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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 28350/2019
spisový znak: KHEJ 22766/2019/kakr/3

datum: 01.03.2019

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 16.02.2019 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 16.02.2019, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1. Jak má dále postupovat občan JČ kraje, když pro něj není zajištěna lékařská péče, z důvodů nedostatku kapacity
stávajících lékařů. Již dva měsíce hledám (77 let) spolu s manželkou (69 let - ZTP) náhradu za uzavřenou stomatologickou
ordinaci, kterou jsme navštěvovali více než 30 let. Lékařka odešla do důchodu a její pacienty nikdo nepřevzal. Zpočátku jsme
hledali náhradu sami, ale bez úspěchu. Poté jsme požádali písemně o pomoc ZPMV 211. Ani ZP není schopna nám lékaře
najít, protože žádný lékař v okrese Tábor nové pacienty nepřijímá. V seznamu, který nám poskytla ZP, je značná část
důchodců, kteří nás odmítli z důvodů chystaného ukončení praxe. Očekáváme, že nám bude poskytnuta lékařská péče v
dojezdové vzdálenosti, podle vyjádření, které nám poskytlo MZČR viz příloha. Typická odpověď na žádost o přijetí nového
pacienta viz příloha č. 2.
2. Kolik nových lékařů - stomatologů otevřelo, nebo převzalo ordinaci v JČ kraji v letech 2017 -2018?
3. Kolik nových lékařů - stomatologů otevřelo, nebo převzalo ordinaci v " okrese " Tábor, v letech 2017 -2018?
4. Čím jsou limitováni lékaři v přijímání pacientů? Prostým počtem pacientů, finančním limitem na ordinaci, pacienta, nebo
jinak?
5. Je pravda, že např. praktický lékař, může za pracovní den, ošetřit jen určitý počet pacientů, (údajně 20) a nad tento počet
mu není od ZP za ošetření zaplaceno?
K výše uvedené žádosti a stížnost Vám sdělujeme následující:
ad 1)

Na tuto otázku jste již dostali odpověď od MZ ČR, kdy Vaše zdravotní pojišťovna Vám musí zajistit poskytování
hrazených zdravotních služeb.

ad 2) a 3)
Z evidence poskytovatelů zdravotních služeb nelze zjistit kolik lékařů – stomatologů otevřelo nebo převzalo ordinaci.
Jednak neplatí, že 1 poskytovatel se rovná 1 lékař, protože bez ohledu na to, zda jde o fyzickou podnikající osobu nebo
o právnickou osobu, může být, že jeden poskytovatel se rovná 1 lékař, ale může být i to, že poskytuje zdravotní služby
prostřednictvím více lékařů, které zaměstnává. A jednak nové oprávnění většinou neznamená „novou ordinaci“ nového
lékaře nad stávající stav poskytovatelů. Může být např., že poskytovatel pouze změnil právní formu, tzn., že pořád
poskytuje zdravotní služby stejný poskytovatel, pouze už ne jako fyzická osoba podnikající, ale jako právnická osoba.
Nebo jeden poskytovatel skončil a jeho praxi tzv. „ přebral“ jiný poskytovatel, ke kterému přešli všichni jeho pacienti a
on pak má kapacitu už naplněnou. Nebo např. může jít pouze o rozšíření o další místo poskytování.
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ad 4)

Na tuto otázku jste již dostali odpověď od MZ ČR, zákon č. 372/2011 Sb. v ust. § 48 uvádí zákonné důvody, kdy lze
pacienta odmítnou.

ad 5)

S touto otázkou se musíte obrátit na zdravotní pojišťovnu, v jejíž kompetenci je úhrada zdravotních služeb.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -
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