Naše zn: 25-0001/Je

V Brně, dne 19.4.2021
Parlament České republiky
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Věc: Žádost o pomoc při nápravě trvající protiústavní diskriminace lékařů
poskytujících mezioborová vyšetření ultrazvukem
Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně (ČSUM) - oficiální člen EFSUMB
(European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology) - byla zmocněna
Českou společností pro ortopedii a traumatologii. Českou pediatrickou společností, Českou
urologickou společností, Českou neurologickou společností, Českou endokrinologickou
společností, Společností pro studium a léčbu bolesti, Společností pro sportovní traumatologii
a artroskopii a Českou společností tělovýchovného lékařství, aby je zastupovala v jednáních o
narovnání diskriminace v odměňování za odbornou práci při vyšetřování jejich pacientů
ultrazvukem.
Proto se ČSUM i jejich jménem obrací na Váš parlamentní výbor se žádostí o pomoc
při odstranění diskriminace lékařů specialistů, kteří vykonávají vyšetření pomoci ultrazvuku,
když se již po dobu 7 let marně snaží o nápravu u Ministerstva zdravotnictví.
Ačkoliv zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. v § 17b odst. 5 ukládá
Ministerstvu zdravotnictví povinnost provádět průběžně revize zdravotních výkonů
obsažených v seznamu zdravotních výkonů tak, aby zdravotní výkony odpovídaly vývoji
v poskytování zdravotních služeb a vývoji nákladovosti, Ministerstvo zdravotnictví tuto
povinnost odmítá splnit.
Stávající, diskriminační, a tedy protiústavní stav spočívá v tom, že takzvané
mezioborové lékařské výkony platné pro většinu lékařských odborností, jsou ohodnoceny
jinak než u lékařů z oborů kardiologie, gynekologie, angiologie, gastroenterologie a
pneumologie. U jmenovaných odborností je výkon automaticky podřazen ukončenému
specializačnímu vzdělávání (L3), a to jak z hlediska výše odměny za výkon, tak i z hlediska

