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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 20990/2019
spisový znak: KHEJ 16175/2019/kakr/3

datum: 12.02.2019

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 31.01.2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 31.01.2019, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
MZ ČR vypsalo na rok 2019 finanční podporu na 100 rezidenčních míst pro postgraduální vzdělávání lékařů se zájmem o práci
dětského lékaře nebo praktického lékaře pro dítě a dorost (PLDD). Česká pediatrická společnost potřebuje informaci
o nedostatku PLDD ve Vašem kraji pro návrh na rozdělování dotací dle regionálních potřeb.
Proto se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí informace o počtu dětí ve věku 0-15 a mladistvých 15-18 let, které t.č. nemají
svého PLDD a jejichž zdravotní karty jsou uloženy na Krajském úřadu Jihočeského kraje.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

odpověď spočívající v počtu dětí, které mají zdravotnickou dokumentaci uloženou na krajském úřadu, neznamená, že tyto děti
nemají svého PLDD. Počet zdravotnických karet není proto objektivním vodítkem pro rozdělování dotací dle regionálních
potřeb. Zdravotnická dokumentace, která zůstává ležet na krajském úřadě, může být dětí, které buď přešly již do kategorie
dospělých a VPL jí nežádá, nebo dětí, jejichž nový dětský lékař o zdravotnickou dokumentaci nežádá, neboť si jí vytváří
postupně sám. Pak tu může být zdravotnická dokumentace dětí, které dětského lékaře možná nemají, ale jestli z důvodu, že
k němu vůbec nechodí nebo ho nemohou sehnat, nevíme. Důvod uložení zdravotnické dokumentace může být různý,
krajskému úřadu není znám, není povinen ho zkoumat.
V současné době máme v archivu uloženo přibližně 4000 karet dětských pacientů. Velké množství těchto karet, ale připadá na
dětské specialisty jako je třeba dětská endokrinologie nebo dětská kardiologie, nebo se jedná o letitou zdravotnickou
dokumentaci (8 a více let).
Jestliže nebudeme počítat dětské specialisty, ale pouze registrující lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
za posledních 5 let, jedná se přibližně o 950 karet. V případě že, se zaměříme pouze na roky 2017, 2018, jedná se pouze
o 200 karet, zároveň těchto 200 karet je od poskytovatelů zdravotních služeb, o které je v současné době stále žádáno
ze strany pacientů. O zbylé karty zájem není.
Předaná zdravotnická dokumentace dětí není rozdělena podle jejich věku, touto informací nedisponujeme.
Pro zjištění objektivní informace o nedostatku PLDD v našem kraji za účelem rozdělování dotací dle regionálních potřeb
doporučujeme kontaktovat regionálního zástupce jihočeského sdružení PLDD – MUDr. Danielu Verdánovou, MBA
( daniela.verdanova@seznam.cz ).
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