Zubař na Domažlicku? Věc téměř nevídaná
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Zubaři mají radši velká města. Jedním z důvodů je větší ochota pacientů připlatit si za
léčbu Několik tisíc pacientů z Domažlicka se na konci loňského roku ocitlo bez zubaře. Jen
minimální část z nich má šanci zaregistrovat se v blízkém okolí u nového stomatologa.
Většina místních totiž nové pacienty nepřijímá. Problém nastal, když nedávno ve Kdyni
odešel do důchodu zubař Jiří Janda a ze stejného důvodu i Boris Vlk z Domažlic.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) tvrdí, že problém řeší. Jediným řešením je ale
nástup nového lékaře. K tomu zatím nedošlo. „Telefon se u mě netrhne, sedm až deset lidí
volá každý den a dva až tři přijdou osobně,“ líčí domažlický zubař Josef Kohout. Ten ale léta
kartotéku nerozšiřuje a když to udělá, bere jen děti stávajících pacientů. Dodává, že
podobnou odpověď má pro žadatele většina zubařů na Domažlicku. Odhadl, že bez zubaře je
nyní v okolí kolem tří tisíc pacientů. Ti ve velkém telefonují i do ordinace Taťány Jiřincové
z Poběžovic.
Ta sice dlouhodobě také nové pacienty neregistruje, ale kvůli krizové situaci využije
nové možnosti vyřadit z kartotéky ty, kteří se v ordinaci neukázali déle než pět let. „Díky
tomu budeme moci vzít pár dalších, kteří mají zájem chodit pravidelně,“ sdělila. To ale
situaci nevyřeší a jistý je fakt, že zatímco v Plzni se ordinace prodávají, na Domažlicku o ně
zájem není. Proto oba zubaři Vlk a Janda odešli do důchodu bez pokračovatele. Rok předtím
opustila stejným způsobem ordinaci další zubařka ze Kdyně Petruše Švecová.
„My tu máme pacientů sice víc než ordinace ve městě, ale většina z nich chce být
ošetřená na pojišťovnu. Životní úroveň, finanční možnosti a priority lidí jsou tu jiné než ve
městech, kde si více lidí za péči rádo připlatí, proto je o tamní praxe mezi mladými větší
zájem,“ popsala již dříve Jiřincová.
Pro pacienty nyní platí, že odbor zdravotnictví Plzeňského kraje převzal zdravotní
dokumentaci obou zubařů z Domažlicka a předá ji buď pacientům, pokud o to požádají nebo
novému zubaři. Mluvčí krajského úřadu Alena Marešová sdělila, že zajištění zdravotních
služeb je věcí zdravotních pojišťoven.
VZP podle Kohouta sonduje, kdo registruje nové pacienty a kdo ne. „Pacientům dá do
ruky seznam zubařů, které mohou obejít a pacienti vyžadují, abychom jim tam dali razítko,
že neregistrujeme,“ popsal stomatolog.
A k čemu taková razítka VZP potřebuje? „Důvody odmítnutí registrace pacienta sice
posuzuje zubař, ale právě povinnost vydání písemné zprávy spolu s uvedením důvodu
odmítnutí má mimo jiné zajistit, že poskytovatelé budou odmítat pacienty pouze ze
zákonných důvodů, jejichž existenci by měli být schopni prokázat,“ sdělil mluvčí VZP
Vlastimil Sršeň. Zákon neřeší maximální počet pacientů na jednu ordinaci
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Podle zákona o zdravotních službách může k odmítnutí dojít, pokud by tím bylo
překročeno únosné pracovní zatížení nebo pokud jeho přijetí brání provozní důvody,
personální zabezpečení či technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení.
Zákon je ale hodně obecný, protože neurčuje limit počtu pacientů na jednu ordinaci.
O něm v tuto chvíli VZP intenzivně jedná se zástupci České stomatologické komory. VZP
podle mluvčího komplikovanou situaci vnímá a v současné době pro Domažlicko iniciovala
vypsání výběrového řízení na zubního lékaře.
Sršeň doplnil, že podle nařízení vlády se za dostupnou péči považuje ordinace
v dojezdové vzdálenosti do 35 minut, pokud pacient použije osobní auto. Pokud pacient
lékaře nenajde, má se obrátit na pojišťovnu.
