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V Praze dne 4.3.2021
č.j. /2021
adresáti:
předsedkyně a předsedové OS ČLK
Věc: Spolupráce ČLK s kraji v otázce pracovní povinnosti zdravotníků

Vážená paní předsedkyně,
Vážený pane předsedo,
obracím se na vás s důležitou informací a žádám vás tímto o vaši součinnost v zájmu členů naší
profesní komory.
Vláda ČR s účinností od 4.3.2021, tedy od dnešního dne, uložila pracovní povinnost lékařům a
zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v ambulantních zdravotnických zařízeních, v zařízeních
poskytujících jednodenní péči a v lůžkových zařízeních, která neléčí pacienty s nemocí Covid-19, a to
s výjimkou praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a gynekologů, včetně jejich zaměstnanců.
Výjimku mají dále zaměstnanci hospiců. (viz příloha)
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 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, ale zároveň také hájit práva a zájmy členů naší komory, obrátil jsem
se na hejtmany a primátora Hlavního města Prahy s nabídkou (viz příloha), že Česká lékařská komora
pomůže s organizací této výpomoci.
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.

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci
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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. Právní kancelář ČLK
připravuje analýzu situace, se kterou budete rovněž neprodleně seznámeni.
V současnosti vás žádám, abyste, pokud jste tak již dříve neučinili, kontaktovali hejtmana vašeho
kraje a zdravotního radu. Postupovat můžete samozřejmě individuálně jménem okresního sdružení
ČLK případně koordinovaně z titulu funkce předsedy Krajské rady ČLK v součinnosti s kolegy za celý
kraj.
Vzhledem k závažnosti situace a citlivosti této problematiky vás žádám o průběžné informace
z vašeho regionu, a to na e-mailovou adresu: kancelarclk@clkcr.cz.
S kolegiálním pozdravem MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK
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