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Vážená paní
Ing. Hana Jamborová
starostka
Náměstí 401
768 05 Koryčany

Vážená paní starostko,
odpovídám na Váš podnět doručený prostřednictvím kontaktního centrálního e-mailu VZP ČR
dne 4. 12. 2020.
Opakovaně sdělujeme, že VZP ČR má zájem na zajištění primární, tedy i zubní péče pro Vaše
občany a jsme připraveni navázat smluvní vztah s každým stomatologem, který splní platné
legislativní předpisy týkající se poskytování zdravotních služeb a který projeví o uzavření
smlouvy zájem a bude chtít ordinovat nejen v Koryčanech, ale fakticky i na území celého okresu
Kroměříž. Počet požadavků na zajištění zubní péče, které eviduje naše pobočka, se v poslední
době bohužel zvyšuje. Pro pacienty je však důležité, že lékař nemůže odmítnout poskytnutí
neodkladné (akutní) péče. Může však odmítnout přijetí pacienta do trvalé péče, a to pouze
z důvodů uvedených v § 48 zákona č. 372/2011 Sb., což je nejčastěji neúnosné pracovní vytížení
lékaře. Důvody odmítnutí přijetí do péče je lékař povinen uvést v písemné zprávě pacientovi.
Přes veškeré úsilí se nám podařilo zjistit, že registraci toho času nabídne pouze následující
poskytovatel: Zubní klinika Hradent s.r.o. s místem poskytování: Uherské Hradiště, Tyršovo
náměstí č. p. 162, telefonní spojení je 775 130 659. Prověřovali jsme rovněž kapacitní možnosti
u kolegů v Jihomoravském kraji, neboť dojezdová doba 35 minut od Koryčan dle Nařízení vlády
č. 307/2012 Sb. zasahuje i do tamních obcí či měst, bohužel bezvýsledně.
Tato odbornost je významně ovlivněna stárnutím lékařské populace a na celém území ČR
spousta ordinací stomatologa končí bez náhrady. Nové ambulance se koncentrují v okolí větších
měst a tímto se mění struktura a dosah poskytovaných služeb. Ujišťujeme Vás, že VZP ČR

vynakládá maximální úsilí na zachování dostupnosti zdravotních služeb a mimo jiné nabízí
zubním lékařům bonifikační program VZP PLUS, který by měl zubní lékaře motivovat
k registraci nových pacientů. Máme dobré zkušenosti i s tím, že pro některé zejména začínající
zubaře je lákavou pobídkou ze strany obce vybavená ordinace, nabídka levného bydlení či sleva
z nájmu ordinace.
Vážená paní starostko, opravdu vnímáme závažnost celé situace a činíme veškeré kroky, které
jsou v našich možnostech. Věříme, že shora uvedené informace Vám pomohou získat
komplexnější náhled na uvedenou problematiku.
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