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I. ÚVOD 

ZAJIŠ1ĚNÍ DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE 
O ZNEUŽÍVAJÍCÍ A ZÁVISLÉ OSOBY V RÁMCI 
STÁ TEM GARANTOVANÉHO SORTIMENTU 
SLUŽEB VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ (návrh) 

1. Zadání a cíle stanoveného úkolu 

Vláda České republiky schválila dne 16. 8. 1993 pod č. 446 koncepci a program 
protidrogové politiky. 

V rámci řady úkolů uložených ministerstvu zdravotnictví byl uložen i úkol II. 2. a.). 
Zajistit dostupnost zdravotní péče o zneužívající a závislé osoby v rámci státem garanto
vaného sortimentu služeb veřejného zdravotnictví. Stanovený termín 31. 12. 1993. 

Jak vyplývá z úkolu hlavním cílem je zajištění dostupnosti zdravotní péče o uvedené 
osoby. 

2. Současná situace 

Stanovený úkol nabyl na aktuálnosti ještě před svou formulací , a to v roce 1992, kdy 
začala privatizace zdravotnictví a kdy se ukázalo, že zdravotní péče o zneužívající a závislé 
osoby nebude pro privatizující lékaře lukrativní záležitostí, zatímco pro stát vzhledem k 
vývoji situace, dané stoupajícím množstvím konzumovaného alkoholu a průnikem nových 
drog na teritorium naší republiky, se péče o tyto osoby stává stále více problematickou. 

V roce 1992 začalo docházet k rozpadu celostátní sítě ordinací AT - tj. ordinací pro 
diagnostiku, léčbu a prevenci zneužívajících a závislých osob na alkoholu a ostatních 
drogách. 

Současně se začaly rušit záchytné stanice a uzavřením provozu jsou ohrožena některá 
speciální lůžková oddělení pro alkoholiky a toxikomany. 

Hlavni příčinou byl narůstající finančni deficit, který vedl k rušení uvedených zařízení 
z ekonomických důvodů. 

Rozhodnutím ministerstva zdravotnictví a ministerstva financí bylo pro rok 1993 
zabezpečeno 25 milionů korun mimořádných účelových prostředků k zajištění činnosti 
protialkoholních a protitoxikomanických ordinací AT. Tímto opatřením se podařilo zastavit 
nepříznivý vývoj a dostupn9st zdravotní péče o zneužívající a závislé osoby zůstala 
zachována po celém území Ceské republiky. Koncem roku 1993 vykázalo činnost 160 
ordinací AT, k 26. 3. 1993 již 173 těchto zařízení. 

Z uvedených skutečností vychází návrh nl! zajištění další dostupnosti zdravotní péče o 
zneužívající a závislé osoby na celém územi Ceské republiky. 
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II. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE 

1. Zásady dostupnosti 

Dostupnost zdravotní péče předpokládá její maximálně možné přiblížení k zneužívají
cím a závislým osobám, ale i k osobám ohroženým a experimentujícím s drogami . 

U speciálných zdravotních služeb, z důvodů personálních, prostorových a finančních , 
lze tuto dostupnost zajistit na úrovni současných okresů vybudováním speciálních pracovišť 
buď přímo v okresním městě nebo v několika poliklinikách okresu současně. 

Hraníce dostupnosti, za kterou nelze jít v péči o zneužívající a závislé osoby, je minimálně 
jedno zařízení AT v současném okrese, a to ihned a všude na celém území republiky. 

Optimální dostupnost by předpokládala ambulantní síť v rozsahu 2 - 3 speciálních 
zařízení v současném okrese, tj. jedno zařízení AT cca na 30 000 až 40 000 obyvatel, s 
dostupností a s dosahem maximálně do 15 až 20 km od ambulantního zařízení AT. Menší 
vzdálenosti by měly umožnít pacientům v případě potřeby i denní docházku do zařízení AT. 

