USNESENÍ
online (webex) jednání poradního sboru ministra zdravotnictví České republiky
RADA POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE
dne 22. dubna 2020, v 8:00 hodin

Přizváni:
▪ za poskytovatele zdravotní péče:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
MUDr. Eduard Bláha
MUDr. Ilona Hülleová
Bc. Ludmila Kondelíková
RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
MUDr. Petr Šonka
Ing. Daniel Horák
MUDr. Václav Volejník, CSc.
Mgr. Michal Hojný
Mgr. Monika Marková
MUDr. Zorjan Jojko
Ing. Václav Moravec
PhDr., Robert Huneš
Ing. Vladimír Drvota
MUDr. Eduard Sohlich, MBA
MUDr. Martin Hollý, MBA
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
MUDr. Marek Slabý, MBA
Ing. Václav Moravec
Ing. JUDr. Miloslav Ludvík, MBA
Prof. MUDr. David Feltl, PhD., MBA
Mgr. Marek Hampel
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBI
Ing. Jan Mlčák, MBA
▪ za Ministerstvo zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
prof. MUDr. Roman Prymula CSc., Ph.D.
Ing. Helena Rögnerová

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH
JUDr. Radek Policar
Mgr. Tomáš Pala
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
Mgr. Filip Vrubel
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (host)
• Zástupci pojišťoven:
Ing. David Šmehlík, MHA
MUDr. Renata Knorová, MBA

Na jednání se Rada poskytovatelů usnesla na těchto opatřeních:
1. RESTART ZDRAVOTNÍ PÉČE:
- Účastníci Rady poskytovatelů byli seznámení s materiály „Výzva Ministerstva zdravotnictví
k restartu zdravotní péče“ a „Doporučení poskytovatelů zdravotní péče“ a společnými
tiskovým prohlášením „Sdružení ambulantních specialistů ČR, České stomatologické komory
a Sdružení soukromých gynekologů ČR“. Tyto materiály vzali na vědomí a plně je podporují.
- Všechny segmenty poskytovatelů zdravotní péče chtějí vyvinout maximální snahu k tomu,
aby se obnovilo poskytování zdravotní péče v režimu co nejvíce se blížícím normální situaci.
2. ZÁSOBOVÁNÍ OOP:
- Konstatujeme, že zásobování OOP se i zásluhou MZČR výrazně zlepšilo, zmenšily se rozdíly v
zásobování mezi jednotlivými kraji. Přetrvávají však určité nedostatky, např. technické
problémy distribuce v jednotlivých krajích. Vydávání prostředků, které někteří poskytovatelé
již nepotřebují (ochranné brýle nebo vydávání testů na detekci COVID-19 těm, kteří je
provádět nemají). Někteří praktičtí lékaři naopak zatím testy pro ukončování karantén
nedostali
- Lze předpokládat, že během května či června se zásobování OOP vrátí k běžnému režimu
před pandemií. Proto se doporučuje poskytovatelům, aby si u svých dodavatelů prověřili
možnosti dodání a cenovou relaci OOP.
3. ÚROVEŇ OCHRANY:
- Ze strany MZČR bylo deklarováno, že pokud bude mít poskytovatel ambulantní péče
respirátor třídy FFP2 a setká se s COVID-19 pozitivním pacientem, nebude to důvodem pro
karanténu v daném zdravotnickém zařízení.
- MZČR deklarovalo, že u lékáren jsou dostatečnými OOP ústní roušky
4. NORMALIZACE STAVU A UKONČENÍ RESTRIKCÍ:
- Předseda ČLS JEP vyjádřil plnou podporu vyhlášením odborných společností a sdružení
poskytovatelů, směřujících k co nejrychlejší normalizaci současného stavu a odstranění
restrikcí nejen ve zdravotnictví. Stejný postoj má i Rada poskytovatelů.
- Nošení roušek na veřejnosti kromě výjimek (obchody, veřejná doprava...) považuje Rada za
zbytečné.
- Rada vyzývá k rychlejšímu rušení všech restrikcí vzhledem k hrozícím dramatickým
ekonomickým dopadům.

-

-

Rada vyzývá k neuplatnění povinnosti EET pro zdravotnická zařízením minimálně v letech
2020 a 2021. V opačném případě lze očekávat masívní negativní reakce lékařů zaměřené i na
veřejnost.
Rada poskytovatelů důrazně doporučuje MZČR a všem zainteresovaným subjektům, aby se
maximálně snažili o zamezení šíření poplašných zpráv a strašení populace predikcemi
katastrofických scénářů a vynaložili maximální úsilí pro co nejrychlejší normalizaci současných
restrikcí k běžnému stavu.

5. PROBLEMATIKA LÁZEŇSTVÍ:
- Zástupci poskytovatelů, plátců i MZČR deklarovali maximální vstřícnost při obnově chodu
lázeňské a rehabilitační péče, OLÚ a léčeben v rámci startu a kompenzací ztrát způsobených
situací kolem COVID-19 vzniklých zastaveních provozu.
6. ÚHRADY PÉČE:
- Zástupce VZP i SZP deklarovali maximální vstřícnost při zohlednění dopadů pandemie COVID19 na jednotlivé skupiny poskytovatelů. Tato problematika bude řešena v rámci
dohodovacího řízení.
7. TESTOVÁNÍ NA COVID-19 PŘED HOSPITALIZACÍ ČI VÝKONEM:
- Bylo konstatováno, že MZČR nevyžaduje plošné testování na COVID-19 před hospitalizací či
chirurgickým zákrokem. Pokud některý z poskytovatelů chce testování provádět, může si ji
v indikovaných případech zabezpečit ve svém zdravotnickém zařízení