Podle webu katalog-stomatologu.cz registruje v Plzeňském kraji nové pacienty
dvacítka zubařů. Nejblíže je Jan Flaks ve Strážově, což je z Domažlic 35 kilometrů a ze Kdyně
25 kilometrů. O deset kilometrů dál z obou měst je Holýšov, kde by měla pacienty přijímat
ordinace Zvolánková, Brada. Další lékaři jsou v Líních u Plzně a v Plzni. VZP podle Sršně navíc
bonifikuje lékaře za přijetí nových pojištěnců do péče.
Dotace na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností péče nabízí
i ministerstvo zdravotnictví. Mezi těmito oblastmi je i Domažlicko. Nový zubař může
dosáhnout na 1,2 milionu korun, když si zde otevře ordinaci a bude přijímat nové pacienty.
Pomoci se snaží i Plzeňský kraj. Ten loni nabídl malým obcím dotace na podporu dostupnosti
zdravotních služeb.
O peníze se loni přihlásilo osm obcí. „Všechny žádosti byly kladně vyřízeny a dotace
byla poskytnuta v celkové výši 1 014 320 korun. Tento dotační titul bude vyhlášen i v
letošním roce,“ uvedla Marešová. O podporu stomatologů požádal loni Pačejov a Břasy.
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Bohumínu chybí zubaři. Kraj teď lékaře hledá pomocí výběrového řízení. Zájemci se mohou
hlásit do poloviny března. Ordinovat mohou od začátku dubna.
V dvacetitisícovém Bohumíně mají zubařů nedostatek, lékaři odcházejí do penze
a noví se nehlásí. Město dokonce nabízí vybavenou ordinaci i možnost ubytování.
Sousední Rychvald přilákal zubařku na dotaci ve výši 1,5 milionu korun.
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Na podporu ordinací v odlehlých regionech šlo 47 milionů korun
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Praktičtí lékaři a zubaři v odlehlých regionech získali z dotací ministerstva zdravotnictví od
roku 2016 přes 47 milionů korun. Podpořeno bylo 80 ordinací. Letos v lednu byly schválené
peníze pro dalších sedm praktiků a čtyři stomatology, informovalo dnes ministerstvo
v tiskové zprávě. Zubaři tak přibudou ve Svitavách, Novém Boru, Turnově a Volyni, praktičtí
lékaři v Broumově, Kácově, Čestíně, Lokti, Českém Těšíně, Zásadě a Litoměřicích.
Z programu na podporu zubních lékařů bylo od jeho spuštění v srpnu 2018 schváleno 25
dotací v celkové výši přes 28 milionů korun. Program pro praktické lékaře pro dospělé a pro
děti a dorost rozdělil od roku 2016, kdy začal, 55 dotací v souhrnné hodnotě skoro 19
milionů korun.
Stomatologové mohou čerpat peníze na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky
nebo zubní instrumentářky. Po splnění dalších podmínek získají maximálně 240.000 Kč ročně
po dobu pěti let, spoluúčast musí být nejméně 30 procent. Do roku 2021 si mohou podle
ministerstva rozdělit 100 milionů Kč.
„Cílem je podpořit péči takzvaně na pojišťovnu. Podle informací z terénu je totiž právě
péče ‚za cash‘ hlavní problém nedostupné zubní péče,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (za ANO). Kvůli dosud nízkým úhradám od zdravotních pojišťoven nechtěli někteří
zubaři pacienty ošetřovat a chtěli po nich úhradu.
Podle ministerstva i České stomatologické komory by se to mělo letos změnit, protože
zubařům úhradová vyhláška peníze přidala. Dotaci tak mohou čerpat jen zubaři, kteří se
zavážou přijmout 1500 pojištěnců, budou mít smlouvu aspoň se čtyřmi pojišťovnami
a ordinační dobu aspoň 35 hodin týdně. Podrobnosti uvádí ministerstvo na webu.
Praktičtí lékaři mohou také čerpat na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta, nejvýše
250.000 korun, a stejnou částku na vybavení ordinace. Každý rok mezi žadatele ministerstvo
rozdělí osm milionů. Lékař musí mít praxi nejvýše tři měsíce starou a musí ordinovat 20
hodin týdně v pěti pracovních dnech. Informace o dotačním programu jsou na webu
ministerstva.
