
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

již rok jednáme o budoucnosti oboru PLDD a snažíme se zabránit jeho zrušení. Již rok trpělivě 
disku tujeme o problému, který jsme nezpůsobili. Doposud nám nikdo neodpověděl na otázku, proč 
má být zrušen obor PLDD? Proč mají být dva obory (Dětské lékařství a Praktické lékařství pro děti 
a dorost) sloučeny do jednoho? Co se tím má vyřešit? Pokud se někdo domnívá, že tímto krokem 
vyřešíme nedostatek pediatrů obecně, nedostatek lékařů na DO a nedostatek budoucích PLDD v pri-
mární péči, že zkvalitníme vzdělávání, tak se z našeho pohledu hluboce mýlí. Důvody jako „horizon-
tální prostupnost lékařů“, o které se tolik mluví, a „kompatibilita oborů s předpisy EU“ nás v tomto 
případě nepřesvědčí. Navíc jejich interpretace je nepravdivá a zavádějící. 

Máme unikátní systém primární péče o děti a dorost, který nám mnohé státy závidějí a také se 
inspirují našim vzdělávacím programem pro primární péči v pediatrii. Jsme hrdí na výsledky naší 
práce za poslední desetiletí, které vedly k výraznému poklesu hospitalizací dětí, k umožnění jejich 
maximálního léčení v domácím prostředí. Máme vypracovaný systém preventivních prohlídek včetně 
očkování na vysoké úrovni. Systém registrace umožňuje prozatím svobodnou volbu lékaře. Péče 
PLDD je založena na důvěrném a dlouhodobém vztahu pacienta a jeho rodičů ke zvolenému lékaři. 
Je zajištěna dostupnost PLDD pro děti a dospívající od narození do 19 let věku. Pečujeme o 20 % 
populace v ČR na vysoké úrovni a velmi levně!

Domníváme se, že bez systémové podpory primární péče o děti a restrukturalizace DO se může 
problém budoucího zajištění péče o děti v ČR významně prohloubit. Zrušení oboru PLDD jako 
základního oboru, který doplňuje základní obor Všeobecné praktické lékařství v linii prvního 
kontaktu pacienta se systémem zdravotnictví, považujeme za krok zpět, krok směřující k systému 
péče o děti, kdy není zaručena kvalita poskytovatelů a dostupnost péče lékařem adekvátně vzdě-
laným pro každé dítě v ČR. Vracet se před rok 1989, kdy pediatr byl schopen ze dne na den pracovat 
na DO i v terénu, je při dnešním systému poskytování zdravotních služeb nemyslitelné, pokud chce-
me zachovat soukromé praxe, svobodnou volbu lékaře, kontinuitu péče a naplnit definici primární 
péče, tj. pečovat o děti a dorost komplexně, ve zdraví i nemoci, ve spolupráci s rodinou, poskytovat 
mu sociálně-právní pomoc atd. Obáváme se, že zrušení oboru PLDD, jehož legislativní zakotvení si 
vyžádala reálná praxe, a v tehdejší době byl tento krok podpořen také ČPS JEP, může vést k poklesu 
kvality vzdělávání, poklesu zájmu o práci v primární péči o děti, k prohloubení nedostupnosti vzděla-
ného lékaře pečujícího o děti a dorost v primární péči v ČR. V konečném důsledku by tak dostupnost 
kvalitního PLDD pro děti v ČR byla ohrožena.

V této době MZ tvoří návrh úplného znění zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., jenž 
upravuje vzdělávání lékařů. Přes opakovaná jednání se zástupci MZ není v pracovní skupině zástup-
ce primární péče a nedostali jsme možnost se podílet na přípravě této novely, tak jak nám to bylo 
na podzim roku 2014 slibováno. V tomto návrhu již obor PLDD není. Návrh zákona neobsahu-
je přechodná ustanovení, která musejí vyřešit přechod a vzájemný vztah stávajících a nových oborů. 
Navrhuje se změna, která může mít negativní dopady do současného zajištění péče o děti v ČR. A to 
zejména za situace, kdy stát nemá koncepci péče o děti a nestanovil ani základní kritéria této péče do 
budoucnosti. 

Po pečlivém zvážení všech okolnosti předsednictvo SPLDD dospělo k názoru, že je nutná viditelná 
podpora zajištění stávající péče o děti v primární péči. O tuto podporu žádáme vás PLDD a také rodiče 
vašich registrovaných pacientů či širší veřejnost. V tuto chvíli nebojujeme jen za sebe a svou práci, ale 
zejména za kvalitní a dostupný systém primární péče o děti a dorost v ČR. Usilujeme o udrže ní mož-
nosti zajistit pro každé dítě v ČR dostupného a kvalitního PLDD. Rodiče jsou na tento systém zvyklí 



a často za naší péčí dojíždějí i ze zahraničí. To nás ujišťuje, že děláme správnou věc. Je nám líto, že to nevidí 
zástupci státní správy a volení zástupci, zástupci ČLK a další, kteří se na novele zákona podílejí či ji mohou 
ovlivnit. Domníváme se, že je ve veřejném zájmu současný systém péče o děti v ČR udržet.

Předkládáme vám petici, která nesouhlasí s legislativním záměrem Ministerstva zdravotnictví zrušit základ-
ní atestační obor Praktické lékařství pro děti a dorost, a žádáme vás o laskavou podporu. K petici přikládá-
me tzv. „Desatero otázek“, které doporučujeme použít při předložení petice veřejnosti. 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, již podruhé v historii vás i veřejnost žádáme za SPLDD ČR o podporu 
zachování našeho oboru a tím i systému primární péče o děti v ČR, jehož jsme dnes nedílnou součástí, za-
kotvenou v tuto dobu i legislativně. Pevně věřím, že od poslední petiční akce, která měla velkou podporu 
(cca 190 tisíc podpisů) ze strany veřejnosti, podpora současného systému péče o děti, ocenění naší práce 
a naše důvěryhodnost neklesla. 

V úctě MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně SPLDD ČR


