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Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
Ing. Zdeněk Kabátek 
ředitel VZP ČR 
Orlická 2020/2 
130 00   Praha 3 

V Praze dne 15.10. 2020 
 

Otevřený dopis adresovaný centrále VZP 

v kopii ministrovi zdravotnictví a jednotlivým hejtmanům 

           

Vážený pane řediteli, 

naše společnost sdružuje po celé ČR na 36 ordinací všeobecných praktických lékařů pro dospělé, 
a to zejména v malých městech a na venkově. Naši lékaři poskytují péči také celkem cca 5000 
registrovaným pacientům umístěným v domovech seniorů a DZR.  

V této době, kdy je vyhlášen nouzový stav, chodí do našich ordinací neohlášené kontroly z Vaší 
zdravotní pojišťovny (dále jen “VZP”) a žádají, aby jim náš zdravotnický personál kopíroval veškerou 
zdravotnickou dokumentaci (záznamy, žádosti o vyšetření, doklady 06, apod.) u vybraných pacientů 
za období leden až červen 2020. Dále se zabývají kontrolou správnosti ordinačních hodin, vývěsek 
v čekárně a personálním obsazením. 

Principiálně jsme se nikdy nebránili a ani nadále se nebudeme bránit dodat Vám zdravotní 
dokumentaci našich pacientů, chápeme, že VZP potřebuje zkontrolovat vykázanou péči a že jsme 
jako smluvní partner VZP povinni vpustit Vás ke kontrole do našich ordinací. 

Tímto Vám však oznamujeme, že nyní, V NOUZOVÉM STAVU, v době pandemie COVID-19, 
kdy českému zdravotnictví hrozí kolaps, na nějaké kopírování zdravotnické dokumentace 
skutečně nemáme čas a nyní žádnou další kontrolu ze strany VZP ani jiné zdravotní 
pojišťovny do ordinace nevpustíme a dokumentaci kopírovat nebudeme. 

Budeme se plně věnovat zdraví našich pacientů a nikoliv nadbytečné obtěžující byrokracií, která je 
rozhodně v době pandemie zbytná. 

Uvědomte si, že celý systém poskytovatelů primární péče v ČR je naprosto přetížen! 

Pro Vaši představu uvádím, s čím se nyní všeobecní praktičtí lékaři a zdravotní sestry potýkají: 

Uvádím příklad z jihomoravské ordinace, kam VZP přišla na kontrolu a po lékařce požadovala, aby 
okopírovala kompletní zdravotnickou dokumentaci vybraných pacientů za období leden až červen 
2020. Naše lékařka odmítla s odůvodněním, že by touto administrativní činností ohrozila zdraví 
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svých pacientů a raději upřednostnila návštěvu v domácnosti u pacientky (ročník 1950), která jí 
volala pro prudké zhoršení zdravotního stavu. V průběhu návštěvy pacientka upadla do bezvědomí 
se zástavou dechu i srdečního oběhu. Lékařka a zdravotní sestra resuscitací a dýcháním z úst do 
úst obětavě zachránily pacientce život. Pacientka je nyní hospitalizována a její test je COVID-19 
pozitivní. Naše lékařka i zdravotní sestra nyní čekají na PCR test a jako tzv. nezbytný zdravotnický 
personál ošetřují vybaveny FFP2 respirátory a OOP stovky dalších potřebných pacientů.  

Opravdu si myslíte, že Vám nyní budou zdravotníci kopírovat dokumentaci pacientů za minulá 
období? 

Nemocnice nezvládají nápor pacientů, ordinace proto evidují stovky COVID-19 pozitivních pacientů, 
kteří zůstali doma v izolaci. Jedná se často o starší pacienty, jejichž zdravotní stav je třeba 
kontrolovat, a proto je u nich nutná návštěva lékaře či zdravotní sestry v domácím prostředí. Našim 
zdravotním sestrám se tak zmnohonásobil počet návštěv v terénu. Často se jedná o matky malých 
dětí, a nyní, kdy jsou školy zavřené, sice mají možnost dávat své potomky do spádové školy pro 
zdravotníky, avšak tato škola je mnohdy vzdálená i desítky kilometrů od jejich bydliště. 

Praktičtí lékaři mají denně v průměru kolem 80 telefonátů! Nahrazují svou činností KHS, specialisty 
i psychoterapeuty. Nezastavila se ani další péče, neboť i nadále se od praktiků očekává, že budou 
včas a řádně vyřizovat nezbytnou administrativu spojenou s OSSZ, PLP atp. 

