Prohlášení Sněmu ČSK
Sněm České stomatologické komory ostře protestuje proti současným krokům Ministerstva
zdravotnictví ČR, které dále prohloubí nerovnoměrnost rozdělování finančních prostředků
z veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Rozhodnutím Vlády ČR došlo od 1. listopadu k navýšení plateb za státní pojištěnce, které do
systému českého zdravotnictví přispěje navíc zhruba 800 miliony korun do konce letošního
roku a v roce 2014 půjde o celkové navýšení prostředků kolem 5 miliard korun. Z vyjádření
ministra Holcáta, ze znění připravované Úhradové vyhlášky i z jednání našich zástupců na
MZ ČR ovšem jednoznačně vyplývá, že prakticky celý tento nárůst má být určen pouze pro
financování lůžkové, tedy nemocniční, péče.
Jako významní představitelé segmentu ambulantní péče nesouhlasí čeští zubní lékaři s takto
jednostranným sanováním potřeb nemocnic a vyzvali proto ministra, aby v Úhradové
vyhlášce nediskriminoval ambulantní sektor, který je rovněž dlouhodobě podfinancován.
Členové České stomatologické komory dlouhodobě upozorňují politiky i státní úředníky, že
jejich práce hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění není dostatečně ohodnocena
a že jsou výší úhrad za některé úkony nuceni pracovat „pod náklady“. V případě zubních
výplní a ošetření kořenových kanálků výše úhrady z prostředků veřejného zdravotního
pojištění nedosahuje ani 50% prokazatelných nákladů. V době, kdy celý stát a zdravotnictví
rovněž, procházely obdobím škrtů a úspor, jsme byli ochotni tuto situaci strpět a opakovaně
jsme navrhovali alespoň částečné řešení - vyjmutí některých stomatologických výkonů
z veřejného zdravotního pojištění. V předchozích letech trpěla politická reprezentace
nedostatkem odvahy k tomuto řešení, stejně tak jako nedostatkem odvahy k navýšení plateb
za tyto úkony alespoň na jejich „nákladovou cenu“.
Politici by si měli uvědomit, že nejde pouze o finanční situaci zubních lékařů, ale především o
kvalitu péče, kterou z prostředků veřejného zdravotního pojištění mohou občanům
poskytnout.
Zubní lékaři upozorňují zástupce vlády, že jejich trpělivost je zcela vyčerpána. V okamžiku,
kdy do systému politická reprezentace začala přidávat finanční prostředky a hodlá je
rozdělovat absolutně nespravedlivě a jednostranně, nebudeme už dále mlčet. Spolu s dalšími
soukromými lékaři, sdruženými v Koalici soukromých lékařů ČR připravíme a v případě
potřeby i zrealizujeme takové protesty, které ministerstvu zdravotnictví i celé veřejnosti
připomenou, jak významnou a nenahraditelnou částí zdravotnického systému je ambulantní
sektor.
Sněm České stomatologické komory proto pověřuje prezidenta a viceprezidenta ČSK, aby
vedli na půdorysu Koalice intenzivní jednání o způsobu, rozsahu a termínu takového protestu,
který dostatečně razantně obhájí oprávněné zájmy zubních lékařů a jejich pacientů i pro rok
2014.

