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Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

K Vámi
o

podané

svobodném

žádosti
přístupu

o

poskytnutí

k informacím,

informace

dle

ve

pozdějších

znění

zákona

č.

106/1999

předpisů,

Sb.,

doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 22. února 2021, evidované pod č. j.:
ve věci dotazů:

1)

Prosím o sdělení kolikrát v roce mě zdr. pojišťovna má uhradit předepsané zdr.
punčochy II. KT. Tedy po jaké době vzniká nárok na nové.

2)

Prosím o sdělení, co vše má obsahovat preventivní prohlídka (1x/2roky) u obvodního
lékaře, když se jedná o 75letou pacientku s dlouholetou léčbou VTK.

3)

Proč výsledek teto preventivní prohlídky nemůže sloužit zároveň jako doklad pro
policii jako "oprávněni k řízeni vozidla"?,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)
Vaše zdravotní pojišťovna Vám může uhradit kompresivní punčochy II. kompresní třídy
předepsané na poukaz v množstevním omezení maximálně 2 páry / 1 rok. Úhradový limit
a odbornost předepisujícího lékaře je pro každou úhradovou skupinu kompresivních
punčoch (lýtkové, polostehenní či stehenní) uvedena v příloze č. 3 k zákonu č. 48/1997
Sb.

Jedná

se

o

úhradovou

skupinu

„06.01 ZP

pro

kompresivní terapii

–

sériově

vyrobené“, odkaz na zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48.

Ad dotaz č. 2)
Obsah všeobecné preventivní prohlídky stanoví vyhláška č. 70/2012 S., platném znění,
a to v §2, kde je uvedeno následující:
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Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky

Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla
po

uplynutí

23

měsíců

po

provedení

poslední

všeobecné

preventivní

prohlídky.

Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je

a)

doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a
profesní

rizika;

v

rodinné

kardiovaskulárních a

anamnéze

je

plicních onemocnění,

zvláštní

důraz

kladen

na

výskyt

výskyt hypertenze, diabetes mellitus,

poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
b)

kontrola očkování,

c)

kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné
hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní
prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy
rodinné, osobní

a

pracovní, vyšetření

kůže

a

u

zjištěného podezření

na riziko

vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti
jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní
rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo
přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o
samovyšetřování,
d)

vyšetření moči diagnostickým papírkem,

e)

kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných

preventivních vyšetření, a

pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními
vyšetřeními jsou:
1.

laboratorní

vyšetření

koncentrace

celkového

cholesterolu,

HDL-cholesterolu,

LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce
po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále
ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,
2.

laboratorní

vyšetření

glykemie při první

všeobecné

preventivní

prohlídce

po

ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve
30 letech věku

a

od 40 let

věku ve

dvouletých intervalech

od posledního

vyšetření,
3.

vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech,

4.

stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku;
toto

vyšetření

je

možné

nahradit

doporučením

k

provedení

screeningové

kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 7
písm. k) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici jeho výsledek,
vyšetření se nezajišťuje,
5.

u

žen od 45 let

věku ověření, zda

je k dispozici

výsledek

screeningového

mamografického vyšetření z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k
dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících
vyšetření.
6.

laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů
trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let
věku ve čtyřletých intervalech,
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u pacientů ve věkovém rozmezí od 45 let do 61 let doporučení preventivního očního
vyšetření

u

poskytovatele

ambulantní

péče

v

oboru

oftalmologie

ve

čtyřletých

intervalech.

Výsledkem všeobecné preventivní prohlídky je informace o celkovém zdravotním stavu
pacienta, stanovení individuálního diagnostického a léčebného postupu v případě zjištění
patologického nálezu, případně edukace pacienta vzhledem k jeho individuálním rizikům.
Zásadní je preventivní charakter této prohlídky, tj. jde o jeden ze způsobů předcházení
závažným onemocněním, snížení rizik, edukaci pacienta apod. Výsledek všeobecné
preventivní

prohlídky

se

zaznamenává

do

zdravotnické

dokumentace.

Všeobecná

preventivní prohlídka je hrazena ze zdravotního pojištění. V rámci všeobecné preventivní
prohlídky

se

neposuzuje

zdravotní

způsobilost

pacienta

k jakýmkoli

činnostem

a pacientovi se nevydává lékařský posudek.

