
Sdružení Ambulontních SpeciolistŮ České republiky, o. s.
pokročovatel Spolku pokladenských lékařŮ, založeného v prosincí 190ó

registroce u MV ČR vsc/t-7553/9t-Ř

Rad SAS se na svém pravidelném jednání 8.6-2017 zabývala dezinformací, která byla
zachycena na internetu v minulých dnech.

Týkala se údajného zavádění povinnosti ambulantním specialistŮm (AS) žádat praktického
lékaře (PL) o souhlas resp. doporučení v případě přebírání pacienta do péče.

Rada SAS tímto upřesňuie:

1. AS ve smyslu zákona o zdravotních službách poskytuje v rámci i pravidelných kontrol
pacientů ijiné typy zdravotní péče, než je dispenzární.

2, Neexistuje žádný závazný právní předpis (zákon, vyhláška apod.), dle níž by musel AS při
přebírání pacienta do své péče žádat o souhlas či žádanku od PL, Z medicínského hlediska
je mnohdy výhodné, pokud je registrující PL od počátku informován o tom, že pacienta
přebíráme do své péče, podmiňovat ji žádankou od PL může být ale i v rozporu se
zákonnými pravidly,

3. Ani vyhláška o dispenzární pééi 31812012 Sb. v platném znění nikde nezmiňuje jakoukoli
povinnost žádat PL o povolení resp. žádanku o zařazení do dispenzární péče. Obsahuje
jen seznam diagnóz, které mají být PL nebo jiným AS dispenzarizovány

4, Pacient má ze zákona právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb . Žaany
lékař ani nikdo jiný mu ji nesmí nijak omezovat, Bylo by naivní si myslet, že vynucování si
takovéhoto omezení přinese některé skupině lékařů vyššíspolečenskou prestiž,

5. Neexistuje žádný legislativní nástroj ani společenská poptávka po zavedení větší
byrokracie, papírování, zbytečných návštěv a tím ztráty času pacientů i lékařů při
požadavku mít na každé vyšetření u specialisty žádanku.

6. Stejně jako PL nemůže AS bránit v převzetí pacienta do péče, není možné také bránit PL,
aby prováděl u svých pacientů dispenzární péči. Za žádoucí považuleme, aby tato byla
plnohodnotně doplněna i pravidelnými preventivními prohlídkami v zákonem stanovené
frekvenci.

7. Péče AS, je-li poskytnuta smluvnímu pojištěnci některé zdravotní pojišťovny, musí být (v
souladu s příslušnou úhradovou vyhláškou MZ) i řádně zaplacena. Podmiňování proplacení
existencí žádanky od PL je postup mimo zákon.

Rada SAS žádá všechny AS, aby jí informovali o všech situacích, které by nebyly v souladu
s výše napsaným,
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