Informace z prvního jednání Krizového fóra soukromých lékařů
V neděli 15. března 2020 v 18:00 hod. se uskutečnilo první on-line zasedání Krizového fóra
soukromých lékařů za účasti České stomatologické komory, většiny předsedů Oblastních
stomatologických komor, zástupců Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických
lékařů pro děti a dorost ČR a Sdružení ambulantních specialistů ČR, s těmito závěry
týkajícími se zubních lékařů:
Přerušení provozu ordinace zubního lékaře
Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství je oprávněn přerušit provoz ordinace
z důvodu nedostatku osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících
a dezinfekčních prostředků.
Přikročí-li poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství k přerušení provozu
ordinace, je povinen
a) oznámit tuto skutečnost smluvní zdravotní pojišťovně,
b) zpřístupnit pacientům informaci o tom, kde jim budou poskytnuty neodkladná péče, není
však povinen za sebe zajistit zástup.
Pokud by přerušení provozu trvalo více než 30 dnů, je poskytovatel povinen oznámit
přerušení poskytování zdravotních služeb krajskému úřadu. Krajský úřad na základě tohoto
oznámení rozhodne o přerušení poskytování zdravotních služeb. Takové přerušení může
trvat nejvýše 1 rok. Přerušení poskytování zdravotních služeb samo o sobě nezpůsobuje
zánik smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb, uzavřené se zdravotní
pojišťovnou.
Po dobu přerušení provozu ordinace trvají ve vztahu k zaměstnancům poskytovatele tzv.
překážky v práci na straně zaměstnavatele. Znamená to, že zaměstnanci mají nárok na
náhradu mzdy. Zdravotničtí pracovníci (lékařští i nelékařští), kteří jsou zaměstnanci, nesmějí
po dobu trvání nouzového stavu (tedy nejméně do 11. dubna 2020) čerpat dovolenou.
Za dobu přerušení provozu nenáleží poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubní lékařství
žádná úhrada ani v tuto chvíli ani žádná kompenzace ze strany státu či zdravotních
pojišťoven.
Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství
Zubní lékař, který se podílí na zajištění pohotovostní služby zubních lékařů formou
pracovněprávního vztahu v tzv. centrálně organizované pohotovostní službě, je oprávněn
odmítnout ošetřovat pacienty v případě, že mu zaměstnavatel nezajistí náležité osobní
ochranné prostředky, a to nejméně respirátor třídy FFP3 nebo FFP2, rukavice, ochranný štít
nebo ochranné brýle, čepice, ochranný oblek.
Poskytovatel, který se podílí na zajištění pohotovostní služby zubních lékařů formou
pohotovostní služby ve své ordinaci, je oprávněn pohotovostní službu odmítnout, pokud není
objektivně schopen zajistit pro sebe a/nebo své zaměstnance náležité osobní ochranné
prostředky (nejméně respirátor třídy FFP3 nebo FFP2, rukavice, ochranný štít nebo
ochranné brýle, čepice, ochranný oblek).
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Neodkladná péče v ordinačních hodinách
Poskytovatel je oprávněn omezit či odložit takové výkony, u nichž hrozí vysoké riziko
přenosu nákazy. V ordinačních hodinách není však možno odmítnout poskytnutí neodkladné
péče.
Neposkytnutí zdravotní služby
Každý zdravotnický pracovník má právo neposkytnout zdravotní služby v případě, že by
došlo při jejich poskytování k přímému ohrožení jeho života nebo k vážnému ohrožení jeho
zdraví. Tato situace může nastat např. u infekčního pacienta (musí však být skutečně
infekční, pouhá možnost či obava postačovat nebude), nejsou-li objektivně k dispozici osobní
ochranné pracovní prostředky, přičemž přenos nákazy na zdravotnického pracovníka může
přímo ohrozit jeho život nebo vážně ohrozit jeho zdraví (v případě nemoci Covid 19 by tato
podmínka byla splněna jen u zdravotnických pracovníků, kteří jsou ohrožení s ohledem na
svůj zdravotní stav či věk).
Kolegové, moc děkuji za tuto možnost komunikace, kterou asi využijeme dál. Je to problém,
ale virózy jsme už přežili, chránit se umíme. Stát musí plnit, co má. A nějak to zvládneme.
Držte se, konečně, co nám zbývá, že ☺
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