Ad dotaz č. 3)
Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel se posuzuje podle vyhl. 277/2004 Sb.,
ze dne 26. dubna 2004 o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského
potvrzení osvědčujícího

zdravotní důvody,

pro

něž

se

za

jízdy nelze

na

sedadle

motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k
řízení motorových vozidel). V § 6 této vyhlášky je uvedeno následující:

Lékařské prohlídky, pravidelné lékařské prohlídky, odborná vyšetření

(1) Nezbytným rozsahem lékařské prohlídky a pravidelné lékařské prohlídky je

a)

zjištění o zdravotním stavu posuzované osoby s cíleným zaměřením na nemoci,
které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují;
nemoci,

které

zdravotní

způsobilost

k

řízení

motorových

vozidel

vylučují

nebo

podmiňují, jsou stanoveny v příloze č. 3,
b)

komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové
ostrosti a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy a orientačního
neurologického vyšetření, a to s cíleným zaměřením na zjištění příznaků nemoci
uvedené v příloze č. 3,

c)

další potřebné odborné vyšetření lékařem příslušné specializované způsobilosti (dále
jen „odborné vyšetření“) vyžádané posuzujícím lékařem v případě, že u posuzované
osoby je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, nebo zjistit stadium nemoci uvedené
v příloze č. 3, nebo jiné nemoci, které by mohly omezovat zdravotní způsobilost k
řízení motorových vozidel,

d)

odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem vždy, pokud posuzovaná osoba je
v soustavné péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc uvedenou v
příloze č. 3 nebo jinou nemoc, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost k
řízení motorových vozidel, jestliže je tato skutečnost posuzujícímu lékaři známa,

e)

odborné vyšetření ošetřujícím lékařem neurologem vyžádané posuzujícím lékařem u
posuzovaných osob trpících epilepsií nebo jinými poruchami vědomí nebo v případě
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podezření na tyto nemoci; při odborném vyšetření je hodnocen vždy stav epilepsie
nebo jiných poruch vědomí, klinická forma a postup nemoci, dosavadní léčba a její
výsledky, včetně rizika opakování epileptického záchvatu nebo poruchy vědomí.

(2) Odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotní
způsobilosti

posuzované

osoby

k

řízení

motorových

vozidel.

V

závěru

každého

odborného vyšetření musí být vymezena zdravotní způsobilost posuzované osoby k
řízení motorových

vozidel

ve vztahu

k

podmínka umožňující řízení motorového

zaměření
vozidla,

odborného vyšetření
pokud byla

a

navržena

zjištěna potřeba jejího

stanovení, a to

a)

použití nezbytného zdravotnického prostředku,

b)

technická úprava motorového vozidla, nebo

c)

jiné

omezení

motorového

posuzované

vozidla

spočívá

osoby;
v

pokud

jiné

omezení

podmínce podrobení

se

umožňující

dalšímu

řízení

odbornému

vyšetření, musí být v závěru odborného vyšetření rovněž uveden termín, do
kterého se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu odbornému vyšetření.

Jak z výše uvedeného vyplývá, vyhláška ve svých přílohách obsahuje seznam nemocí
a stavů, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují,
lékař se tedy mj. musí zaměřit na vyjmenovaná onemocnění nebo stavy. Tento postup
je zásadně

odlišný

od všeobecné

preventivní prohlídky.

Na

základě svých

zjištění

vydává lékař posudek o zdravotní způsobilosti posuzované osoby k řízení motorového
vozidla

a

výsledek

též

zaznamenává

do

zdravotnické

dokumentace.

Posuzování

zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla je zaměřeno na zdravotní způsobilost
pacienta provádět konkrétní činnosti, není hrazeno ze zdravotního pojištění.

Všeobecná

preventivní

prohlídka

a

posuzování

zdravotní

způsobilosti

k

řízení

motorového vozidla jsou dvě zcela odlišné činnosti, mají naprosto jiný význam pro lékaře
i pro pacienta, a proto se provádějí a vykazují zvlášť.

S pozdravem

