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Váš dopis ze dne 30. října 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 30. října 2018, evidované pod ve věci zda může

všeobecný praktický lékař poskytující pracovnělékařské služby vykonávat PLS prohlídky

v ordinační době, která se vyhrazena pro pacienty, kteří jsou součástí kurativy nebo musí

mít VPL rozděleny ordinační hodiny pro PLS a kurativu zvlášť?

Na Vaše podání, Vám sděluji následující:

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství je tzv. registrující

poskytovatel, který poskytuje primární ambulantní péči, jejímž účelem je poskytování

preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové péče a konzultací, dále koordinace

a návaznost poskytovaných zdravotních služeb jinými poskytovateli. Oprávnění

k poskytování těchto služeb všeobecný praktický lékař získává po splnění podmínek

daných zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

poskytování. Úhrada za tyto služby, stejně jako jejich rozsah a organizace

(včetně ordinační doby) jsou předmětem smlouvy, kterou poskytovatel uzavírá

se zdravotními pojišťovnami.
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Pracovně lékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení

vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění

pracovně lékařských prohlídek, hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování

zdravotní způsobilosti kpráci, apod. Pro své zaměstnance a pro osoby, které se ucházejí

o zaměstnání, je zajišťuje příslušný zaměstnavatel za podmínek, stanovených

zákonem č. 373/2011 Sb.,o specifických zdravotních službách. Zaměstnavatel hradí

poskytované pracovně lékařské služby až na výjimky uvedené v § 58

zákona č. 373/2011 Sb.

Zvýše uvedeného vyplývá, že práce registrujícího všeobecného praktického lékaře

a práce lékaře poskytujícího pracovně lékařské služby má odlišnou náplň, jiný je také

způsob úhrady, rozsah zdravotní péče a její organizace.

S pozdravem
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