Vzhledem ke stoupajícím cenám jízdného a sociální situaci řady pacientů AT by se větší 
vzdálenost mohla stát nepřekonatelnou překážkou pro některé pacienty. 

2. Koncepce zdravotní péče o zneužív~jící a závislé osoby 

a) Speciální zdravotnická zařízení s komplexní péčí 

Vzhledem k tomu, že během života dochází u pacientů ke změně požívané návykové 
látky podle dostupnosti, snášenlivosti, případně i ceny, a vzhledem k časté kombinaci 
alkoholu s jinými drogami, ať už současně nebo následně, je jednou ze zásad zdravotní péče 
o zneužívající a závislé osoby péče v takovém zařízeni AT, které je schopné poskytovat 
zdravotní péči jak o zneužívající a závislé na alkoholu, tak i o zneužívající a závislé na 
ostatních drogách, a to jako péči komplexní. 

b) Kvalifikovaný tým pracovníků 

Zdravotní péče o zneužívající a závislé osoby by měla být poskytována kvalifikovaným 
týmem pracovníků ve složení: lékař, klinický psycholog, zdravotní sestra, sociální pracov
nice, případně další odborníci. Vhodné je zapojit do týmu i "laické terapeuty" a "exuzery". 
Ti se pak mohou podílet na terapeutických a preventivních aktivitách pracovního týmu AT. 

c) Oddělení od represivní činnosti 

Zdravotní péče o zneužívající a závislé osoby musí být oddělena od represivní činnosti, 
a to i v případech, kdy se jedná o pacienty s uloženou nucenou léčbou výměrovou nebo 
ochrannou uloženou soudem. Je to důležité i z toho důvodu, že v budoucnosti (po legislativní 
úpravě) předpokládáme ukládání nucené léčby soudem jako alternativu výkonu trestu. 

Zdravotnická zařízení by vykonávala léčebnou a diagnostickou činnost, příslušné 
orgány by se staraly o represi a pacient by se sám rozhodl, zda podstoupí léčbu, nebo zda 
se podrobí rozhodnutí soudu a nastoupí uložený trest. 

d) Základní prvky prevence HIV I AIDS 

Zdravotní péče o zneužívající a závislé osoby by měla obsahovat i základní prvky 
prevence HIV/AIDS. Tato speciální zdravotnická zařízení by měla zajistit (podle přání i 
anonymně) poradenství, vyšetřování, odběry biologického materiálu na HIV I AIDS s patřič-
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ným poučením, substituční léčbu u toxikomanů s injekční aplikací drog, případně výměnu 
stříkaček a jehel u těch, které ne lze žádným způsobem od injekční aplikace drog odklonit. 

3. Rozsah péče o zneužívající a závislé osoby 

Rozsah péče o zneužívající a závislé osoby by se neměl omezit jen na speciální 
zdravotnická zařízení AT. Na gynekologicko-porodnických odděleních by měla být věno
vána zvýšená péče těhotným zneužívajícím některou z návykových látek, protože dochází 
k ohrožení plodu. Známý je fetální alkoholový syndrom FAS, ale k poškození plodu může 
dojít i při užívání ostatních drog, nevyjímaje kouření tabáku. 

Dětská a dorostová oddělení by měla věnovat větší péči dětem a mladistvým s ohledem 
na zneužívání návykových látek. Obyčejně se pozornost věnuje jen akutním intoxikacím, 
méně se myslí na užívání návykové látky při neprospívání dítěte nebo mladistvého. 

Praktičtí (rodinní) lékaři by u svých pacientů měli vždy myslet na možnost vlivu 
návykové látky na stav pacienta. Platí to i o odborných lékařích a lůžkových zařízeních. 
Stává se, že komplikace abúzu alkoholu nebo jiné návykové látky diagnostikuje až patolog 
na pitevním stole u pacienta, který prošel více zdravotnickými pracovišti. Jde o stav, který 
by se měl urychleně změnit. 

