou pořádány střídavě 
v  Karlových Varech a  ve Zlíně. Ke klasickým tématům 
přednášek a workshopů byl zařazen do programu blok 
„Mezinárodní aktivity SVL a  jejich význam pro rozvoj 
oboru“. Každé z  konferencí se účastnilo více než 1400 
registrovaných účastníků. 
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Předání četného členství SVL ČLS JEP v  průběhu XXXVIII. 
výroční konference v  roce 2019 zakládajícímu členu 
a členu prvního výboru SVL ČLS JEP MUDr. et Mgr. Kořen-
kovi J., CSc., v jeho ordinaci ve Valašských Kloboukách 

Při vyhodnocení let 2018–2019 můžeme konstatovat, že 
počet našich členů v  roce 2019 dosahuje počtu 4 927. 
Výbor SVL ČLS JEP se v letech 2018–2019 soustředil na 
přípravu reformy primární péče ve spolupráci s  MZČR. 
Dalším důležitým okruhem problémů byla realizace 
nové specializační přípravy, problematika RM, preskrip-
ce a spolupráce na zlepšení podmínek práce (kapitace, 
kódy) PL se SPL ČR. Při realizaci reformy dochází k někte-
rým problémům, především s ČLK a SAS, které se jí cítí 
být ohroženy. Přičemž je např. všeobecně známo, že na 
počet kontaktů pacientů u lékařů je produktivita práce 
v ČR poloviční než v Rakousku. Proto byly nově vytvoře-
ny speciální skupiny, které mají uvedené problémy řešit. 
V  jednotlivých oblastech reformy práce pokračovaly 
následujícím způsobem: 
1.  Posílení kompetencí praktických lékařů, kde byly zařa-

zeny nebo připraveny požadované výkony: péče 
o  vybraná onkologická onemocnění, demence, 
prediabetes aj.

2.  Preskripční omezení. Zde bylo uvolněno jen 5 prepa-
rátů z  požadovaných 50. Zde se plně projevuje 

administrativní nepružnost SÚKL, který přijímá i proti-
chůdná stanoviska k reformě. Na toto téma proběhlo 
již několik jednání a asi jediným koncepčním rozhod-
nutím bude zrušit ve vyhlášce omezení „E“ a  „L“. 

3.  Zlepšení vybavení a standardizace vybavení ordinací. 
Zde jsou práce v  počátcích a  předpokládá se, že se 
bude jednat o relativně dlouhodobý proces. 

4.  Zvýšení dostupnosti – sdružené praxe, pilotní projekt se 
v současné době připravuje a má být hotov v roce 2020.

5.  Kvalita péče a její indikátory. První návrhy byly realizo-
vány ve spolupráci s VZP.

6.  Změna fi nancování  – posílení výkonové složky se 
průběžně realizuje. 

7.  Lékařská pohotovostní služba (dříve LSPP) – koncepce 
na emergencích nebo centrálních příjmů bývalých 
83 okresních nemocnic se začíná rozpracovávat. 

8.  Motivační faktory pro zabezpečení praxe na venkově, 
v  obtížně obsaditelných a  méně atraktivních oblas-
tech. Zde je problematika nejsložitější, protože 
vyžaduje koordinaci MZ ČR, ZP a  municipalit. Velmi 
dobře v této oblasti pracuje pracovní skupina venkov-
ského lékařství. V  letech 2020–2021 je potřebné 
organizačně zabezpečit zapojení místních samospráv 
(obce, kraje), plátců zdravotní péče a MZ ČR do boni-
fi kační podpory praxí a výchovy lékařů ve vybraných 
regionech. 

9.  Model specializačního vzdělávání – je již realizován.
10.  Rezidenční místa. Příslušné právní normy byly přijaty 

a pokračují akreditace VPL. V roce 2019 jsme obdrželi 
122 RM.

11.  Elektronizace zdravotnictví. Za zásadní stále považu-
jeme dořešení všech slíbených funkcionalit 
e–Rp. trvalou identifi kaci PL (tzv. „bílá občanka“), 
trojcestnou e–žádanku, funkční e–DPN, dořešení 
emergentního datasetu a  e–komunikaci (aktivity 
probíhají).

