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Komunikace s lékařem

• Pro všechna posuzování má větší váhu odborný než praktický lékař 

• Lékařská zpráva jako výčet terapie a dg.

• Chybí souvislejší text popisu, jaké potíže pacient má, jak se cítí

• Chybí výhled a plán terapie a prognóza

• Chybí jakákoliv informace směrem k práci



Aktuální stav

• Odborní lékaři mají dlouhé objednací doby a málo času na pacienta

• Požádat ho dopředu o obsáhlejší zprávu nebo říci, že si ji vyzvednete později

• Odborný lékař je odborník na svůj obor, ale posudkové lékařství obvykle 
nezná a jednotlivé dávky již vůbec ne.

• Všechna zdravotnická dokumentace je v moderních programech, není 
nereálné poslední záznam doplnit (programy dnes umožňují udělat epikrizu, 
průběh a závěr)



Řešení

• Nechat list s prosbou o podrobnější lékařskou zprávu před návštěvou nebo 
vzít na vyšetření a zprávu si vyzvednout později.

• Ne přímo věty (není vhodné lékaři diktovat, to by k tomu musel vyzvat)

• Požádat o oblasti ke kterým se vyjádřit: 
(Aktuální zdravotní stav, fyzický výkon, schopnost soustředění, statické polohy, chůze, 
psychický stav, manuální zručnost, plánovaná terapie, prognóza, rizika zdravotního stavu, 
zakázané činnosti, možnosti zlepšení, atd.)



Praktický lékař

• Zpracovává zdravotnickou dokumentaci pro posudek a odesílá
• Ani on nemusí všem dávkám rozumět
• Měl by si nemocného pozvat a ne jen tak něco odeslat
• Dohlédnout si na přiložení lékařských zpráv od odborných lékařů a včasné odeslání
• Nebát se zeptat zda-li by se nemělo to či ono ještě doplnit
• Požádat i praktického lékaře o shrnutí zdravotního stavu pacienta s ohledem na 

práci
• Pro potřeby odvolání je vhodné mít kopii odeslaného materiálu



Posudkové lékařství

• Posuzuje prodloužení PN, ID, OZZ, ZTP, Příspěvek na péči
• Podle dané legislativy
• Každé posuzování je podle dané legislativy (vyhlášky k zákonu nebo přílohy 

vyhlášky)
• Určité individuální posouzení je na něm
• Velmi záleží na vyplněné zdravotnické dokumentace
• Komunikace s posudkovým lékařem obvykle špatná

– nenechat se zaskočit



Pravidla a praxe v Lékařské posudkové službě

• Ke komisi (o jednom lékaři) si může a nemusí žadatele zvát

• Otázka zda je nutné nemocného vidět (výhoda/nevýhoda)

• Obvykle má již posudek připravený a pouze málo do něj doplní

• Proti posudku se nelze odvolat, námitka se podává až proti rozhodnutí daného 
úřadu (ČSSZ nebo ÚP) – lhůty 15 nebo 30 dnů od převzetí rozhodnutí nebo 
doručení do schránky po lhůtě na doručení.

• Zastaralá legislativa – chybí mnoho vzácných onemocnění a moderních léčebných 
postupů



Aktuální stav posudkového lékařství

• Chybí velké množství posudkových lékařů 
• Mnoho muselo odejít kvůli služebnímu zákonu (platnost od 7/2018)

• Mnoho tisíc posudků a i rozhodnutí po zákonném termínu

• Posudkových lékařů mnoho nepřibývá – nutnost běžné atestace, atestace 

z posudkového lékařství a zkouška ze služebního zákona

• Špatné finanční ohodnocení posudkových lékařů
• Pokud si chci stěžovat – vždy písemně



Závěr

• Dát si práci se shromážděním dokumentace

• Nebát se zeptat na důležité věci lékaře

• Pokud mám pocit, že bylo rozhodnuto nesprávně odvolat se

• Pokud bylo postupováno nesprávně nebo 

došlo k prodlení či újmě, 

nebát se napsat stížnost



Děkuji za pozornost

Sociální poradenství Amelie

(pondělí až středa)

socialni@amelie-zs.cz
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