STANOVISKO PREZIDIA ADH ČR 1/2020
TÝKAJÍCÍ SE PLOŠNÉHO UZAVŘENÍ ORDINACÍ DENTÁLNÍ HYGIENY
Prezidium ADH ČR se po důkladném zvážení všech okolností rozhodlo, že nebude příslušným orgánům navrhovat, aby došlo
k dočasnému plošnému zákazu poskytování služeb dentální hygieny na území ČR. Stejně jako tomu bylo v případě jarní první vlny
epidemie nemoci COVID-19, je na každém poskytovateli zdravotních služeb, zda poskytování zdravotních služeb přeruší či nikoli.
Rádi bychom zdůraznili, že jsme si vědomi toho, že dentální hygiena je z hlediska přenosu nákazy činností vysoce rizikovou
a v nejlepším zájmu ochrany zdraví dentální hygienistky jakož i pacienta by bylo, aby v této době pandemie nemoci Covid-19 bylo
poskytování služeb dentální hygieny plošně zakázáno. Toto platí bez ohledu na to, zda je dentální hygienistka zaměstnána nebo zda
funguje jako samostatný poskytovatel zdravotních služeb.
Na druhé straně, je ale potřeba přihlížet i k ekonomickým zájmům a dopadům, které by zákaz znamenal. V těch případech, kdy
dentální hygienistka působí v zaměstnaneckém poměru, bude záležet na tom, jak se k situaci postaví zaměstnavatel, kterým je
zpravidla zubní lékař. Velice pravděpodobně takový zaměstnavatel nebude s ohledem na opatření schopen přidělovat práci, pošle
dentální hygienistku domů a vznikne tak povinnost hradit náhradu mzdy. Přímé finanční dopady s tímto spojené tedy postihnou
mnohem více zaměstnavatele dentální hygienistky, který nebude mít příjem z výkonu služeb dentální hygieny. Lze pravděpodobně
očekávat i výpadek některých návazných zdravotních zákroků u pacientů, u nichž měl zákrok dentální hygieny předcházet.
Zaměstnavatel bude navíc muset platit náhradu mzdy (tuto může následně částečně kompenzovat z dotačního programu Antivirus).
U samostatných poskytovatelek (OSVČ nebo právnické osoby) je věc jiná. Pokud bude zakázán opatřením výkon dentální hygieny,
OSVČ nesmí zdravotní služby poskytovat a nemají tedy žádné příjmy od pacientů. Ušlý zisk za dobu přerušení činnosti stát OSVČ
pravděpodobně neuhradí a jedinou možnost nějaké náhrady tak mají ty OSVČ, které jsou pro případ tohoto karanténního opatření
pojištěny. Ani to jim ale nedává záruku, že pojišťovny pojistné plnění vyplatí. Bude-li nařízen zákaz poskytování služeb, neznamená
to jakékoli osvobození od jiných platebních povinností, a to zejména povinnosti platit nájemné a povinnosti platit náhradu mzdy za
zaměstnance.
Ekonomické dopady uzavření ordinací jsou tedy velmi závažné, přičemž nejzásadnější dopad by mělo uzavření ordinací do činnosti
samostatných poskytovatelek zdravotních služeb.
Při rozhodování o tom, zda navrhnout plošný zákaz poskytování služeb, prezidium přihlíží také k tomu, že délku platnosti takového
opatření nelze predikovat a může zahrnovat i období, kdy již množství nakažených v populaci a riziko s tím spojené bude klesat.
Je zřejmé, že vládní opatření nejsou vždy odpovídající situaci, někdy reagují s velkým zpožděním k jejich reálné potřebě a naopak.
Oproti situaci na jaře jsou již také v mnohem větší míře k dispozici ochranné pomůcky.
ADH ČR reprezentuje pouze své členy a jedná v jejich zájmu, v současné době sdružuje přibližně třetinu všech dentálních hygienistek
v ČR. Z tohoto pohledu je třeba vzít na vědomí fakt, že případná iniciativa, která by vedla k plošnému uzavření ordinací DH, by
zásadním způsobem ovlivnila činnost mnoha set dentálních hygienistek, které se v asociaci nesdružují, jakož i dalších subjektů,
které službu dentální hygieny poskytují a které vůbec nemusí mít zájem na jejím přerušení.
Prezidium ADH ČR nevylučuje, že své stanovisko přehodnotí s ohledem na další vývoj epidemiologické situace a bude připraveno
neprodleně jednat.
Prozatím zůstávají platná ochranná doporučení (zejména z dubna tohoto roku), která jsou zveřejněna na stránkách ADH ČR v sekci
COVID-19.
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