Péčí o zneužívající a závislé osoby by se tedy ,!llěly zabývat nejen speciální zařízení AT, 
ale do jisté míry i ostatní zdravotnické zařízení. Clověk může být drogou ohrožen již před 
svým narozením a může ho provázet a ohrožovat po celý jeho život. 

4. Základní činnosti týkající se péče o zneužívající a závislé 

a) Diagnostika 

Odborný tým AT musí být schopen diagnostikovat nejen zneužívání a závislost na 
alkoholu nebo jiné droze ale i komplikace abúzu návykových látek. Musí mít základní 
psychiatrické znalosti o možných psychických komplikacích, ale i rozsáhlé znal<>sti z 
ostatních medicínských oborů, aby mohl diagnostikovat četné somatické komplikace. 

Diagnóza závisí z velké části na kliníckém vyšetření, včetně získání objektivní anamné
zy, což nebývá u zneužívajících a závislých vždy snadné. Laboratorní vyšetření neslouží již 
jen ke stanovení komplikací, ale i k základní diagnostice abúzu návykové látky. Vyšetřování 
markerů a průkaz návykové látky v biologickém materiálu by měl být již rutinou. Cenná 
jsou pomocná vyšetření včetně sonografie, EEG, termografie a ostatních metod. 

Vyšetření biologického materiálu na HIV/AIDS a HBsAg by se rovněž měla stát 
samozřejmostí. 

b) Léčba 

Léčbu je potřebné zahájit již před vznikem závislosti. Klasickou léčbou je psychotera
pie a farmakoterapie. A to jak základního onemocnění tak i četných komplikací. Zvláštní 
kapitolu tvoří léčba akutních stavů, a detoxifikace pacienta. 

Do léčebného spektra patří i rehabilitace a resocialízace pacienta. 
Nově se zavádí speciální substituční léčba, zejména u toxikomanů s injekční aplikací 

drog. 

c) Konziliární činnost 

Problematika abúzu alkoholu a drog je mezirezortní problematikou a proto je nezbytná 
vzájemná konziliární činnost mezi specialisty jednotlivých odborů. 
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Konziliární činnost specialistů AT se dosud ke škodě pacientů využívá dosti málo. 
Nerozpoznaný abúzus alkoholu nebo jiné drogy často znemožní účinnou léčbu . 

d) Konzultativní činnost 

Na rozdíl od jiných lékařských oborů je specialista AT velmi často nucen podílet se na 
konzultacích pro řadu státních i místních úřadů, zejména policie, prokuratury, soudu, celní 
správy, vojenské správy, okresních a místních úřadů a jejich složek, především péče o dítě , 
pracovní úřady, školy a další. 

e) Soudně znalecká činnost 

Soudně znalecká činnost specialistů AT je dosud málo využívána, nahrazují ji znalci
-psychiatři a znalci- toxikologové. Oběma chybí komplexní pohled na problematiku AT, 
pokud ji klinicky ve své praxi nevykonávají. 

Ve všech soudních záležitostech, kde se jedná o problematiku AT, by měl být vždy 
jedním ze znalců znalec z oboru AT. 

f) Prevence 

Prevence ve speciálních zařízeních AT je zaměřena hlavně na snížení spotřeby návyko
vých látek, mezi jiným i snížení spotřeby léků s návykovými komponentami. Neméně 
důležitá je i prevence HIV/AIDS již uvedenými způsoby. 

g) Posudková činnost 

Posudková činnost je obecně u lékařů v malé oblibě. Je ale nutné, aby se specialista A T 
vyjadřoval z hlediska AT o schopnosti k určitému zaměstnání, k výkonu vojenské služby, 
k osvojení dítěte, k řízeni motorového vozidla, k držení střelné zbraně a k výkonu dalších 
činností. 

h) Statistika, epidemiologie, signální síť 

Zdravotnická zařízení AT jsou zatím ve státě jedinými zařízeními, která jsou schopná 
podávat statistické údaje o počtu a složení zneužívajících a závislých pacientů, léčených v 
ordinacích AT. 

