Lékaři diskriminují pacienty s HIV. Pomohl by zákon pohřbený ve Sněmovně
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Pacientů s HIV je v Česku 3500 a podle průzkumu, který si organizace nechala
vypracovat, 67 procentům z nich byla alespoň jednou odmítnuta zdravotní péče.
„Část lékařů jim přímo řekne, že je neošetří, jiná to zase zaobalí, že například jejich
zdravotnické zařízení nemá kapacitu ošetřit pacienta s HIV. Jindy péče proběhne, ale za
naprosto nehumánních podmínek,“ řekl Hejzlák. „Zažili jsme případy, kdy zuby pacientům
trhali v čekárně a ne v ordinaci, aby nedošlo k nějaké kontaminaci,“ poznamenal.
„Nedávno jsme řešili případ pacientky, která se infekcí nakazila v 77 letech
a potřebovala být přijata do léčebny dlouhodobě nemocných. Obvolali jsme všechny LDN
v jejím kraji. Ačkoliv měly kapacitu ji přijmout, tak poté, co se dozvěděly její diagnózu,
odmítly. V jedné se dokonce vzbouřil personál, řekli, že dají výpověď, že nebudou ošetřovat
pacienta s HIV,“ uvedl Hejzlák případ z praxe.
Novela antidiskriminačního zákona, která chystá sdílení důkazního břemene a také
institut veřejné žaloby, by podle něj organizacím jako jeho pomohla.
„Většina lidí diskriminaci strpí a vůbec se neozve. Ta malá část, která se ozve, zase
z případného sporu couvne, nechce zviditelňovat svou tvář. Vítáme možnost, že by takové
případy mohla řešit veřejná žaloba, aniž by konkrétní člověk byl přímým účastníkem sporu,“
řekl Hejzlák.
Odmítání zdravotní péče z důvodu nemoci, které nesou společenské stigma, se
netýká jen HIV pozitivních. „Sehnat zubaře pro autistické dítě či běžné gynekologické
ošetření pro patnáctiletou autistku také není jednoduché. Ty problémy jsou stejné,“ doplnila
Marie Richterová z organizace Děti úplňku, která se zabývá pomocí rodičům dětí
s poruchami autistického spektra.
Novelu zákona předložila poslankyně ANO Monika Červíčková už v květnu, zatím je
zařazena na program schůze. Jak ale Červíčková řekla, zákon je „hluboko v pořadí“ a zatím se
nikdo nemá k tomu, aby prosadil jeho předřazení, zejména kvůli negativním reakcím jiných
poslanců.
„V tomto nastavení Sněmovny není velká ochota projednávat zákony se sociální
tematikou. Upřímně říkám, že některým by se hodilo, abychom se promlčeli až do konce
volebního období. V předvolební kampani pak budou někteří říkat, jak moc je mrzí, že se to
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neprojednalo,“ pustila se do poslanců Červíčková.
Jedním z velkých kritiků novely antidiskriminačního zákona je i její poslanecký kolega
Patrik Nacher, nestraník za ANO, který nesouhlasí se změnou důkazního břemene.
„Z mediálního prostředí moc dobře vím, jak je těžké například před novináři dokázat,
že jsem něco neudělal,“ řekl Právu Nacher s tím, že by novelu zákona v současné podobě
nepodpořil.
„Jde o kontext doby. Z diskriminace se dnes stala posvátná kráva, každý se cítí
diskriminován, ale všichni zapomněli na své povinnosti a zodpovědnost. Institut hromadné
žaloby ale plně podporuji, za předpokladu, že se do něj všichni žalující aktivně přihlásí,“
uvedl poslanec.
Někteří poslanci si myslí, že by institut veřejné žaloby zahltil soudy, Červíčková tvrdí
opak.
„Když firma například diskriminuje důchodce, že nedosáhnou na bonusy, mohlo by
dojít k situaci, že žalobu podá dvacet zaměstnanců. U veřejné žaloby by byla jen jedna, navíc
by se ve většině případů stalo, že by se neziskovka dohodla s firmou na mimosoudním
vyrovnání a k soudu by vůbec nedošlo,“ uvedla poslankyně, podle které takový institut
funguje například na Slovensku. „Systém se tam nezhroutil, ani zaměstnavatelé,“ podotkla.
Na projednání čeká i zákon o eutanázii a asistované sebevraždě, který předkládá
poslankyně za ANO Věra Procházková. I tento návrh se setkal s nevolí politiků, včetně
ostrého nesouhlasu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.
Proto se Procházková rozhodla přidat k němu také několik paragrafů, které by
zaručovaly právo na dostupnou paliativní péči podle lucemburského vzoru.
„Do konce března to vložíme do systému. Pokud by se zákon ani tak nedostal na
plénum, jsem ochotná kandidovat kvůli němu znovu, ačkoliv jsem to neměla v plánu,“ řekla
Procházková.
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Zubní ordinace v Králíkách končí. Radnice už má ale náhradu
Zdroj - obrázek
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Stomatologická ambulance, kterou v Králíkách provozovala společnost Ecce Dent, definitivně
končí. Přitom ještě před měsícem, kdy vlastníci zubní ordinaci ze dne na den uzavřeli, se
zdálo, že půjde jen o dočasné opatření.
Radním v Králíkách však nyní došla s nespolehlivým soukromým poskytovatelem
stomatologické péče trpělivost. „Naším cílem je ukončení vztahů se stávajícím
provozovatelem, aby bylo možné co nejrychleji zajistit činnost nového subjektu,“ sdělil
starosta Václav Kubín po čtvrtečním mimořádném jednání rady města.