12.  Prevence a zdravotní gramotnost, na této problema-
tice pracuje pracovní skupina MZ ČR.

SVL ČLS JEP 1980–2020
Závěrem je možné 40 let činnosti SVL ČLS JEP charakteri-
zovat pozitivně. Ze skromných začátků a  přes mnohá 
protivenství se podařilo pro obor a  všeobecné 
praktické lékaře v ČR zabezpečit spolehlivý systém celo-
životního vzdělávání. Z  několika akcí na začátku, které 
měly několik desítek až set účastníků ročně, se podaři-
lo vypracovat systém, který každý rok zabezpečuje 140 
seminářů, 2  celostátní konference, 5 nadregionálních 
seminářů a  další vzdělávací aktivity s  počtem kontaktů 
s VPL okolo 15 000 ročně. Celkem 3x jsme organizovali 
v Praze evropskou konferenci praktických lékařů a rovněž 
XX. Světovou konferenci WONCA, a  jsme tak jedinou 
odbornou společností ČLS JEP, která uvedené usku-
tečnila. Máme vlastní časopis, webové stránky a  další 
e–edukační aktivity. V nedávné době jsme se přestěho-
vali do důstojných nových prostor v  Lékařském domě 
ČLS JEP, které vyhovují našim potřebám. V  naší režii je 
Centrum doporučených postupů pro PL, které pravidel-
ně vytváří a novelizuje DP, které jsou potřebné v primární 

péči. Realizovali jsme desítky vědeckých projektů pro 
rozvoj primární péče. Jsme respektovaná organizace při 
jednáních na MZ ČR, MPSV a  v  parlamentu ČR. Podíleli 
jsme se na zavedení výuky praktického lékařství na LF 
a v roce 2019 publikovali již třetí vydání základní učeb-
nice našeho oboru Všeobecné praktické lékařství. Počet 
našich dobrovolných členů se pohybuje okolo 95 % VPL, 
a tak jsme dosáhli toho, o čem naši „otcové zakladatelé“ 
jen snili. Co si přát do budoucna? Snad jediné, aby se 
SVL ČLS JEP dále rozvíjela, podařila se za spolupráce nás 
všech reforma primární péče a aby odborné, společenské 
i ekonomické postavení praktických lékařů dosáhlo úrov-
ně, jako je tomu v rozvinutých zemích na západ od nás. 
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se o toto v různých 
obdobích zasloužili, a zejména všem členům SVL ČLS JEP, 
bez jejichž podpory bychom ničeho nedosáhli.

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
předseda SVL ČLS JEP
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Lékařský dům – vstupní část SVL ČLS JEP

Lékařský dům – zasedací místnost SVL ČLS JEP
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1983 Dr. G. Várally Maďarsko