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Registrovaných zubařů je na 10.000, vlastní praxe mělo podle statistik komory asi 6000
z nich. Praktických lékařů je v Česku asi 6800 pro dospělé a kolem 4800 pro děti a dorost.

Zájem o dotace pro zubaře a praktické lékaře stále roste…
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ČR – Zájem o dotace z programů zaměřených na podporu zřizování a udržení ordinací
zubařů a praktických lékařů pro dospělé i pro děti v oblastech s omezenou dostupností
zdravotních služeb nadále narůstá. Do různých krajů republiky tak jen od začátku roku 2020
putují schválené dotace pro čtyři zubařské ordinace a sedm ordinací praktického lékaře.
„Postupně se nám daří vyplňovat prázdná místa na mapě, kde chybí zubaři a praktičtí lékaři.
Zároveň vidíme, že jejich zájem o příspěvek stále stoupá. Za první měsíc tohoto roku už
máme možnost pomoci pacientům v dalších 11 regionech,“ vyjádřil spokojenost ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch. Celkově již ministerstvo podpořilo 80 lékařských ordinací
v celkové výši bezmála 47 milionů korun.
Z programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností
zdravotních služeb bylo od jeho spuštění schváleno již 25 dotací v celkové výši přes 28
milionů korun. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro
dospělé i pro děti a dorost doposud rozdělil 55 dotací v souhrnné hodnotě skoro 19 milionů
korun.
Dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností
zdravotních služeb je určen na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry,
dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximální výše udělené dotace je 240 tisíc
Kč za rok (12 měsíců) a 1,2 milionu korun za 5 let (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast
žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Ministerstvo
zdravotnictví do roku 2021 celkem vyčlení přes 100 mil. korun, dotace tak může být udělena
až stovce žadatelů. Žadatelé o dotaci z programu musejí splňovat konkrétní podmínky
programu zahrnující např. smlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními pojišťovnami, závazek
přijmout minimálně 1 500 pojištěnců, příslib ošetření i pro dětské pacienty či např.
minimální rozsah 35 ordinačních hodin týdně. „Cílem je podpořit péči takzvaně na
pojišťovnu. Podle informací z terénu, je právě péče na „za cash“ hlavní problém nedostupné
zubní péče,“ doplnil ministr.
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Pro účely hodnocení žádostí do programu byly všechny obce s rozšířenou působností
v ČR vyhodnoceny podle dostupnosti zubařské péče, která byla vypočtena na základě
přepočtu objemu kontaktu pacientů na úvazek lékaře a demografických ukazatelů populace
lékařů v kraji, se započtením případných obtíží pojišťovny při shánění nového lékaře pro
obsazení nabízeného místa.
V roce 2020 byly schváleny dotace pro zubařské ordinace ve Svitavách, Novém Boru,
Turnově a Volyni.
Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zveřejněny zde. Metodiku a všechny
další potřebné informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách
ministerstva.
Reklama Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických
lékařů pro dospělé i pro děti a dorost v oblastech s omezenou dostupností zdravotních
služeb je určena na mzdu sestry nebo zdravotnického asistentav maximální výši 250 tis.
korun a na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře rovněž
v maximální výši 250 tis. korun. Celková výše jednorázové dotace z dotačního programu pro
praktické lékaře je 500 tis. korun. Na dotační program je vyčleněno každý rok cca 8 mil.
korun.
Žádost o poskytnutí dotace mohou předložit právnické nebo fyzické osoby, které
plánují poskytovat nebo začaly poskytovat v předchozích 3 měsících před podáním žádosti
zdravotní služby v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Minimální
rozsah poskytovaných zdravotních služeb je 20 hodin týdně rozložených do 5 pracovních
dnů včetně zajištění návštěvní služby.
Dotace pro ordinace praktických lékařů schválené v roce 2020 poputují do Zásady,
Broumova, Kácova a Čestína, Loktu, Český Těšín, Liběšice a Litoměřic.
Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zveřejněny zde. Metodiku a všechny
další potřebné informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách
ministerstva

© 2020 MAXIMUS web. Strana 5 / 13

Jablonecko potřebuje zubaře. Je jich málo, nepřijímají
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Když se 54letý Petr před několika lety přestěhoval zpět na Železnobrodsko, opomněl se
zaregistrovat u některého ze zdejších zubařů. Když ho po nějaké době rozbolel zub, věc řešil
tlumícími prášky. S nalezením stomatologa má teď problém. Podle České stomatologické
komory (ČSK) totiž není v současné době jediný zubní lékař, který by přijímal nové pacienty.
