Vážení smluvní partneři

Od 1.4.12 platí nový Zákon č. 373 / 2011, zákon ze dne 6. listopadu 2011 O specifických
zdravotních službách podle kterého se zpřesňuje, někdy i mění způsob organizace
posuzování , mimo jiné i při nástupu do a odchodu ze zaměstnání, periodické prohlídky,
vytvoření posudků a jejich předávání a zasílání dotčeným osobám a zaměstnavatelům.
Stejně tak se mění, resp. upřesňují náležitosti před vyšetřením: bez smluvního vztahu
s lékařem lze provést prohlídku u praktického lékaře jen u zaměstnanců pracujících v kat. 1.,
U ostatních, tedy 2.,/ nově 2r/, 3., a 4. kat. musí být prohlídka provedena u smluvního lékaře
pro péči o závod. Takže se nemůže stát, že na vstupní prohlídku může jít zaměstnanec
kdykoliv kamkoliv/ kromě 1. Kategorie/. Je velmi vhodné, pokud k nám bude poslán váš
zaměstnanec na prohlídku, aby byl předem u sester objednán / telefonicky nebo osobně/,
protože /viz dále/ bude vytvoření posudku vyžadovat rozsáhlejší administrativu, čímž bude
časově i finančně náročnější.
Při nástupní prohlídce bude muset mít budoucí zaměstnanec s sebou:
1. poměrně přesně definovanou žádost o vyšetření z podniku s důležitými daty nutnými
k posouzení, vytvoření a odeslání posudku / viz. Pracovní verze na :
http://www.fbusta.eu/tiskopisy/- Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti

k práci a vystavení posudku /
2. Zapůjčenou dokumentaci od svého registrujícího lékaře nebo výpis z dokumentace
3. Kompenzační pomůcky / hlavně u řidičů../- brýle, naslouchadla…./ a řidičský průkaz u
řidičů.
Bez těchto náležitostí lze sice k prohlídce přistoupit, ale posudek bude vytvořen až po
dodání výše uvedeného. Připomínám, že dle zákona má lékař v nejjednodušším případě
lhůtu 10 dnů na vystavení posudku, má-li k dispozici vše potřebné. Já se budu snažit, aby si
posudek klient pokud možno odnesl s sebou při odchodu, budou –li splněny výše uvedené
požadavky, nebude nutné shánět náležitosti a nebudou třeba nutná další vyšetření.
Posudky musí být 3. Jeden v dokumentaci, druhý pro vyšetřovaného klienta s jeho podpisem
přijeti, třetí doručen zaměstnavateli s jeho podpisem přijetí /pokud si zaměstnavatel dodá svůj
vlastní posudek k potvrzení, vyplním mu jej taktéž/ dopor. dopis- pošta, datové schránky, osobní
podpis zam./
Vzhledem časové a finanční náročnosti bude upraven i ceník výkonů pro prohlídky a
vystavení posudku,který vám též zašlu.
Navíc od 1.4.12 nebudou ze zdravotního pojištění hrazeny prohlídky rizikových
zaměstnanců, tj. kat.3 a vyšší a náklady na tyto prohlídky přechází na zaměstnavatele.
Z toho titulu budou muset být uzavřeny nové smlouvy lékař- podnik, kde tyto celkem
zásadní podmínky budou změněny a budou se řidit smluvní dohodou, resp.odvíjet se od
ceníku nehrazených výkonů ZP každého jednotlivého lékaře. Lékař bude podniku též účtovat
pravidelné prohlídky na pracovištích,které by měly byt v četnosti cca 1x ročně-opět dle
ceníku/ty ceníky se odvijí většinou od bodníku pro ZP a nákladovosti ordinace/
Musím připomenout, že pokud budou zaměstnanci objednáni na nějaký přesný čas a
nedostaví se bez řádné omluvy předem, bude objednavateli účtován čas prodlení

fakturou,což může činit 500Kč/ 30 min, nechť si další finančně vyřídí s dotyčným občanem.
Toto opatření je nezbytné, protože je velký tlak na objednací časy, na mnohé zájemce se
nedostane včas a nezodpovědní, nedochvilní zájemci o prohlídky tak blokuji časovky bez
možnosti jejich využití.
Na základě tohoto dopisu žádám smluvní podniky, aby mne kontaktovaly k úpravě smluv
event. dodatků, které by měly být doladěny do 1.4.12 .

Děkuji a těším se na další spolupráci MUDr.Busta František, jednatel za TS MED Bustovi s.r.o
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vladni-navrh-zakona-o-specifickychzdravotnich-sluzbach_5174_2428_11.html

