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V Praze dne 19. 4. 2021 
 
 
Vážený pane ministře, 
 
       obracíme se na Vás jako reprezentanti Koalice soukromých lékařů (spolu s gynekology jsme 
zástupci veškeré mimonemocniční ambulantní péče a mj. i členy Vaší Rady poskytovatelů). 
 
       Rádi bychom Vám touto cestou popřáli mnoho úspěchů ve Vaší nové funkci a nabídli 
spolupráci v řešení problémů týkajících se právě ambulantní péče v ČR, což bychom rádi projednali 
na schůzce, o kterou Vás tímto žádáme.  
 
       Jde nám zejména o tyto problémy: 
 

     1) V současné době nám jde zejména o udržení financování zdravotní péče. Je zcela zjevné,  
že boj s COVID-19 odčerpává obrovské množství prostředků z veřejného zdravotního pojištění.  
Je zřejmé, že návrat k normálu bude znamenat další finanční zátěž. Kromě restů v preventivních  
a screeningových programech bude jistě třeba dohnat velké množství odložené péče (v operačních 
oborech, onkologii, kardiologii apod.). To vše si vyžádá jistě nemalé náklady z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění.  
 
       Vítáme debatu o dalším navýšení platby za státního pojištěnce a budeme podporovat Vaše 
aktivity v tomto směru.  
       Jsme ale přesvědčeni o tom, že je třeba i vyhodnotit efektivitu nákladů některých 
epidemiologických opatření. Máme na mysli hlavně náklady na testování proti COVID-19, zejména 
na to plošné testování. Malé promile pozitivních záchytů při něm, opakovaně diskutovaná sporná 
kvalita testů používaných pro testování ve firmách či školách vzbuzují logické otázky, zda jejich 
přínos odpovídá vynaloženým nákladům. A také to, že při tomto typu testování neexistuje žádné 
měření a kontrola kvality správných postupů ani žádná kontrola výkaznictví, že se množí informace 
o nepravostech v jejich vykazování, stejně jako skutečnost, že testováním se mnohdy zabývají 
subjekty, které jinak se zdravotnictvím nemají nic společného a věc pojaly spíše jako byznysovou 
příležitost než jako poskytování zdravotní péče.   
       To jsou, myslíme, jasné důvody k tomu podívat se na strategii testování střízlivým pohledem.  
       Tyto náklady vesměs zdůvodňované snahou obnovit školství či udržet průmysl nemůže nést 
systém zdravotního pojištění. Tato plošná opatření musejí mít i svůj konec, přičemž 
epidemiologické predikce asi dávají nejzazší datum ke konci května, ne-li dříve.  
 
       Zároveň bychom se měli vrátit ke standardním procesům běžným při zavádění nových postupů 
ve zdravotnictví a znovu se začít zabývat jejich cost effectivity.  
       To by mělo být také zásadním hlediskem při úvahách o hrazení nových postupů, které jsou 
v poslední době diskutovány, jako je zavádění PCR testů ze slin do plošného testování, 
sekvenování, monitorování míry protilátek v populaci atd.  
       Tím vším dle našeho názoru nejde ekonomicky zatížit nemocné občany, neboť rozpočet 
zdravotnictví je jen jeden a peněz v něm limitovaně.   
       Pokud stát ze státního rozpočtu uhradí zdravotním pojišťovnám náklady na plošné testování  
a třeba i odměny zdravotníkům, je to nanejvýš spravedlivé a tyto výdaje nebudou brzdou jiné 
péče. Zároveň tak bude jednorázově vypořádán náklad na COVID-19 a nebude se dále promítat  
do dalších období. 



 
         2) Je zjevné, že jediným východiskem z krize je rychlé a efektivní očkování obyvatelstva ČR 
proti COVID-19.  
       V této oblasti vidíme prostor pro změny, které by rychlost a efektivitu očkování v ČR zlepšily.  
       Je zde obrovský zcela nevyužitý potenciál primární péče. Kapacita praktických lékařů (PL) 
očkovat denně 50 000 lidí (1 000 000 měsíčně) není ani zdaleka využita. Díky systému přidělování 
vakcín, který jednoznačně preferuje očkovací centra není stále dopřáno naočkování ani osobám 
z nejkritičtějších skupin (80+,70+, chronici), kteří dávají z nejrůznějších důvodů přednost očkování 
v jim důvěrně známém prostředí ordinace jejich praktického lékaře, který zná jejich zdravotní stav. 
Takových osob prokazatelně čeká na své očkování u praktických lékařů (jsou registrováni v ISIN) 
více než 350 000. Tito lidé mají podle národní strategie očkování být naočkováni dříve,  
než se systém otevře pro další věkové skupiny.  
       To se ale již stalo. V očkovacích centrech se nyní již očkují příslušníci nejrůznějších věkových 
skupin, často mladí a zcela zdraví, zatímco pro seniory nad 70 let a rizikové pacienty čekajících u PL 
nebude vakcína ještě několik týdnů, pokud se systém rozdělování vakcín a jejich distribuce 
nezmění.  
       Stačilo by přitom dodržet doporučení poradní skupiny ministra zdravotnictví KS COVID, která  
v zápisu ze svého jednání 18. 3. 2021 vyzývá k urychlené distribuci vakcín Moderna a Pfizer  
do ordinací PL, aby jimi mohly být urychleně doočkovány právě výše uvedené rizikové skupiny.  
       Stejná skupina pak v zápisu z jednání 1. 4. 2021 vyzývá ke zjednodušení distribučních 
mechanismů vakcíny Astra Zeneca i výrazné redukci a zjednodušení zbytečných administrativních 
úkonů souvisejících s očkováním, které jeho průběh zbytečně komplikují a zdržují.  
 
       To je zcela v souladu s našimi požadavky a nechceme změnit nic, co už by ministerstvo 
nevědělo, že je třeba změnit.  
       Čas je ale bohužel klíčovým faktorem, proto žádáme, abyste inicioval urychlené provedení výše 
popsaných změn.  
       Dovolujeme si též připomenout, že v okamžiku, kdy bude v ČR dostatečné množství vakcín  
a bude třeba nárazově zvýšit kapacitu a rychlost očkování, je k dispozici kapacita specializací,  
které jsou zvyklé běžně očkovat, tedy ordinací praktických lékařů pro děti a dorost a soukromých 
gynekologů i ambulantních specialistů.  
 
       Považujeme za vhodné využít stávajících kapacit již existující sítě zdravotnických zařízení, 
namísto vzniku alternativní sítě očkovacích center na jedno použití.  
 
       Věříme, že naše podněty považujete za logické a řešení výše popsaných za potřebné a že se 
jimi budete zabývat, proto si dovolujeme předem poděkovat za návrh termínu naší společné 
schůzky.  
 
 
S úctou 
  

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice,  

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR,  

MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, 

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR  

 


