
 

   Vážení zástupci České radiologické společnosti, 
 

 

          obracím se na Vás s žádostí o pomoc a radu, jak postupovat v této mimořádné 

nouzové situaci – koronavirové pandemii.  Jsem lékařkou a zároveň jednatelkou 

společnosti s ručením omezeným, která je nelůžkovým poskytovatelem zdravotních 

služeb v oboru Radiologie a zobrazovací metody. Vlastním skiagrafické pracoviště, 

kde zaměstnávám radiologického asistenta a současně provozuji UZ pracoviště, kde 

jsem jako lékař zaměstnána osobně. 
 

   T.č. nemám k dispozici adekvátní ochranné prostředky pro svého zaměstnance a pro  

sebe, přičemž povaha práce na obou pracovištích si vyžaduje přímý kontakt s 

pacientem, při kterém nelze dodržet doporučený preventivní odstup nejméně 1 metr 

(jako je provedení RTG snímku a UZ vyšetření). 
 

   Nespadám do provozů, které byly uzavřeny z důvodu Nařízení vlády ze dne  

12.3.2020, tudíž t.č. nemám nárok na kompenzační pomoc ze strany státu. 
 

   Jako zaměstnavatel mám zodpovědnost za svoje zaměstnance, nemůžu si dovolit je 

vystavit riziku nákazy při výkonu práce bez ochrany. Nemám žádnou informaci o 

distribuci ochranných prostředků pro svoji ordinaci, která dle zdravotních pojišťoven 

spadá do komplementu, a všechny zatím dostupné informace v médiích se týkají 

nemocnic, praktických lékařů pro dospělé, pediatrů a specialistů.  
 

 Kdo mi odpoví na tyto otázky?  

  

1. Můžu mít zavřenou ordinaci z důvodu absence ochranných prostředků? 

2. Jakými ochrannými prostředky musí být vybaveni RTG asistenti a lékaři? 

3. Může RTG asistent odmítnout nastoupit do zaměstnání za této mimořádně 

          situace a za jakých podmínek? 

4. Jakou třídu ochrany musí mít zaměstnanci na RTG a UZ pracovišti? 

5. Nahradí mi stát výpadek v příjmech za této mimořádné situace ? 

 

  Tímto chci vyzvat Českou radiologickou společnost, které jsem členkou, aby se k 

této mimořádné situaci vyjádřila, vydala doporučený postup pro nelůžková zařízení v 

otázce, jak postupovat a přidala se k ostatním zdravotnickým oborovým organizacím, 

které hájí zájmy svých členů, např. Česká stomatologická komora, Sdružení 

praktických lékařů ČR atd. 
 

 

                                                                             Děkuji. 

   

                                                                             S úctou MUDr. J. Zvancigerová 


