Vážené dámy a pánové,
dovoluji si upozornit, že jsem k 29.2.2020 ukončil svoji činnost praktického lékaře pro děti a
dorost v Neratovicích. Tato skutečnost je sice většině občanů Neratovic známa, ale bohužel jsem
zjistil, že o ní nejsou informováni všichni zastupitelé města.

Moje přesunutí ordinace praktického

lékaře pro děti a dorost rozhodně nebylo plánované, donutily mě k tomu neutěšené technické a
hygienické podmínky na Kojetické 1021 a neúměrné navýšení nájemného 6,7x, které rozhodně
neodpovídalo kvalitě poskytovaných služeb. O technický stav polikliniky na Kojetické se navíc BD,
které objekt převzalo, přestalo zcela starat a vzniklé závady odstraňovalo pouze sporadicky.
V současné době zůstali z původních čtyř pediatrů v Neratovicích pouze dva v důchodovém věku a
rozhodně se do prostor nové polikliniky stěhovat nehodlají. Tito pediatři podle mých dostupných
informací nové pacienty kromě novorozenců prakticky nepřijímají. Na mém současném pracovišti
v Kostelci nad Labem pro nadměrnou pracovní vytíženost přijímám nové pacienty pouze v omezené
míře - pouze z oblasti Kostelec nad Labem a Jiřice. Vzhledem k nadměrnému pracovnímu vytížení
mi příjem nových pacientů ze vzdálenějších obcí neumožňuje ani časově náročná geografická
nedostupnost povinné návštěvní služby. Neratovice již nepovažuji za svojí spádovou oblast.
Současnou situaci zdravotní péče o děti v Neratovicích považuji za zcela kritickou. Aktuálně je
nedostatek kvalifikovaných praktických lékařů pro děti a dorost celostátním problémem a bude se
do budoucna zhoršovat, nejhorší situace je hlavně v Praze a Středočeském kraji. V mém oboru si
rozhodně noví mladí lékaři mohou dost vybírat a samozřejmě si vyberou tu nejvýhodnější nabídku a
většinou raději zůstanou v Praze. Na okrajích Prahy (např. v Letňanech) je výše nájemného
v novostavbě nebo zrekonstruované ordinaci zcela srovnatelná s nájmem ordinace na Kojetické
1021 v Neratovicích. Velkou překážkou pro nové mladé lékaře je určitě při vzniku nové ordinace i
dlouhodobé a časově náročně administrativní jednání s úřady.
Při zřízení nové ordinace musíte získat:
1)

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro příslušný obor a místo. To obnáší předložit
mnoho dokladů a každý papír plodí další papír. Toto musíte získat vždy při změně ordinace!
Když ho získáte, můžete sice provozovat zdravotnické zařízení, ale poskytnutou péči

by

nehradily zdravotní pojišťovny.
2)

Přihlásit se a vyhrát výběrové řízení, na základě kterého s vámi uzavřou zdravotní pojišťovny
smlouvu o úhradě zdravotní péče. Pro každý obor mají pojišťovny přesně vymezený počet
lékařů v daném oboru pro daný okres. Pro některé lékařské obory, hlavně pro specialisty, je
prakticky nemožné získat novou smlouvu o úhradě zdravotní péče. V podstatě musíte počkat,
až bude jiný lékař končit, a ordinaci tvrdě koupit za tržní cenu. Pro mladého lékaře získat
hypotéku někdy bývá problém. Předpokládám, že město Neratovice nechce, aby pacienti
byli samoplátci.
V současné době považuji projekt nové polikliniky za nepoužitelný.
Obyvatelům Neratovic přeji, ať současnosti probíhající řízený rozklad zdravotnictví neprobíhá
příliš dramaticky a dopady pro běžné občany jsou co nejmenší.
S pozdravem
MUDr.Pavel Matras
V Kostelci nad Labem 5.6.2020
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