Sama ČSK ale přiznává, že zubní lékaři nemusí to, že přijímají nové pacienty, hlásit.
Informace jsou pouze orientační. „Na Jablonecku jsem žádného volného stomatologa
nenašla, ale v dojezdové vzdálenosti do 35 minut ještě přijímá nové pacienty dentista
v Liberci,“ uvedla tisková tajemnice ČSK Zina Sladkovská.
Pokud má pacient problém najít ošetřujícího zubního lékaře, je nejlepší obrátit se na
zdravotní pojišťovnu, u které je registrovaný. „Zdravotní pojišťovna je ze zákona povinna
zajistit svým pojištěncům dostupnou zdravotní péči a má k tomu nástroje, které ČSK nemá,“
doplnila Sladkovská.
Petrovi by tedy mělo stačit zajít na pobočku své zdravotní pojišťovny. Ta ze zákona
musí zajistit svému klientovi primární péči, kam patří i stomatolog, dostupnou v dojezdové
vzdálenosti do 35 minut.
Na Jablonecku má Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) jako největší tuzemská
pojišťovna uzavřenou smlouvu se stomatologem, který nové pacienty přijímá. Další
stomatologické ordinace, které mají volnou kapacitu, se nacházejí v nedalekém Liberci, tedy
v dojezdové vzdálenosti zhruba 18 minut.
„Pokud by měl některý z našich klientů problém sehnat lékaře, může se obrátit na
pobočku VZP, kde mu poradí. Naše pojišťovna intenzivně usiluje o to, aby byla dostupnost
stomatologické péče v regionu ještě posílena, a iniciovala vypsání výběrového řízení na
zubního lékaře,“ popsal mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.
Už v minulém roce VZP nastavila ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou
systém, který by měl předcházet nedostatku stomatologů nebo tento nedostatek
minimalizovat. Program se jmenuje VZP Plus – stomatologie.
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Mnoho pojištěnců přitom o povinnosti zdravotních pojišťoven zajistit primární péči
neví. Najít si sám volného stomatologa přímo v Jablonci je doslova sisyfovská práce.
V současné době nepřijímají nové pacienty třeba ani v ordinaci Dent4you u vlakového
nádraží, ani ordinace ZUBr na Dolním náměstí. „Příjem nových pacientů máme pozastaven.
Když víme, rádi lidem doporučíme někoho jiného. V současné době ale nevíme, že by
některý ze zubařů přímo v Jablonci nové pacienty přibíral,“ sdělila zdravotní sestra Iveta
Ulrichová z ordinace ZUBr.
I pacienti si ale musí plnit své povinnosti, například chodit na pravidelné prohlídky.
„Nechodila jsem na pravidelné kontroly a zubařka mě vyškrtla z evidence. Teď jsem ale měla
štěstí na Malé Skále, kde bude otevřena nová zubní ordinace. Už se budu snažit být
dochvilná,“ popsala Iva Chaloupková ze Železnobrodska.

Cabicar (TOP 09): Provoz zubních pohotovostí zůstává v Královéhradeckém
kraji zachován
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Lidé v Královéhradeckém kraji budou moci i nadále využívat pohotovostní služby v oboru
zubního lékařství ve všech stávajících oblastech. Rada kraje totiž schválila nové smlouvy na
zajištění zubních pohotovostí v regionu. Královéhradecký kraj za to ročně zaplatí téměř tři
miliony korun.

„V celé republice je velký problém s udržitelností systému pohotovostních služeb. Děje
se tak zejména z důvodu neochoty lékařů podílet se na zajištění lékařské pohotovostní
služby, a to i přesto, že se jedná o povinnost danou zákonem. Jsem proto rád, že
v Královéhradeckém kraji se nám tyto služby daří zajišťovat na adekvátní úrovni ve všech
částech regionu,“ sdělil Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro zdravotnictví.
Královéhradecký kraj uzavře s poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubního
lékařství nové smlouvy, které schválila rada kraje. V roce 2020 za to zaplatí 2,9 milionu
korun.