Zubní ordinace Ecce Dent fungovala v pronajatých prostorách, jejichž vlastníkem je
město. Podle králického starosty už radnice jedná s novým, konkrétním provozovatelem
ambulance. „Aktuálně probíhá výběrové řízení na zajištění stomatologické ordinace, které
na základě našeho podnětu vyhlásil Pardubický kraj,“ pokračuje starosta Kubín.
Výběrové řízení, které pár dnů před loňskými Vánoci na návrh Všeobecné zdravotní
pojišťovny vypsal Krajský úřad Pardubického kraje, běží do 6. února. Příští týden bude
zajištění stomatologické péče projednávat městské zastupitelstvo. „Zubaři budou! Děláme
vše pro to, aby se stomatologie znovu ve městě obnovila a jsme na dobré cestě. Potřebné
smlouvy mohou nyní ke schválení na pondělní zastupitelstvo města,“ napsal po na
facebooku radní Michal Souček.
Ordinace je uzavřena od listopadu
K uzavření zubní ordinace Ecce Dent došlo před koncem listopadu loňského roku.
Důvodem byly podle králické radnice nedávné změny ve vedení společnosti. „Tyto změny
přinesly negativní dopad do fungování ordinace, která musela být uzavřena,“ uvedlo město
na svém facebookovém profilu. „Informace byla uveřejněna z důvodu množících se dotazů
od pacientů,“ upřesnil starosta Kubín s tím, že ordinace nekončí, ale je dočasně uzavřena.
Krátce poté se starosta Kubín sešel s novým jednatelem, kterým se koncem října stal
Tomáš Blažek. „Doufám, že se podaří najít cestu k obnovení činnosti ordinace, alespoň tento
dojem z jednání mám,“ sdělil začátkem prosince na dotaz Deníku Václav Kubín.
Stomatologickou ambulanci v Králíkách provozovala společnost Ecce Dent druhým
rokem. V září 2017 odkoupila ordinaci za devět tisíc korun od Jana a Marie Špičkových, kteří
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dva měsíce před tím svoji dlouholetou zubařskou praxi ve městě ukončili.
Jediným vlastníkem společnosti Ecce Dent je investiční fond Core Capital Sicav. Se
společností Ecce Dent je fond propojený přes Petra Kromíchala, který je druhým jednatelem
společnosti a současně členem správní rady fondu. Ecce Dent provozuje ještě dvě další
stomatologické ordinace, v Jilemnici a Lázních Bělohrad. Na žádost Deníku o vyjádření
vedení společnost od konce loňského listopadu do dnešního dne nereagovala.
Sehnat zubaře je problém, a nejen v Králíkách. O těch s dobrými referencemi ani
nemluvě. Nepřibírají ani lékaři, na které si pacienti z různých důvodů stěžují. Podle Pavla
Čecha, vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje, je stomatologů
nedostatek. Aktuálně jich je podle Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb 240.
Na jednoho stomatologa tak připadá 2167 pacientů. Ještě před třemi roky přitom ordinovalo
v kraji 295 zubních lékařů.

Nedostatek lékařů
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(Praha)

Moderátor: "Už dva měsíce se musí obyvatelé Králík na Orlickoústecku obejít bez
zubaře a teď ve městě skončila i jedna z praktických lékařek. Náhrada za ni není, stejně jako
v případě stomatologů se místa snaží Pardubický kraj obsadit ve výběrových řízeních. Lidi
složitě hledají zdravotnickou pomoc, zbývající lékaři v regionu totiž mají plné kapacity."
Redaktorka: "Jediné dvě zubní ordinace v Králíkách. Zůstávají zavřené. Společnost
Ecce Dent potvrdila, že už je nemá zájem dál provozovat."
Tomáš Blažek, jednatel, Ecca Dent: "Zubaři chybí, ano. Ecce Dent v Králíkách končí."
Redaktorka: "Přes tvrzení, že stomatologická péče je v regionu zajištěna, začalo zvlášť
pro starší obyvatele těžké období."
Vlastimil Sršeň, mluvčí VZP: "V Králíkách a okolí má VZP smlouvu s víc než dvaceti
stomatologickými pracovišti, jejichž dostupnost odpovídá podmínkám nařízeným vládou,
tedy nacházejí se v dojezdové vzdálenosti osobním vozem do pětatřiceti minut."
Karel Marek, obyvatel Králík: "Všude, kam přijdete jináč, tak máte napsaný – nové
neberem pacienty, že mají plno."
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Redaktorka: "A to dlouhodobě. Zubařka Eva Vítková má ve své kartotéce přes tři
a půl tisíce pacientů, přesto za chybějící kolegy ještě ošetřuje některé akutní případy.
Praktická lékařka Ludmila Moravcová zase převzala část pacientů za kolegyni, která zavřela
dveře ordinace s koncem loňského roku."
Ludmila Moravcová, praktická lékařka, Červená Voda: "Vůči těm pacientům je to
nefér, ale zase, nedej pánbu, bude chřipka, tak si nedovedu představit jako ty čekací doby
tady."
Redaktorka: "Radnice s pojišťovnami jedná o systému podpory, která by právě do
pohraničí přivedla mladé lékaře."
Václav Kubín /nestr./ starosta Králík: "Bydlení, ordinaci, případně i nějakou startovací
půjčku z rozpočtu města jsme připraveni poskytnout."
Redaktorka: "Než se podaří znovu obsadit prázdné ordinace, zůstávají kartotéky se
zdravotní dokumentací pacientů na Krajském úřadu Pardubického kraje. Věra Hofmanová,
Česká televize, Králíky."
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