
Vážené kolegyně a kolegové lékaři, zdravotní sestry a bratři, 

dovoluji si Vás oslovit z pozice lékaře a odborného garanta společnos; Pragomedika s.r.o., která zajišťuje 
dlouhodobě smluvně Lékařskou pohotovostní službu ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze pro 
spádovou oblast Prahy a Středočeského kraje. 

Touto písemnou výzvou Vás chci požádat o akAvní podporu této služby, důležité pro celý systém 
zdravotní péče.  

Všichni dobře víme, jak je v současné době práce lékařů i středních zdravotnických pracovníků náročná.  
Nejen lidsky a odborně, ale též v důsledku nedostatku financí, snižující se dostupnos; lékařských služeb, 
systémovou nečinnosN (mnohdy i neschopnosN) odpovědných orgánů a v konečném v důsledku 
nedostatkem kvalifikovaných pracovníků napříč všemi zdravotnickými profesemi. 
Když k tomu přidáme naše finanční ohodnocení, „přízeň“ zdravotních pojišťoven a profesních komor, 
covidové období, kapacitně předimenzované ordinace a odborná pracoviště i nárůst počtu pacientů  
o ukrajinské uprchlíky, jsme všichni přeGženi a často pracujeme na hranici svých možnosG. 

Takhle si to nikdo z nás nejspíš nepředstavoval, když studoval medicínu či zdravotní školu. Jde o poslání, 
bez něhož se prakAcky nikdo (i z těch, kteří rozhodují o zdravotnictví) neobejde a dříve nebo později, nás 
s pokorou navšGví.  

Jak jsem již zmínil, odborně zajišťuji činnost lékařské pohotovostní služby pro spádovou oblast Prahy, 
Středočeského kraje a v poslední době také celého území Česka, kdy se na „pohotovost“ obrací pacienA 
(dospělí i dětšG), kteří nemají svého prakAckého lékaře, pediatra či stomatologa, pacienA nemající 
dostupnou pohotovostní službu a v neposlední řadě pacienA, cizinci. 

Opětovně musím konstatovat, a zde budeme nepochybně zajedno, že stát právní úpravu zajištění lékařské 
pohotovostní služby nevyřešil dobře, není ochota to změnit, a přitom dostupná lékařská pohotovostní 
služba je pro všechny potřebná. 

Jen pro připomenuN odkazuji na ust. § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních 
službách v platném znění, z něhož vyplývá, že: 
„Kraj odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru 
zubní lékařství“ 
 a dále na ust. § 45 odst. 2 písm. l), kde se uvádí, že: 
„Poskytovatel je povinen podílet se na žádost kraje, jehož krajský úřad mu udělil oprávnění,  
na zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství...“. 

To je sice všechno pravda, ale jak to zabezpečit, už nikdo neřeší.  

Kolek;v pracovníků, lékařů a sester, kteří na „pohotovos;“ pracují, stejně jako já chápou, že bez lékařské 
pohotovostní služby, to prostě není možné. Věřím, že to chápete i vy, protože dobře fungující lékařská 
pohotovost tvoří jakýsi „nárazníkový systém“, který zachyN pacienty s akutními poNžemi a Nm alespoň 
částečně odlehčí návazným pracovišNm napříč celým zdravotním systémem. 



Naši pracovníci zajišťující dlouhodobě tuto pohotovostní službu mají však většinově své roky akAvní 
medicíny odsloužené a je velký problém „sehnat“ nové lékaře a zdravotníky na doplnění nutného 
personálního obsazení tak, aby pohotovostní služba mohla být i do budoucna zachována ve stejném 
rozsahu.  

Proto si vás Gmto dopisem dovoluji oslovit s žádosG o akAvní pomoc.  
Potřebujeme pomoc Vás, kolegyň a kolegů, kteří stejně jako my věří, že naše práce je potřebná, má smysl 
a je nanejvýš prospěšná, protože v této velmi nejisté době, dává pacientům, kteří mají náhlé zdravotní 
problémy jistotu, že se mají na koho obrá;t.  

Pomozte nám, ozvěte se, navšAvte nás a pojďte s námi tuto službu vykonávat. 

Přijmeme jakoukoliv odbornou pomoc, jakou pohotovostní služba vyžaduje. Podmínky spolupráce (DPP, 
DPČ, mzdové podmínky, časová náročnost, služební oděv atd.) s vámi projednáme při osobním setkání, 
vašim požadavkům se budeme snažit vyhovět. 

V uvedené souvislosA je třeba vyzdvihnout podporu a účinnou pomoc Magistrátu hl. m. Prahy, 
zdravotnického odboru, který má zákonnou povinnost tuto službu zajišťovat a má zájem na zachování 
kvalitní „pohotovos;“ i do budoucna. Pravidelně komunikujeme a společně hledáme cesty k jejímu 
efek;vnímu a odborně kvalitnímu fungování.  
Magistrát na tuto službu a její podporu uvolňuje každoročně nemalé finanční prostředky. 

Vážené kolegyně a kolegové, 

je pro nás důležité, abyste na naši výzvu reagovali, třeba i nega;vním postojem. Rozhodující pro nás 
budou důvody, pro které s námi chcete spolupracovat, nebo pro které s Vaší pomocí nemůžeme počítat. 

Vaše stanovisko bude důležité pro jednání kompetentních orgánů o dalším způsobu zajišťování lékařské 
pohotovostní služby na celorepublikové úrovni pro pacienty, kteří tuto službu vyhledávají a budou 
potřebovat. 

 
Za Vaší reakci děkuji a věřím v účinnou spolupráci. 

______________________________________                 __________________________________ 
MUDr. Karel Dvořák,                   Mgr. Jana Váňová, 
odborný garant společnos; Pragomedika s.r.o.                jednatelka společnos; Pragomedika s.r.o. 

Kontaktní spojení:  
e-mail: kancelar@pragomedika.cz 
tel.: 731 656 864
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