1983 doc. MUDr. R. Vrábelová, CSc. ČSSR

1983 akad. T. R. Niederland ČSSR

1983 doc. Dr. K. Holomaň ČSSR

1983 MUDr. J. Mariányi ČSSR

1984 MUDr. V. Červenka ČSSR

1984 MUDr. L. Thiel ČSSR

1984 Dr. Med. G. Junghanns NDR

1986 MUDr. J. Šnajdr ČSSR

1986 MUDr. E. Galuszka ČSSR

1986 MUDr. J. Furiášek ČSSR

1986 MUDr. V. Andrýsek ČSSR

1989 MUDr. A. Vido ČSSR

1989 MUDr. V. Sedlák ČSSR

1989 MUDr. F. Klimko ČSSR

2001 prof. MUDr. K. Trnavský, DrSc. ČR

2001 MUDr. V. Šmatlák ČR

2002 MUDr. Marcela Bradáčová ČR

2004 prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc. ČR

2004 doc. MUDr. J. Gajdošík, Ph.D. SR

2006 MUDr. V. Beneš ČR

2007 MUDr. J. Appelt ČR

2007 MUDr. K. Janík ČR

2010 Ing. J. Michal ČR

2010 MUDr. J. Uhrová ČR

2010 prof. R. Jones M.D. GB

2011 prof. MUDr. J. Rybka, DrSc. ČR

2012 MUDr. L. Válková ČR

2013 MUDr. A. Štefl ová, Ph.D, MPH ČR

2014 MUDr. T. Horáček ČR

2014 prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. ČR

2015 doc. MUDr. B. Seifert, Ph.D. ČR

2015 MUDr. O. Herber ČR

2015 prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc. ČR

2016 MUDr. P. Brejník ČR

2016 prof. MUDr. J. Hradec, CSc. ČR

2016 prof. J. Metsemakers M.D. NL

2017 MUDr. A. Havlová ČR

2017 MUDr. J. Vojtíšková ČR

2017 doc. MUDr. S. Býma, CSc. ČR

2018 MUDr. J. Burda ČR

2018 MUDr. I. Karen ČR

2018 MUDr. J. Šindelář ČR

2018 MUDr. C Mucha ČR

2019 MUDr. D. Moravčíková ČR

2019 MUDr. et Mgr. P. Struk ČR

2019 MUDr. P. Šonka ČR

2019 MUDr. et Mgr. J. Kořenek, CSc. ČR

Příloha č. 1

Ocenění čestným členstvím SVL ČLS JEP
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Příloha č. 2: Fotografi e výborů 

Výbor SVL ČLS JEP 2002-2006: zleva doprava MUDr. Laňková J, KK MUDr. Sochorová A., MUDr. Herle P., MUDr. Appelt J., 
MUDr. Miškovská Z., MUDr. Seifert B., MUDr. Bradáčová M., doc. MUDr. Býma S., CSc., MUDr. Horáček T., sekr. p. Doležalo-
vá D., MUDr. Karen I., MUDr. Bílková, Š., končící MUDr. Ponížil M., MUDr. Janík K., MUDr. Skála B., Ph.D. Na fotografii nejsou 
MUDr. Herber O., MUDr. Brejník P., MUDr. Beneš V., MUDr. Červený R., MUDr. Konštacký S., CSc. a MUDr. Grzegorzová.

Výbor 2006-2010: zleva doprava, dolní řada MUDr. Laňková J., MUDr. Bradáčová M., MUDr. Miškovská Z., MUDr. Havlová 
A., MUDr. Vojtíšková J., MUDr. Grzegorzová E., MUDr. Moravčíková, D. Stojící MUDr. Herle P., MUDr. Kořenek J., MUDr. 
Červený R., doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., MUDr. Mucha C., MUDr. Herber O., MUDr. Skála B., Ph.D., MUDr. Appelt J., doc. 
MUDr. Býma, S., CSc., MUDr. Karen I., MUDr. Štolfa J., MUDr. Horáček T., MUDr. Brejník P., MUDr. Konštacký S., CSc., MUDr. 
Ponížil M., čl. sekr. p. Vrbová A., Čížková H., MUDr. Janík K.
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Výbor SVL ČLS JEP 2018–2022: zleva MUDr. Štolfa J., MUDr. Horáček T., MUDr. Moravčíková D., MUDr. Šťastný B., MBA, 
MUDr. Vojtíšková J., MUDr. Brejník P., MUDr. Čupka J. MPH., končící MUDr. Grzegorzová E., MUDr. Skála B., Ph.D., MUDr. 
Bílková L., MUDr. Kovář J., MUDr. Javorská K., MUDr. Olšr J., MUDr. Mucha C., MUDr. Halata D., předseda volební komise 
MUDr. Janík K., MUDr. Ponížil M., doc. MUDr. Býma S., CSc., MUDr. Karen I., MUDr. Herber O., MUDr. Konštacký S., CSc., na 
fotografii není doc. MUDr. Seifert B., Ph.D. 

Výbor SVL ČLS JEP 2010-2014, zleva MUDr. Laňková J., končící MUDr. Čupka J., MUDr. Mucha C., MUDr. Brejník P., MUDr. 
Bradáčová M., MUDr. Havlová A., MUDr. Karen I., MUDr. Janík K., MUDr. Herber O., SPL ČR: MUDr. Manoušková, M., doc. 
MUDr. Býma S., CSc., MUDr. Konštacký S., CSc., doc. MUDr. Seifert B., Ph.D., končící MUDr. Ponížil M., MUDr. Horáček T., 
MUDr. Kořenek J., CSc., MUDr. Moravčíková  D., MUDr. Miškovská Z., Ph.D., MUDr. Herle P., MUDr. Červený R., Ph.D., na 
fotografii nejsou MUDr. Štolfa J., MUDr. Skála B., Ph.D., MUDr. Vojtíšková J. a MUDr. Grzegorzová E.
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