
!!! Ambulantní péče v ohrožení !!! 
!!! Naléhavě žádáme o spolupráci a aktivní účast všechny ambulantní 

specialisty !!! 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                     V Praze 2.10.2017 
    Vážená paní doktorko, 
    Vážený pane doktore, 
 

    před několika dny jste od nás dostali zářiové vydání bulletinu, v němž jsme Vás 
informovali o důvodech naší nespokojenosti v souvislosti s narůstající administrativou, o tom, 
že MZ ignoruje naše požadavky na přiměřenou úhradu naší péče, o tom, co děláme pro to, 
aby MZ přestalo na náš úkor protěžovat  nemocnice. 
 

    Co se stalo od doby vydání bulletinu? 
 

1. Na schůzce k úhradám na rok 2018 se nám náměstek ministra pro zdravotní pojištění 
omluvil za špatné výpočty a upřesnil, že náš nárůst mezi lety 2015 a 2016 nebyl 
10%, jak tvrdil ministr, ale jen mezi 3,5 až 3,7% 

2. MZ poslalo do připomínkového řízení návrh úhradové vyhlášky na rok 2018. Jak si 
podrobněji můžete přečíst na našem webu, zatímco nemocnicím nabízí nárůst příjmů 
12,4 resp. 32%, my se, ačkoli je hospodářství ČR v nebývalé konjuktuře, máme 
spokojit s reálným poklesem našich příjmů. 

 

     Na základě všeho uvedeného v posledním vydání bulletinu a těchto dvou bodů 
jsme jednoznačného názoru, že MZ se rozhodlo na základě politického rozhodnutí 
zlikvidovat soukromém ambulance v ČR. 
 

   S tím se v žádném případě nechceme smířit, proto jsme 
- požádali ministra o schůzku. Ta by měla proběhnout 5.10.2017 odpoledne. 
- se zúčastníme velkého shromáždění zástupců poskytovatelů na půdě ČLK také 

5.10.2017 
 

  Zároveň jsme ale dospěli k závěru, že proti přístupu MZ, který de facto pohřbívá 
ambulantní sektor, budeme s maximální silou protestovat. 
 

    Začínáme plánovat více akcí, významně zvažujeme vydání výzvy Vám všem, abyste 
v předem domluvený den demonstrativně na dohodnutou dobu přerušili práci. 
    
   Ještě předtím ale v rámci Koalice soukromých lékařů  organizujeme „Pohřeb 
ambulantní péče“. Proto je v tomto dopise vloženo to smuteční oznámení. 
 

   Situaci považujeme za velmi vážnou. Naléhavě Vás žádáme, abyste ji Vy sami nepodcenili 
a na všech akcích maximálně spolupracovali. 
 

   V den „pohřbu“ stačí, pokud vyjádříte „soustrast“ tím, že budete mít na paži či klopě 
černou stužku a smuteční oznámení vyvěsíte na některou nástěnku v čekárně, 
ordinaci nebo v jejich  blízkosti, přičemž budeme rádi, pokud o věci předem předáte 
informaci i kolegům z Vašeho okolí. 
  

Bude-li vyhlášena výzva přerušit provoz ambulancí, prosíme, spolupracujte. 
 

 Předem Vám děkujeme za aktivní přístup, s pomocí něhož bychom rádi zabránili poškození 
až likvidaci  nás všech.  
Sledujte, prosíme, pravidelně a často náš web. Budou zde další instrukce. 
 
  Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda.  