I nadále je třeba dispenzarizovat diabetiky, provádět onkologický screening a starat se o akutně 
nemocné i nemocné s chronickými problémy jiného původu než je COVID-19. Často tak suplujeme 
nemocniční lékaře, kteří jsou nyní povoláni na COVID jednotky. 

Mnozí z našich kolegů praktiků musejí pracovat ve dvou nebo více ordinacích. Kromě svých pacientů 
se starají o pacienty svých kolegů, protože část lékařů je (například z důvodu těhotenství, vyššího 
věku, izolace či nemoci) mimo pracoviště. Počty pacientů se tak zdvoj až ztrojnásobily. 

Skutečně se domníváte že nyní je vhodná doba trávit čas kontrolou vývěsek na dveřích 
ordinace, zda jsou řádně označeny jako provozovny? 

Denně přibývají další a další domovy, kde je u pacientů potvrzená COVID-19 pozitivita. V této době 
jsou v domovech ponecháni i senioři se závažnými, kritickými příznaky COVID-19. Nejsou pro ně 
místa v nemocnicích. V takovýchto případech je lékař v domově seniorů přítomen i denně a jeho 
návštěvy trvají i osm hodin v kuse, po celou dobu pracuje v ochranném neprodyšném plášti a s 
respirátorem, stejně jako jeho kolegové v nemocnicích. 

Na naše náklady nakupujeme těmto pacientům žilní katetry, infuzní sety, nazogastrické sondy a 
další materiál, který patří spíše do lůžkové či intenzivní péče. Tento materiál nemůžeme jako praktici 
vykázat a neseme plně ekonomickou tíhu takovéto péče. 

Pro ilustraci uvádím příklad z brněnského domova seniorů, kde s velkým nasazením od samého 
počátku pečujeme spolu s kolegy ze sociálních služeb o COVID-19 pozitivní pacienty. Týmu domova 
se podařilo dodržet všechna bariérová opatření, pomoc státních organizací byla nulová. Sestry zde 
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pracují ve skafandrech a respirátorech po celou pracovní dobu, pečují o pacienty, kdy cirka 1/4 
domova je ve vážném zdravotním stavu. Denně provádějí dle doporučení našich lékařů SKÓRE 
VČASNÉHO VAROVÁNÍ, aby zachytili zhoršující se alarmující příznaky. Zdravotní sestry daného 
domova tak nyní poskytují péči charakteru intenzivní nemocniční péče, avšak až v nepřetržitých 36 
hodinových směnách. 

Jako charitativní projekt jsme zřídili BEZPLATNOU LINKU PRO VŠECHNY DOMOVY SENIORŮ po 
celé republice, kam se může zdravotnický personál všech domovů seniorů obrátit o radu. Mohou 
zde konzultovat epidemiologický plán a způsob, jakým v daném konkrétním domově rozdělit COVID 
zóny, jak postupovat při izolaci klienta či jakým způsobem hodnotit jeho zdravotní stav. 

Pokud má VZP volné personální kapacity na fyzické kontroly pracovišť praktických lékařů či 
domovů seniorů, nechť tyto své zaměstnance vyšle do terénu, ať pomohou, kde je to nyní 
potřeba, zejména na KHS nebo v domovech seniorů! 

V minulosti nám VZP často vytýkala, že příliš často poskytujeme péči v domovech seniorů a že jde 
o péči nadbytečnou, tedy pro zdravotní pojišťovnu drahou. 

Přijďte se podívat k lůžku pacienta do domovů seniorů! Zamezíme tím revizi, kterou jistě budeme 
muset absolvovat, až budeme za rok dokládat zdravotní dokumentaci pacientů ošetřených našimi 
lékaři v tomto období a argumentovat proč jsme v říjnu 2020 byli tak často na návštěvní službě v 
terénu u seniorů. 

Žádáme Vás i jménem ostatních všeobecných praktických lékařů, kteří nejsou sdruženi v naší 
společnosti, abyste alespoň nyní v době pandemie vynechali Vaši kontrolní činnost 
spočívající v dokládání starých zdravotních dokumentací a v návštěvách ordinací! 

Vaše kontroly jsou jak epidemiologicky nevhodné, tak především zdržující, obtěžující a vzhledem k 
současné dramatické situaci neadekvátní a neetické. 

Až tato extrémní situace pomine, zdravotní dokumentaci Vám samozřejmě doložíme, jako jsme to 
vždy doposud činili, a pokud se při setkání s našimi praktiky nebudete stydět, rádi Vás přivítáme i v 
našich ordinacích. 

Za skupinu Všeobecnýlékař.cz zůstáváme s pozdravem, 

 

společně s týmem všeobecných praktických lékařů a zdravotních sester 

prim. MUDr. Olga Janovská, jednatelka 


