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Praha 23. října 2019

podáním ze dne 14. října 2019, které bylo doručeno Ministerstvu zdravotnictví

dne 18. října 2019, evidováno pod jste požádala dle

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

předpisů (dále jen „InfZ"), o vysvětlení dotazu ve věci návštěvy odborného lékaře bez

žádanky.

Vaše žádost je výhradně dotazem na výklad zákonů, přičemž na takovýto typ žádostí

se informační povinnost povinných subjektů v režimu InfZ nevztahuje
1

.

Nad rámec výše uvedeného lze však uvést, že poskytování specializované zdravotní

péče blíže upravuje zákon č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. V případě, že zdravotní stav

pacienta vyžaduje poskytnutí takové péče, doporučí registrující lékař pojištěnci smluvní

zdravotnické zařízení, které je schopno tuto péči na náležité úrovni poskytnout.

Standardně lékař spolu s doporučením zasílá i písemné odůvodnění a informaci

o důležitých zdravotních údajích, případně výsledky vyšetření a informace o dosud

provedeném léčení.

Právo jít na vyšetření k odbornému lékaři i bez doporučení od svého praktického lékaře

však pojištěnec má, a to díky principu svobodné volby lékaře. Možná je výjimka

v určitých případech, např,, že daný pacient je pojištěn u zdravotní pojišťovny, se kterou
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ustanoveni § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí

rozhodnutí a vytvářeni nových informací.
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zdravotnické zařízení nemá smluvní vztah, případně pokud kapacitní důvody

zdravotnického zařízení neumožňují přijetí k ošetření. Blíže je toto upraveno v § 48,

odst. 1, písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách

jejích poskytování (zákon o zdravotních službách).
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