Tato statistická data jsou nezbytná ke sledování a odhadu epidemiologického vývoje 
abúzu drog v naší republice. Zpracovaná data jsou kritizována jako neúplná a jsou 
opakovaně špatně interpretovaná, ale bez nich bychom nebyli schopni odpovědět na dotazy 
mezinárodních organizací např. OSN a WHO, a splnit tak své mezinárodní závazky. 

Naše republika nebyla schopna zapojit se do epidemiologického sledování zneužívají
cích a závislých osob v rámci programu "prvni žádosti o léčbu", který běží pod patronací 
Rady Evropy v celé Evropě kromě Ceské republiky a Slovenska, i _když na školení pro tento 
program byli před 2 - 3 lety v Bruselu na 14 dní 2 pracovníci z CSFR. 

Pracovišťě AT by měla sloužit i jako signální pracoviště pro výskyt nové drogy nebo 
nové aplikace drogy v naší republice. 

i) Anonymni poradenství, vyšetřování a léčba 

V zařízeních AT by měla být umožněna anonymita pacienta. Řada potencinálních 
pacientů se domnívá, že po příchodu do zdravotnického zařízení AT budou označkováni a 
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různým způsobem diskriminováni. Těmto obavám lze zabránit jen nabídkou anonymního 
poradenství, vyšetřování a léčby. Zejména v prvním období styku pacienta s terapeutem 
pacient často tuto službu požaduje. 

5. Zvyšování kvalifikace 

a) Základní kvalifikační předpoklady 

Základním kvalifikačním předpokladem pro samostatný výkon práce v oboru AT by 
měla být základní atestace v psychiatrii, neurologii nebo praktickém lékařství, případně v 
interní medicíně a nástavbová atestace AT. V současné době se pokládá za dostatečnou 
základní kvalifikaci atestace z psychiatrie II. stupně. S tím lze souhlasit v případě, že 
psychiatr pracuje na speciálním pracovišti AT. Jinak není pro speciální práci AT dostatečně 
připraven a neměl by ji samostatně vykonávat. 

U privatizujících psychiatrů, kteří v oboru AT nepracovali, ale mají atestaci II. stupně, 
se objevila tendence pokládat se za odborníky v oboru AT. Vystavené licence pro psychiatrii 
ev. AT využívají v oboru AT pouze omezeně a u vybraných pacientů s od4_vodněním, že 
práci, za kterou je pojišťovna nebo pacient neplatí, prostě dělat nebudou. Rada pacientů 
zůstává tak bez potřebné zdravotní péče. 

Do základní kvalifikace kromě atestace by měla patřit nejméně pětiletá praxe na 
ambulantním nebo lůžkovém zařízení AT. V takovém případě by pak proti udělení licence 
nebyly žádné námitky. 

b) Udělování licencí 

Z výše uvedeného vyplývá, že udělení licence pro specialízaci AT a výkon práce v tomto 
oboru, by měla lékařská komora vázat na dosažení základní atestace, dosažení nástavbové 
atestace v oboru AT nebo II. stupně psychiatrické atestace a nejméně 5 let praxe na 
spec_iálním pracovišti AT. 

Zádoucí je pak i další zvyšování znalostí v postgraduálních kurzech . 

III. ORGANIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE O ZNEUŽÍVAJÍCÍ A ZIÍVISLÉ 

1. Současná celostátní síť zařízení AT 

V současné době existuje celostátní síť ústavních a ambulantních zařízení specializova
ných na zdravotní péči o zneužívající a závislé osoby. Tato zařízení AT pečují o pacienty s 
problematikou jak alkoholu, tak i ostatních drog. Vzhledem k dostatečné kvalifikaci 
personálu a relativně malému počtu osob s problematikou nealkoholových drog proti počtu 
osob s problematikou alkoholu bylo by organizačně a finančně nesmyslné oddělovat 
alkohol od ostatních drog. 

