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Vážená paní náměstkyně,

dovolte, abychom navázali na naše předchozí jednání a opět se na Vás obrátili za platformu Hlas
onkologických pacientů, a to s následující záležitostí.
Na prvním kulatém stole k potřebám onkologických pacientů, který se uskutečnil ještě za společné
účasti zástupců MZ a MPSV 28. června 2017 jsme řešili dlouhodobě tíživou otázku vycházek při
dlouhodobé léčbě onkologicky nemocných v rámci dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pacienti,
respektive jejich ošetřující lékaři musí každé 3 měsíce žádat o neomezené vycházky. To je pro ně
velkou administrativní zátěží, a podle nás nemá tato opakovaná povinnost ani opodstatnění. Zároveň
mnozí pacienti čelí realitě, kdy neomezené vycházky jsou jim zamítnuty na konci léčby, kdy je jim
obvykle po sérii chemoterapie, po operaci, ozařování, pod. nejhůře a oni se potřebují v maximální
míře soustředit na rekonvalescenci. K té samozřejmě patří vycházky, pobyt v přírodě, ale také
potkávání se s přáteli, rodinou apod. Trend zamítání neomezených vycházek právě v tomto období
naprosto odporuje systému ucelené rehabilitace a mnohdy prodlužuje návrat do běžného života a do
práce.
V loňském roce v rámci legislativních změn okolo e-neschopenky, se do novely zákona dostal návrh,
že pokud budou neomezené vycházky schválené, bude toto platit až do konce pracovní neschopnosti,
tedy, že se bude žádat pouze jednou. V rámci hektického schvalování a zavádění povinného systému
e-neschopenek se ale tato navrhovaná změna nakonec neprojevila.
Situace je v době pandemie COVID-19 ještě horší, a to zejména v její druhé vlně, kdy naštěstí není
plošně omezován pohyb osob venku, ale kdy je pro nemocné ještě složitější zvolit si vycházky. Nejen,
že nemocný netuší, v jaké hodiny mu bude lépe či hůře, ale těžko předvídá mimořádná pandemická
opatření a také vývoj v jeho okrese, aby se vyhnul rizikovým faktorům při své obvykle snížené
imunitě. Zároveň lékaři jsou velmi přetížení a pacienti je musí doslova prosit, aby jim žádost o
neomezené vycházky napsali. Je nutné podotknout, že řada pracovních neschopností je z důvodu
dlouhé a náročné léčby prodlužována na déle než 380 dní (tedy podpůrčí doba) a žádání o
neomezené vycházky je pak třeba sepisovat i 5x nebo 6x.
Považujeme za zásadní toto téma znovu otevřít a řešit, protože výrazně omezuje život onkologicky
nemocných i každodenní praxi lékařů. Mohla byste nám v této věci pomoci?
Předem děkujeme za odpověď a za sdělení možných řešení.
S pozdravem

PhDr. Ivana Plechatá, koordinátorka platformy
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