V loňském roce zubaři v Královéhradeckém kraji odsloužili přes 3,5 tisíce hodin v rámci
zubní lékařské pohotovostní služby v celkem devíti městech. Zubní pohotovost má Rychnov
nad Kněžnou, Jičín, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř, Vrchlabí, Náchod, Broumov
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a Nový Bydžov. V Hradci Králové zubní pohotovost zajišťuje Fakultní nemocnice Hradec
Králové v rámci závazku veřejné služby, kterou financuje Královéhradecký kraj.
Zubní pohotovost většina nasmlouvaných poskytovatelů provozuje ve dnech pracovního
klidu – tedy o víkendu a svátcích – v rozsahu čtyř hodin denně. Fakultní nemocnice v Hradci
Králové poskytuje služby zubní pohotovosti ve všední dny od 16.00 do 22.00, o víkendech
a svátcích od 8.00 do 22.00.
Všechny informace jsou veřejnosti k dispozici na webu Královéhradeckého kraje
v sekci Zdravotnictví – Lékařská pohotovost.

Konec zubařů v důchodovém věku? Komora jim rekordně zvedla příspěvky
Zdroj - obrázek
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„Mám nyní komoře zaplatit 6900 korun, to je polovina mého měsíčního platu,“ zhrozila
se lékařka z obce v Praze-východ.
Máloco chybí v Česku tak jako zubaři. Lidé z pohraničí, menších měst a vesnic musí
s bolestí zubů dojíždět desítky kilometrů. Drtivá většina těch, kteří zubaře nemají, stráví na
telefonu hodiny, než seženou někoho, kdo jim neodpoví „nepřijímáme“. Na nové ordinace
se stojí fronty.
Starostové obcí jsou tak zoufalí, že už několik let lákají nové lékaře na zrekonstruované
bydlení i zařízené ordinace za miliony. Scénáře, které vedou k těmto situacím, jsou obdobné,
zubaři odcházejí do důchodu, nástupce nemají, a tak ordinaci zavřou.
Bez bližšího vysvětlení obdrželi letos zubaři, kteří ze zákona musí platit členské příspěvky
České stomatologické komoře, nový výměr poplatků. Výrazně se změna dotkla zubařů, kteří
jsou v zaměstnaneckém poměru, navíc důchodového věku.
„Vůbec netuším, proč k tomu došlo. Vždy jsem platila 500 korun ročně a za to jsem
dostávala měsíčně časopis ČSK. Ve stomatologii pracuji celý život, je mi 66 let, pracuji na půl
úvazku a každý rok zvažuji, jestli už neskončit. Fyzicky je to velmi náročná práce. Ale pořád
mě přemlouvají, že odejít nemohu. Tento příspěvek jsem nezaplatila. Jsem zaměstnaná,
a tak požádám majitele ordinace, aby to za mě zaplatil, případně mi přispěl. Přijde mi to
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neadekvátní,“ svěřila se redakci zubařka, která ošetřuje pacienty ve Středočeském kraji.
Podobně na tom jsou minimálně stovky dalších. Na webových stránkách ČSK je vyvěšena
informace, že splatnost poplatků byla prodloužena a postupně budou vyřizovat konkrétní
žádosti. Podle informací Práva je negativních reakcí lékařů opravdu mnoho. Z komory ovšem
zní, že šlo o rozhodnutí jejich zástupců na sněmu ČSK.
Komora si však za svým rozhodnutím stojí. Násobné zvýšení příspěvků se týká jen lékařů
v důchodovém věku a těch, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Ulehčí naopak
absolventům a maminkám s dětmi.
„Kdysi byl kolega důchodce na zaslouženém odpočinku. Dnes mnozí při důchodu pracují
mnoho let. Tak jsme vyrovnali podmínky pro všechny, kteří pracují. Úlevy mají maminky
s dětmi. Novinkou, kam jdou peníze, je bezplatné členství pro absolventy. Je to nyní
podobné jako u advokátů,“ vysvětlil prezident ČSK Roman Šmucler.
„K razantnímu navýšení došlo jen u kolegů starších 70 let, kteří dříve nic neplatili, pokud
byli zaměstnanci, a u ostatních důchodců, kteří platili 300 korun. Dnes je poplatek 4900
korun. Jednotlivé oblastní stomatologické komory si pak ještě stanovují vlastní poplatek,“
popsal prezident ČSK s tím, že pracujících důchodců a starších 70 let eviduje komora 322
a zubařů zaměstnanců 1148. Celkově ČSK eviduje 11 404 členů.
