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Věc: Otevřený dopis řádných členů České ortodontické společnosti k aktivitám směřujícím
k vyjmutí úhrad za ortodontickou léčbu dospělých z veřejného zdravotného pojištění

Vážení členové výboru České ortodontické společnosti,

signatáři tohoto dopisu, členové České ortodontické společnosti, se na výbor České ortodontické
společnosti obracejí s žádostí ohledně plánovaného vyjmutí úhrad za ortodontickou léčbu dospělých
z veřejného zdravotního pojištění.
V současné právní i společenské situaci představuje smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami a
úhrada části ortodontické péče ze zdravotního pojištění z mnoha různých důvodů jeden z mála
efektivních prostředků k ekonomickému udržení exkluzivity ortodontické praxe. Tyto důvody mají
různou váhu v závislosti na podmínkách provozování konkrétní ortodontické praxe v závislosti na
jejím charakteru, zaměření a její lokalitě. Kromě přímého ekonomického dopadu je zdravotní
pojištění z našeho pohledu nejdůležitější ochrana specialistů vůči praktickým zubním lékařům a v
budoucnu i vůči firmám nabízejícím přímý prodej foliových aparátů. Při špatné vymahatelnosti práva
v ČR, nejisté podpoře vedení ČSK a nedostatečném zakotvení ochrany specialistů v zákoně může být
zdravotní pojištění jednou z posledních bariér chránících nejen specialisty, ale i specializační
vzdělávání jako takové. To je nejen v zájmu našich pacientů, ale i v souladu s deklarovaným posláním
a činností naší společnosti, která má dle svých stanov „hájit zájmy oboru ve společnosti s úsilím o
zlepšení orálního zdraví všech obyvatel“.
Vzhledem k tomu, že existuje nemalý, a dle mnoha indicií i většinový podíl řádných členů České
ortodontické společnosti, kteří považují zahájená jednání o snížení úhrad zdravotního pojištění za
ortodontickou péči za neprospěšná, je na místě připomenout, že v souladu se stanovami rozhodovat
o všech zásadních otázkách činnosti naší společnosti přísluší jen plenární schůzi.
Vážení členové výboru České ortodontické společnosti, obracíme se na Vás tímto otevřeným
dopisem s výzvou, aby byla záležitost nejprve předložena demokratické vnitrospolkové diskusi, a
teprve na základě usnesení plenární schůze jednali pověření zástupci společnosti jejím jménem, a to
v souladu s vůlí členské základny. Do té doby Vás žádáme o provedení všech možných aktivních kroků
k zastavení procesu vyjmutí dospělých pacientů ze zdravotního pojištění.

V Praze a v Brně, 11. února 2019
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