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Současný stav zajišťování LSPP v 
jednotlivých krajích
• převládá model kdy KÚ zajišťuje LSPP prostřednictvím jimi řízených  

nemocnic  
• sloužící lékaři se rekrutuj jak  z praktických, tak z  nemocničních lékařů v 

různém poměru, někde se do systému zapojuj  i lékaři záchranky 
• doby zajištění LSPP jsou s drobnými odchylkami ve všedních dnech  od 16 – 

21 hod., o víkendech pak  od 9 – 21 hod., někde od 9 – 19 hod. 
• stále častěji se objevuje umístění stanovišť LSSP v areálech nebo poblíž 

areálů nemocnic, což má výhodu v dostupnosti komplementu 
• financování LSSP je dokladem toho, že rozumná výše úhrady za  službu na 

LSPP spontánně řeší většinu problému, podfinancování  problémy akcelerují 
•  nedostatečné právní zajištění provozování  LSPP které  bylo častou obavou 

zejména soukromých PL v případě, že LSPP provozují nemocnice, odpadá 

 



Kde to skřípe -  můj pohled PL pro 
dospělé.
Mnozí nemocniční lékaři obviňují praktické  lékaře, že se nestarají 24 hodin o své 
pacienty, a že nemocniční služba ÚPS nemůže být vnímána jako poskytování 
nepřetržité péče typu LSPP proto, že v rámci ÚPS  musí tito lékaři plnit povinnosti ke 
svým oddělením, na kterých slouží. 

Na to že se  mají starat o své pacienty 24 hodin kontrují praktičtí lékaři tím, že výše 
jejich kapitace je spočítána na běžnou ordinační dobu, nikoliv na 24 hodin 
nepřetržité péče. 

Argument praktických lékařů je pravdivý, stejně  jako  je  pravdivé, že lékař 
sloužící ÚPS nemůže v té samé době poskytovat plnohodnotně LSPP. 

Nejsložitější situace je v oboru interna, který je oboru PL pro dospělé nejbližší.  

Východiskem je  podle mého názoru to,  že se do státní zakázky, kterým zajištění 
LSPP je,  zapojí  podle svých možností lékaři obou těchto skupin a to za podmínek 
jejich adekvátního ohodnocení a dostatečného právního krytí, 



Pohled 

A nyní  mi  dovolte, abych dal slovo ostatní autorům této prezentace, aby Vám 
představili, jak vnímají problematiku LSPP z jejich zorného úhlu. 

Připomenu který segment kdo z nich zastupuje 

•MUDr. Tomáš Šindler, PLDD a ZZS - RLP,  
•MUDr. Martin Sedláček nemocniční lékař,  
•MUDr. Milan Brázdil, ZZS - RLP 

Zejména bych Však poprosil Vás, delegáty sjezdu o  diskuzi  k této 
problematice, jejímiž výsledkem by mělo být vytvoření určitého postoje  ČLK  k 
této problematice.





Děkujeme za 
pozornost