Lůžková zařízení jsou většinou umístěna v psychiatrických léčebnách, na psychiatric
kých odděleních nebo samostatně. Přesto se řada pacientů na specialízovaná lůžka AT 
nedostane a figurují na nejrůznějších odděleních. 

Zrušení specialízovaných lůžek by bylo velikou chybou, protože zneužívající a závislé 
osoby by zatěžovaly nejrůznější zdravotnícké zařízení a přitom by se jim nedostalo 
dostatečně kvalifikované péče. Některé současné tendence směřující k omezování lůžkové 
kapacity AT nejsou proto dobrým zjevem. Svědčí o tom i některé zkušenosti z cíziny. 

Ambulantní zařízení tvoří celostátní síť ordinací AT, které v současné době již figurují 
pod různými názvy jako např. centra pomoci pro závislé, střediska pro dg léčbu a prevenci 
osob se závislostí na návykových látkách, nejčastěji pak ordinace AT, atd. 
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Rozsah práce a kvalita jednotlivých zařízení AT je různá. K rozčlenění došlo hlavně po 
zrušení krajských odborníků AT, kteří prováděli na pracovištích AT odbornou metodickou a 
kontrolní činnost. K 31. 3. 1993 bylo 173 ordinací AT, novější údaje nejsou zatím k dispozici. 
V každém případě podpora činnosti ambulantních zařízení AT ze státních prostředků vedla 
ke zyýšeníjejich počtu. Kvalitu práce neměl zatím nikdo možnost posoudit. 

Rada specialistů pracuje v zařízeních AT, zejména ambulantních, pouze na částečný 
úvazek. Snižují se tak náklady na provoz. 

2. Nová celostátní síť pracovišť pro návykové nemoci 

Novou celostátr'í síť amb4lantních pracovišť AT by měly tvořit jednotně pojmenovaná 
CENTRA PRO NA VYKOVE NEMOCI, která by měla zaujmout místa současných ordi
nací AT. 

Tato centra pro návykové nemoci (CNN) by se starala o osoby ohrožené, experimentu
jící, zneužívající a závislé ve vztahu k návykovým látkám a ve vztahu k závislosti vůbec . 
CNN by měla nahradit i protikuřácké poradny tam, kde není k dispozici protikuřácký 
specialista. Měla by sloužit i pro fanatické hráče. 

Centra pro návykové nemoci by měla plynule a bez přerušení naváz~t na práci ordinací 
AT, převzít odborný personál a začít ihned fungovat po celém území Ceské republiky. V 
tomto směru nelze preferovat hlavní město nebo některé oblasti a kraje. 

Minimální personální obsazení: 0,5 - 1,0 lékař, 0,5 - 1,0 klinický psycholog, I - 2 
středně zdravotnícey pra~ovníci na jeden soušasný okres cca 100 000 obyvatel. 

Lůžková ODDELENI PRO NA VYKOVE NEMOCI by se postupně rozčlenila pro 
pacienty závislé na alkoholu a na jiných návykových látkách a pro fattat~cké hráče. 

Dalšírní pracovišti pro návykové nemoci by měla být DETOXIKACNI CENTRA, která 
by měla postupně nahradit současné protialkoholní záchytné staníce a poskytovat pomoc 
pacientůll) into~ikoyaným nej,en ~l~oholem ale i ostatnimi návykovými látkami (drogami). 

ODDELENI NASLEDNE PECE by měla být v menších místech, kde nebudou kom
plexní detoxikační centra a kde by první pomoc při intoxikaci návykovou látkou poskyto
vala jiná oddělení (ARO, interna, neurologie, chirurgie), odkud by pacienty překládali na 
oddělení následné péče k dovyšetření, doléčení a dokončení det9xiJsace .• 

Systém celostátních pracovišť by měli doplňovat OBVODNI LEKARI, většinou již v 
privátním sektoru, kteří by měli zajišťovat základní spolupráci s centry pro návykové 
nemoci ve svém obvodě. 