Nový poplatek dopadl i na zubaře důchodového věku, kteří chodí, byť jen jednou dvakrát
měsíčně, do ordinací vypomáhat, aby se dostalo na všechny pacienty. Těm prezident
v neoficiálním vyjádření redakci Práva nabídl pomoc. „Pokud by někdo byl výjimka a měl
sociální problém, může žádat komoru o slevy, nebo dokonce o dotaci,“ dodal Šmucler.

Na novou ordinaci dostávají lékaři statisíce. Zubaři i přes milion
Zdroj - obrázek
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Zlepšit dostupnost zubařů i praktických lékařů (a to jak pro dospělé, tak i pro děti) mohou
v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb pomoci dotace zaměřené na
podporu zřizování a udržení ordinací. Připomíná to Martin Novotný z odboru komunikace
s veřejností ministerstva zdravotnictví - přičemž upozorňuje, že nejen pomoci mohou, ale
také skutečně pomáhají.
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„Postupně se nám daří vyplňovat prázdná místa na mapě, kde chybí zubaři a praktičtí
lékaři,“ přikyvuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Současně se netají spojeností
nad tím, že zájem doktorů o příspěvek stále stoupá. Prozatím ministerstvo podpořilo v rámci
republiky rovných 80 ordinací, pro něž vyčlenilo bezmála 47 milionů korun. Na korunu
přesně to dělá 46 988 488 Kč.
Kde již dostali vyčleněné finance?
Větší podíl z této částky si „ukouslo“ 25 zubařských ordinací, pro něž zatím bylo od
roku 2018 vyčleněno 28,23 milionu korun na mzdy všeobecných sester, dentálních
hygienistek nebo zubních instrumentářek. Loni se mezi ně zařadila i dvě stomatologická
pracoviště ve středních Čechách – na Kutnohorsku (tedy v působnosti obce s rozšířenou
působností) se schválenou 60měsíční dotací v celkové výši 523 200 Kč, z čehož bylo loni
vyplaceno 150 tisíc, a na Mělnicku s odsouhlasenou sumou 1,2 milionu, z níž loni putovalo
k příjemcům rovných sto tisíc; čerpání totiž začalo až od srpna.
Ministr Vojtěch v té souvislosti připomněl, že pravidla dotačního programu umožňují
poskytnout maximální dotaci 240 tisíc korun na rok – a celkem 1,2 milionu za pět let;
podmínkou je finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu minimálně 30
procent. K dalším podmínkám patří například smlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními
pojišťovnami, závazek přijmout minimálně 1500 pojištěnců, příslib ošetření i pro dětské
pacienty – ale třeba i minimální rozsah 35 ordinačních hodin týdně.
„Cílem je podpořit péči takzvaně na pojišťovnu. Podle informací z terénu, je právě
péče na „za cash“ hlavní problém nedostupné zubní péče,“ poznamenal ministr Vojtěch.
Potvrzuje tak zkušenost leckterých pacientů, že někdy není hledání zubaře až takovým
problémem – kumšt je ale najít takového, který nechce veškerou péči uhradit na místě
v hotovosti, ale akceptuje platby od zdravotních pojišťoven – a současně přijímá nové
pacienty.
I ordinace praktických lékařů budou podpořeny
S jinak počítanou podporou mohou počítat ordinace praktiků v oblastech
s omezenou dostupností zdravotních služeb – jak pro dospělé, tak pro děti. V jejich případě
jde o jednorázové dotace v maximální výši 500 tisíc korun, přičemž na mzdu sestry nebo
zdravotnického asistenta je určeno nejvýše 250 tisíc korun a rovněž maximálně 250 tisíc na
zajištění věcného a technického vybavení ordinace. Dotace je určena pro nově otevírané
ordinace, přičemž k podmínkám patří poskytování zdravotních služeb v rozsahu nejméně 20
hodin týdně rozložených do pěti pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby.
Od dubna 2016, kdy tento dotační program ministerstvo spustilo, bylo schváleno 55
dotací v celkové výši 18,75 milionu korun. K středočeskému regionu se vztahuje pět z nich.
