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          V Praze dne 3.3.2021 

           Č.j. 92/2021  

Adresáti: 

Hejtmani ČR           

 

 

Věc: Pracovní povinnost pro ambulantní zdravotníky 

 

Vážená paní hejtmanko, 

Vážený pane hejtmane, 

Vážený pane primátore, 

 

    obracím se na Vás v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR, které Vás zmocňuje k povolávání 

ambulantních zdravotníků na výpomoc v nemocnicích. Jako prezident České lékařské komory 

Vám nabízím pomoc a žádám Vás, abyste další své kroky koordinoval(a) s předsedy okresních 

sdružení lékařské komory z Vašeho kraje.  

 

   Situace v nemocnicích je skutečně kritická, ale vláda přesto není ochotná ani na pár dní zavřít 

továrny. To nedává smysl. Ministři mají stále pocit, že „zdravotnictví to nějak zvládne“. Šestý měsíc 

fungování v nouzovém režimu však dostává našeho zdravotnictví na mělčinu. Epidemii můžeme 

zvládnout pouze účinnými protiepidemickými opatřeními, jejichž zavádění však vyžaduje politickou 

odvahu, kterou vláda evidentně nemá.  

 

   Vzhledem k tomu, že naším společným zájmem je snížit ztráty na životech a škody na zdraví 

v důsledku nezvládnuté epidemie, nabízím Vám pomoc profesní lékařské samosprávy. Má-li mít 

výpomoc ambulantních zdravotníků v nemocnicích smysl, nesmí být chaotická. Ten, kdo nemá 

potřebnou kvalifikaci či praxi, ten by byl v nemocnici spíše na obtíž.  

 

   Rovněž je třeba si uvědomit, že ambulance tvoří první linii obrany našeho zdravotnictví. Po jejím 

vyklizení se pacienti neuzdraví, jen se nahrnou do beztak již přeplněných nemocnic. Každý by měl 

dělat to, co umí. V současnosti je nejenom práce praktických lékařů ale i většiny ambulantních 

specialistů nenahraditelná.  

 

   Prostor spatřuji spíše u těch ambulantních zařízení, kde pracuje více lékařů a ostatních zdravotníků 

a některý z nich by tedy mohl v nemocnici vypomáhat bez přerušení jejich provozu.  

 

  Česká lékařská komora trvá na tom, že výpomoc musí být dobrovolná, a to navíc při zajištění 

plných ekonomických kompenzací pro lékařské praxe, které kvůli ní omezí provoz.  

 

   S pozdravem a přáním úspěšné spolupráce 

 

 

MUDr. Milan Kubek – prezident České lékařské komory 


