Svaz léčebných lázní ČR, Jiráskova 17, 351 01 Františkovy Lázně

Léčebná péče v lázních je opět omezená
- Lázeňská léčebná zařízení se brání diskriminačnímu zákazu léčit samoplátce -

Praha, 2. března 2021 – Dle nařízení vlády nesmí léčebné lázně, jež jsou registrovanými
zdravotnickými zařízeními, od počátku března přijímat k léčbě samoplátce. „Potřebu ochrany
zdraví chápeme a podporujeme, ale musíme se ozvat, když jsou opatření nesmyslná,
nevyvážená nebo dokonce diskriminační. Lázně už dávno neposkytují ubytovací, wellness
nebo stravovací služby. Od října jen léčí,“ zdůrazňuje MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu
léčebných lázní ČR, a dodává: „Léčebné lázeňství je jediný segment zdravotnictví, jemuž bylo
nyní zakázáno poskytování služeb za úhradu pacienta, ačkoli třeba u zubaře je to běžnou praxí,
výkony v rámci estetické medicíny také omezeny nebyly.“
Zástupci lázní jsou přesvědčeni, že se jedná nejen o diskriminaci na straně lázeňských zařízení,
ale i pacientů, kterým je odepřena možnost si léčbu hradit. Je jim tak fakticky odepřeno právo
na přístup ke zdravotní péči.
Není možné opomenout ani skutečnost, že léčebné lázně jsou ideálním zdravotnickým
zařízením, které může pomoci v zotavení pacientů po těžkém průběhu nemoci COVID-19,
kterých neustále přibývá. Lázně mohou pomoci lidem trpícím přetrvávající dušností, únavovým
syndromem či kognitivními a psychickými poruchami. “Nejhorší na uvedeném rozhodnutí je fakt,
že z pojištění jsou hrazeny postcovidové rehabilitace jen vymezenému okruhu pacientů. Ostatní
si léčbu hradili z vlastních prostředků a nyní nemohou,“ vysvětluje MUDr. Bláha. Zejména tuto
diskriminaci by měl stát urychleně napravit okamžitým povolením samoplátecké postcovidové
léčby v lázních nebo její úhradou z pojištění.
Jako lichý vyznívá i argument, že se tímto omezujícím opatřením sníží počet pacientů v lázních.
Ve srovnání se stále otevřenými průmyslovými podniky s tisícovkami zaměstnanců ve směnách,
je v lázních pohromadě nepoměrně méně lidí, za dodržování přísných hygienických opatření,
které je doplněno pravidelným testováním. Podniky prý nemohou přijít o své zakázky. Nejen
lázně, ale celý sektor cestovního ruchu, již o své zakázky v podobě klientely přišly dávno!
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