3. Nevládní organizace (NGO) 

Nestátní zdravotnická zařízení doplňují dnes zejména ve velkých městech výše uvede
nou síť státních zdravotnických zařízení pro zneužívající a závislé osoby. Jedná se o nadační 
a charitativní instituce, jejichž hlavní výhodou je bezprahový přístup k pacientovi a nabídka 
sociálních služeb. 

Spolupráce NGO se státními zdravotnickými zařízeními je různá, od vynikající spolu
práce až po ízolovanost. Tam kde NGO mají svého lékaře a pečují o zneužívající a závislé 
pacienty, měly by NGO spolupracova,t i na úseku vykazování své práce alespoň v některých 
základních ukazatelích pro potřeby UZIS. 

4. Návaznost na sociální problematiku 

Sociální problematika u zneužívajících a závislých osob je stále velmi aktuálni. Reha
bilitace, resocialízace a rekvalifikace navazuje na léčbu, ale často je opomíjena, protože 
není honorována pojišťovnou. 
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Je potřebné vytvořit takové předpoklady, které by umožňovaly a lékaře zainteresovaly 
na doléčování a převedení pacienta do normálního života. Jinak recidivuje a vrací se 
předčasně do zdravotnických zařízení. 

5. Rozhodování na úseku zdravotní péče 

Rozhodovat o dostupnosti zdravotní péče o zneužívající a závislé osoby v rámci státem 
garantovaného sortimentu služeb veřejného zdravotnictví by mělo výhradně ministerstvo 
zdravotnictví. 

To by také mělo výhradně rozhodovat o zvyšování kvalifikace personálu AT, o způso
bech školení a doškolování včetně zahraničních stáží a nepřenechávat v tomto smyslu 
rozhodování mezirezortní komisi. 

6. Regionální experti AT 

Po odborné stránce by za činnost ambulantních center pro návykové nemoci a lůžko
vých oddělení pro návykové nemoci měli odpovídat regionální experti AT s plnou kvalifi- ' 
kací a dlouholetou praxí v oboru. Funkci by mohli vykonávat na malý úvazek při své 
odborné činnosti AT. Byli by mezičlánkem mezi ministerstvem zdravotníctví a jednotlivý
mi pracovišti zajišťujícími státní péči o zneužívající a závislé osoby. 

Zkušenost ukázala, že po zrušení krajských odborníků AT některé ordinace AT přestaly 
řádně fungovat. Navíc by tak bylo možné tuto funkci vysoce kvalifikovaným lékařům 
honorovat. 

Jejich jmenování s určením výše pracovního úvazku by mohlo vykonávat ministerstvo 
zdravotnictví na návrh výboru Sekce AT. 

7. Sdružení privátní a státní praxe 

Privatizace v oboru péče o zneužívající a závislé na alkoholu a ostatních drogách je z 
mnoha důvodů pro lékaře neatraktivní. Privatizují proto ve svých základních oborech. 

Aby zprivatizovaným lékařům bylo umožněno dále vykonávat práci ve státních zaříze
ních AT, měli by být informováni, že pro tuto práci mohou uzavřít pracovní smlouvy se 
zdravotnickými zařízeními, okresními úřady nebo v budoucnosti možná i se zdravotními 
ústavy OHESy. 

8. Legislativní úpravy zdravotní péče o zneužív{!jící a závislé osoby 

Dosavadní právní úpravy a vydaná nařízení jsou pro současnou praxi zcela nevyhovu
jící. Je potřebné provést řadu legislativních úprav, zejména novelizaci zákona 37/89 Sb, 
pokud nebude vypracován zcela nový zákon o návykových látkách. 

Je potřebné změnit i celou řadu vládních nařízení, nařízení a metodických pokynů 
minísterstva zdravotníctví, nebo alespoň některé prohlásit za neplatné. 

Současná situace je neudržitelná, protože každý si vykládá znění zákonů po svém a sám 
prohlašuje za neplatné některé zákony, například o ochranné léčbé a jejím provádění. 

