PETICE
I malé město Lázně Bělohrad chce své zubaře
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní, občané prostřednictvím této petice žádáme,
aby se do dvou zubních ordinací v našem městě vrátili lékař stomatolog Stanislav
Ponomarenko a lékař stomatolog Nina Ratušna. V období 1. 3. - 30. 6., 15. 8. - 15. 9. 2017
pracovali k všeobecné spokojenosti pacientů a stali se velmi oblíbenými. Podle názoru MUDr.
Hronové, která vykonávala odborný dohled, jsou na vysoké odborné úrovni a pracují velmi
pečlivě.
Dne 18. 8. 2015 a 3. 9. 2015 získali od rektora Karlovy univerzity Osvědčení o uznání
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (v souladu
s ustanovením §89 odst. 3 a ustanovením § 106 ZoVŠ ve spojení s Úmluvou o uznávání
kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu, podepsanou dne
11. dubna 1997 v Lisabonu, jejíž text v českém jazyce byl publikován ve Sbírce mezinárodních
smluv pod č. 60/2000 Sb. m. s.). Zahraniční vysokoškolské vzdělání získané na Národní
lékařské fakultě O. O. Bohomolcja (Ukrajina) je uznáno za rovnocenné vysokoškolskému
vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v Praze v magisterském studijním programu Zubní
lékařství. Proto žádáme o rovnocenný přístup, jako mají naši absolventi.
Navzdory tomu, že prezident České stomatologické komory MUDr. Šmucler tvrdí, že
stomatologů je dostatek, nepodařilo se v průběhu let 2013 - 2016 najít českého lékaře, který
by byl ochoten pracovat u nás na malém městě, přestože jsou zde dvě zařízené zubní
ordinace s nízkým nájmem a zajištěné bydlení v městském bytě. Podle aktuální informace
VZP (17. 1. 2018) jsou nejbližší registrující zubní lékaři, kteří nemají naplněnou kapacitu, v 70
km vzdáleném Liberci. Časové limity dostupnosti zdravotní péče jsou přitom dány nařízením
vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb č.307/2012 Sb., kde pro zdravotní
péči v oboru zubní lékařství je zdravotním pojišťovnám uloženo zajistit péči v dojezdové době
35 minut. Hrozí tedy, že obyvatelé L. Bělohradu a okolí zůstanou bez stomatologické péče.
Proto budeme všichni držet palce „našim“ lékařům a žádáme, aby byli během své aprobační
zkoušky posuzováni spravedlivě bez ohledu na národnost!
Děkujeme.
Za petiční výbor:
Helena Vernerová, Macharova 510, Lázně Bělohrad
Jana Šulcová, Vachkova 573, Lázně Bělohrad
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen výboru.
Na vědomí: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Česká stomatologická komora MUDr. Šmucler,
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