nákladovosti takového výkonu. U mezioborových výkonů je možnost vykonávat stejnou
činnost pouze jako výkon lékaře L2 – bez atestace- bez ukončeného specializačního vzdělání.
Z toho vyplývá, že ostatní specialisté - atestovaní lékaři jiných oborů - provádějící
mezioborové ultrazvukové vyšetření (všichni sdruženi v odborných společnostech viz ad.
shora), ač řádně atestování a vykonávající ultrazvukové vyšetření, jsou v důsledku stávající
zastaralé úpravy výkonů výkonově zařazeni do kategorie lékaři po kmeni L2, tedy do
kategorie, kde ultrazvukové vyšetření provádí lékař bez atestace, tedy za podstatně nižší
odměnu za tuto práci a to i s nepříznivými dopady na nákladovost jejich výkonu. Dle znění
vzdělávacích programů však lékař po kmeni bez atestace (L2) není v naprosté většině případů
kompetentní takováto vyšetření provádět, není tedy nejnižším nositelem tohoto výkonu, tím je
až lékař L3. Úhradová vyhláška však nabízí pouze kódy 09135,09137,09139 (základní
ultrazvukové vyšetření jednoho, dvou, tří a více orgánů provedené lékařem po kmeni – L2).
Dlouhodobě tak přetrvává stav, kdy odborná specializovaná činnost lékaře
vykonávajícího ultrazvukové vyšetření je v konečném důsledku odměňována diametrálně
rozdílně, ačkoliv z hlediska požadovaného stupně odbornosti, úrovně výkonu a odpovědnosti
lékaře je jejich činnost naprosto rovnocenná. Jinými slovy, za stejnou práci lékařů
vykonávajících ultrazvukové vyšetření je jedna skupina lékařů odměňována podstatně více,
než druhá skupina lékařů, kteří vykonávají na základě stejně dosažené kvalifikace – atestace vysoce odbornou činnost za výrazně menší odměnu a s dalšími negativními dopady na
nákladovost jejich výkonu. Tento stav je vůči skupině lékařů vykonávajících ultrazvuková
vyšetření diskriminační a tudíž i protiústavní.
Důsledkem diskriminace lékařů poskytujících tato ultrazvuková vyšetření je i
diskriminace jejich pacientů, kterým buď lékař specialista ultrazvukové vyšetření provede
zdarma – tedy „ze svého“ a na vlastní náklady, nebo by musel požadovat úhradu za
ultrazvukové vyšetření provedené specialistou (výrazně rozšiřující základní ultrazvukové
vyšetření o další sofistikované ultrazvukové modality, jako např. dopplerovské metody,
elastografie, panoramatické , 3D + 4 D vyšetření, které současné základní výkony neobsahují)
po pacientovi, protože stávající situace úhradu ultrazvukového vyšetření vyšší úrovně těmito
specialisty ze zdravotního pojištění neumožňuje.
Práce „zadarmo“, tedy práce otrocká, která není odpovídajícím způsobem honorována
na rozdíl od práce, kterou vykonávají jiní lékaři – stejní odborníci s odpovídajícím vzděláním
a typově stejným přístrojovým vybavením – není slučitelná s platným ústavním pořádkem a je
třeba tento stav napravit.
ČSUM se dlouhodobě pokouší o nápravu a posledním pokusem byl návrh ČSUM
adresovaný Ministerstvu zdravotnictví, kde ČSUM navrhla nové výkony v souladu
s vyhláškou č. 48/1997 Sb. dle § 17b odst. 5, a to výkony 09136, 09138, 09140 (viz příloha 13) . Bohužel ani tato snaha ČSUM se u Ministerstva zdravotnictví nesetkala s pozitivním
ohlasem a stav diskriminace lékařů, jejich pacientů a ve svém důsledků i diskriminace celých
lékařských oborů nadále přetrvává. Neadekvátní ohodnocení specialistů petrifikoval i rozbor
právního oddělení České lékařské komory, na který se prostřednictvím žádosti o podporu
cestou presidenta ČLK ČSUM obrátila (viz příloha 4).
Ministerstvo zdravotnictví si je dobře vědomo, že stávající nastavení výkonů pro
lékaře vykonávající tato oborová ultrazvuková vyšetření je neodpovídající vývoji
v poskytování zdravotních služeb a ani vývoji nákladovosti a ve svém důsledku je

diskriminační a že tento stav je neudržitelný. Přesto Ministerstvo zdravotnictví není ochotno
tuto situaci odpovídajícím způsobem řešit. Situaci popsala ČSUM i v článku COVID-19 a
ultrazvuková vyšetření ambulantních specialistů, který vyšel v Medical tribune č 14/2020
(viz příloha 5).
ČSUM a lékařské společnosti, které zastupuje, se proto obrací na Váš Petiční výbor Podvýbor pro lidská práva a žádá Vás o pomoc při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví,
aby došlo k odpovídající nápravě, a to cestou splnění povinnosti Ministerstva zdravotnictví,
jak mu ukládá § 17b odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 48/1997 Sb.,
tedy upravit zdravotní výkony mezioborových specialistů provádějících ultrazvuková
vyšetření tak, aby stávající diskriminační úprava byla odstraněna, tedy aby stávající úprava
výkonů byla rozšířena o další výkony (09136, 09138, 09140), které navrhuje ČSUM ultrazvukové vyšetření provedené specialistou mnoha klinických obor.
ČSUM věří, že se jeho žádosti bude Váš výbor odpovídajícím způsobem zabývat a o
výsledku šetření a podniknutých krocích k nápravě bude ČSUM informovat.
JUDr. Vladimír Bulinský
V plné moci ČSUM
Příloha: Plná moc
Doporučeně !