IV FINANCOVANÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE O ZNEUŽÍVAJÍCÍ A ZAVISLÉ OSOBY 

1. Státní rozpočet 

Osoby zneužívající a závislé znamenají pro zdravotnická zařízení zvýšené finanční 
náklady. Jejich léčba trvá déle, vyžaduje větší náklady a nezřídka končí invaliditou. 
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Získání finančních prostředků do státního rozpočtu by měli hradit zejména ti, kteří na 
zneužívajících a závislých vydělávají, tedy výrobci a prodejci alkoholických nápojů a 
cigaret. 2 %ze zdanění výroby a prodeje alkoholu a cigaret by mělo jít do státního rozpočtu 
jako účelové prostředky ke krytí nákladů na zdravotní ev. sociální péči o osoby zneužívající 
a závislé. 

Tyto účelové prostředky by potom stát využil pro zdravotnická zařízení AT pečující o 
zneužívající a závislé osoby a pro preventivní činnost na úseku AT a AIDS. 

Pro centra pro návykové nemoci bude potřebné krýt náklady ze státního rozpočtu 
nejméně ve výši 70 % - v současné době. Představuje to částku cca 700 000,- Kč na jeden 
okres. 

2. Všeobecná zdravotní pojišťovna a jiné pojišťovny 

Na výboru Sekce AT jsme opakovaně vypracovali Připominky k sazebníku VZP. Nikdy 
jsme ale nebyli přizvání k dohadovacímu řízení. Poslední připomínky jsme znovu evokovali 
v přítomnosti ing. Eklové na výboru sekce AT I. 12. 1993, souhrné zpracování připominek 
jsem odesílal 7. 12. 1993. 

Všeobecná zdravotní pojišťov11.a by se měla stát hlavním plátcem zdravotnických služeb 
pro zneužívající a závislé osoby. Rada úkonů je ale oceněna nedostate~ně, některé chybí, 
hodnota bodu je nízká a preventivní a sociální činnost není ohodnocena vůbec. 

Po vyřešení všech problémů s platbami VZP by se pojišťovna mohla stát hlavním 
zdrojem příjmů pro zařízení AT. Podíl státního rozpočtu by se pak snížil. 

3. Placené služby prováděné v zájmu fYzických a právnických osob 

Problémem zůstávají hlavně platby právníckých osob, zejména orgánů činných v 
trestním řízení. Zatímco tok informací a zpráv je například u praktického lékare vyžadován 
směrem od praktika k orgánu, potřebují zdravotnícká zařízení řadu informací jako státní 
zařízení od jiného státního zařízení a v tomto případě nejsou mezirezortně vyřešeny 
vzájemné platební vztahy. 

Legislativními úpravami by bylo možné zvýšit i příjmy z placených služeb. 

4. Nadační fondy 

Jednou z možností jak pomoci krýt náklady zdravotnických zařízení AT je zřízení 
nadací, pomocí kterých by bylo možné krýt některé náklady na zařízení AT (doškolování, 
sociální programy). 

5. Dotace z místních zdrojů 

Obce, města a okresy si zatím málo uvědomují svoji povinnost starat se o své spoluob
čany po všech stránkách a zlepšovat ty služby obce, které zlepšují a usnadňují život všem 
občanům. Při nedostatečné péči o zneužívající a závislé se zvyšuje nehodovost, trestní 
činnost a snížuje se bezpečnost občanů. 

Až si obce tyto skutečnosti uvědomí v náležitých souvislostech, lze očekávat i podporu 
činnosti zdravotnických zařízení AT. 

Závěrem jen tolik, že i když se uvažuje o financování státních zdravotnických zařízení 
z mnoha zdrojů, největší podíl zůstává na státním rozpočtu, který musí počítat s rostoucí 
inflací a narůstající problematikou alkoholu a ostatních drog. 

MUDr. K. Hampl 
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