První vlaštovkou byl už v roce 2016 příspěvek na mzdu v ordinaci pro dospělé v územní
působnosti Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi ve výši 249 900 Kč. Následovaly v roce 2017
podpora v oblasti Městce Králové (329 616 Kč na vybavení ordinace pro dospělé a současně
na mzdu sestry), v roce 2018 na Kolínsku (494 625 Kč) a v oblasti Řevničova (348 835 Kč);
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taktéž současně na vybavení ordinace pro dospělé a mzdu.
Letos pak přibyla ordinace pro dospělé pacienty z oblasti Kácovska a Čestínska (250
000 Kč na vybavení i mzdu sestry). Celorepublikově už ministerstvo letos schválilo sedm
těchto dotací dohromady převyšující 2,23 milionu korun – přičemž dětské ordinace se týká
jediná z těchto podpor.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Ministerstva zdravotnictví
4. února 2020

Zájem o dotace pro zubaře a praktické lékaře stále roste
Zájem o dotace z programů zaměřených na podporu zřizování a udržení ordinací zubařů
a praktických lékařů pro dospělé i pro děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb
nadále narůstá. Do různých krajů republiky tak jen od začátku roku 2020 putují schválené dotace
pro čtyři zubařské ordinace a sedm ordinací praktického lékaře. „Postupně se nám daří vyplňovat
prázdná místa na mapě, kde chybí zubaři a praktičtí lékaři. Zároveň vidíme, že jejich zájem o
příspěvek stále stoupá. Za první měsíc tohoto roku už máme možnost pomoci pacientům v dalších
11 regionech,“ vyjádřil spokojenost ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Celkově již ministerstvo
podpořilo 80 lékařských ordinací v celkové výši bezmála 47 milionů korun.
Z programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb bylo
od jeho spuštění schváleno již 25 dotací v celkové výši přes 28 milionů korun. Program na podporu
dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost doposud rozdělil 55
dotací v souhrnné hodnotě skoro 19 milionů korun.
Dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb
je určen na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo
zubní instrumentářky. Maximální výše udělené dotace je 240 tisíc Kč za rok (12 měsíců) a 1,2 milionu
korun za 5 let (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí
činit minimálně 30 %. Ministerstvo zdravotnictví do roku 2021 celkem vyčlení přes 100 mil. korun,
dotace tak může být udělena až stovce žadatelů. Žadatelé o dotaci z programu musejí splňovat
konkrétní podmínky programu zahrnující např. smlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními pojišťovnami,
závazek přijmout minimálně 1 500 pojištěnců, příslib ošetření i pro dětské pacienty či např. minimální
rozsah 35 ordinačních hodin týdně. „Cílem je podpořit péči takzvaně na pojišťovnu. Podle informací
z terénu, je právě péče na „za cash“ hlavní problém nedostupné zubní péče,“ doplnil ministr.
Pro účely hodnocení žádostí do programu byly všechny obce s rozšířenou působností v ČR
vyhodnoceny podle dostupnosti zubařské péče, která byla vypočtena na základě přepočtu objemu
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kontaktu pacientů na úvazek lékaře a demografických ukazatelů populace lékařů v kraji, se započtením
případných obtíží pojišťovny při shánění nového lékaře pro obsazení nabízeného místa.
V roce 2020 byly schváleny dotace pro zubařské ordinace ve Svitavách, Novém Boru, Turnově a Volyni.
Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zveřejněny zde. Metodiku a všechny další potřebné
informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách ministerstva.

Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro
děti a dorost v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určena na mzdu sestry nebo
zdravotnického asistenta v maximální výši 250 tis. korun a na zajištění věcného a technického
vybavení ordinace praktického lékaře rovněž v maximální výši 250 tis. korun. Celková výše
jednorázové dotace z dotačního programu pro praktické lékaře je 500 tis. korun. Na dotační program
je vyčleněno každý rok cca 8 mil. korun.
Žádost o poskytnutí dotace mohou předložit právnické nebo fyzické osoby, které plánují poskytovat
nebo začaly poskytovat v předchozích 3 měsících před podáním žádosti zdravotní služby v místech,
kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb
je 20 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby.
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Dotace pro ordinace praktických lékařů schválené v roce 2020 poputují do Zásady, Broumova, Kácova
a Čestína, Loktu, Český Těšín, Liběšice a Litoměřic.
Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zveřejněny zde. Metodiku a všechny další potřebné
informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách ministerstva.

Mgr. Martin Novotný
Odbor komunikace s veřejností
tisk@mzcr.cz
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