Prohlášení prezidenta České stomatologické komory
Děkujeme Ministerstvu vnitra za obstarání velkého množství zdravotnického materiálu a věříme,
že
byl
zahájen
letecký
most,
který
množství
materiálu
ještě
zvýší.
Česká stomatologie pokračuje v práci, většina ordinací je otevřená a dokonce mnozí kolegové
pracovali zcela bez potřebných ochranných prostředků, typicky respirátorů, a obětavě sloužili akutním
pacientům. Evidujeme i ordinace v uzavřených obcích, kde hrdinové sloužili dlouho i bez základních
osobních ochranných prostředků. To ale není možné z hlediska ochrany zdraví a zákonů do
nekonečna. Nelze obětovat obor stomatologie ekonomicky, pacienty i zdravotníky, když je materiál
v ČR.
Ministr zdravotnictví původně určil pro stomatologii 14 % vyčleněného množství ochranných
prostředků pro zdravotnictví, což by zcela saturovalo ve spojení s opatřeními Komory udržení
infrastruktury stomatologie v České republice, byť s řadou komplikací. Rozumí se s omezením
odkladných prohlídek a třeba dentální hygieny, aby lidé necestovali a nezvyšovalo se riziko. Jsme
schopni zvládnout vše i s menším množstvím materiálu a vytvořili jsme různé plány a varianty.
Ministerstvo ale nic nerozděluje, nechalo to na krajích a jejich uvážení. Tedy neřešíme problém
centrálně, ale prosíme na všech možných krajích, kde jsou i nejsou lidé v kontaktu. Mnozí se vyjádřili,
že je stomatologie zbytná a ani se nemáme hlásit. Někde snad zabezpečí jednotky ordinací. Jinde jsou
ochotní, ale nemají informace. Je to plýtvání energií našich lékařů, kteří neléčí, ale obíhají kraje
a doslova žebrají. Zároveň se přou jednotlivé odbornosti, kdo je potřebný. A přitom je respirátorů přes
milion. Kolik je lékařů, kolik sester atd.? To asi není věda zjistit, že to je celé zbytečný zmatek.
Myslíme si, že k tomu není žádný důvod, ale tento způsob distribuce kraji by víceméně uzavřel
většinu stomatologie v České republice. Velmi podobně je na tom i celá řada
dalších oborů lékařské činnosti. Řada ordinací bude uzavřených dočasně, řada se již
pravděpodobně nikdy neotevře, zejména v těžce zkoušených regionech neobnoví činnost starší
kolegové. A stačí jim teď poskytnout tak 10 respirátorů na týden práce maximálně…
Česká stomatologická komora ale musí trvat na dodržování zákonných předpisů a zejména tam, kam
docházejí neznámí ambulantní pacienti, musíme chránit zvýšeně a podle zákona nejenom lékaře, ale
i zdravotní sestry, veškerý personál a v neposlední řadě i pacienta, neboť nakažený zubní lékař je
nebezpečný i všem, kteří přijdou. Pokud by kraje někde nedodaly dostatek zdravotnického materiálu,
bude tedy zubní péče omezena jenom na ordinace, které dostanou zdravotnický materiál. Popřípadě
ošetříme pacienty, kteří přinesou lékaři respirátory. Osobně jsem ještě neměl v ruce předepsaný
respirátor třetí třídy, ale viděl jsem ho u mnoha úředníků, pacientů, cyklistů, běžců v parku a podobně.
Materiálem zjevně plýtváme. A zároveň ohrožujeme zdravotníky, které teď budeme čím dál víc
potřebovat v ordinacích, nikoliv v karanténě či dokonce nakažené v pracovní neschopnosti.
Pokud považuje kraj či stát část stomatologie za zbytnou, nechť ji oficiálně uzavřou. Není však možné
udržovat stav, kdy zubní lékaři pro nedostatek respirátorů a dalších ochranných prostředků nejsou
schopni dodržovat zákony, a přitom musí setrvávat ve svých ordinacích, ohrožovat sebe, své
zaměstnance i pacienty a nést za to právní i ekonomickou odpovědnost bez reálné šance na jakoukoliv
kompenzaci ze strany státu. Je zde totiž reálné nebezpečí, že pokud budou zubní lékaři donuceni zavřít
své ordinace sami ze strachu před nákazou, mnoho jich už nikdy neotevře.
Organizací proti chaosu!
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