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V Praze 10. října 2018

Váš dopis ze dne 5. října 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 3. října 2018, evidované pod ve věci

přílohy k nařízení vlády 6. 222/2010 Sb., kde je dle katalogu prací ve veřejných službách

a správě v kapitole B týkající se zařazení prací do povolání a platových tříd stanovena

pro 2.19.13. všeobecná sestra 9. platová třída, která je vztažena k poskytování

ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod oborným dohledem.

Jak takový výkon práce zdravotní setry pod odborným dohledem má vypadat

a jak zdravotní sestra sezná, že výkon práce vykonává pod odborným dohledem, jinými

slovy řešeno jaký je konkrétní rozdíl mezi výkonem práce zdravotní sestry pod odborným

dohledem a bez odborného dohledu (platová třída 9-10) v rámci poskytování

ošetřovatelské péče. Tato informace byla již zcela v někdy minulosti poskytnuta

zdravotnickým zařízením, a to jak veřejným, tak privátním.

Na Vaše podání, Vám sděluji následující:

podle zákona č. 96/2004 Sb. se za výkon povolání bez odborného dohledu považuje

výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře,

zubního lékaře nebo farmaceuta a které provádí bez ohledu na přítomnost

nebo dosažitelnost rady a pomoci. Tento zákon nebo prováděcí právní předpis

o činnostech zdravotnických pracovníků (vyhl. č. 55/2011 Sb.) taktéž stanovuje, v kterých

případech indikace nutná není. Pokud tedy speciální ustanovení zákona č. 96/2004 Sb.

nebo vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků stanoví, že některé činnosti

lze vykonávat nejen bez odborného dohledu, ale i bez indikace lékaře, zubního lékaře
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nebo farmaceuta, může je nelékařský zdravotnický pracovník vykonávat zcela nezávisle.

Výkonem povolání pod odborným dohledem se rozumí výkon činností, ke kterým je

zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost

získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu

těchto činností bezodborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník

určí. Zdravotnický pracovník zajišťující odborný dohled nemusí neustále přímo dohlížet

na zdravotnického pracovníka při každém jeho úkonu, nicméně měl by být fyzicky

dosažitelný, aby byl schopen reálně zasáhnout v případě komplikací.

Dosažitelnost rady a pomoci není zákonem č. 96/2004 Sb. a jeho prováděcími předpisy

upravena. Tato dosažitelnost může být u různých povolání a u různých oborů rozdílná,

ale musí být taková, aby bylo možné potřebnou radou a pomocí zabránit případným

komplikacím zdravotního stavu pacienta. Zvážení způsobu a rozsahu poskytování

odborného dohledu je podle typu pracoviště a druhu poskytované zdravotní péče

na samotném zdravotnickém zařízení a zejména na „dohlížejícím" zdravotnickém

pracovníkovi, na jeho posouzení konkrétní náročnosti a rizik zdravotního výkonu, stavu

pacienta a v neposlední řadě, míry znalostí a schopností „dohlíženého" zdravotnického

pracovníka.

S odkazem na dosavadní judikaturu lze dovodit, že by jak na standardním oddělení,

tak i na oddělení následné péče měl být dohlížející zdravotnický pracovník přítomný

na daném oddělení, resp. odborný dohled z jiného pracoviště nelze připustit.

Závěrem Vás informuji, že s účinností NV č. 399/2017 Sb., kterým se změnilo dnem

1. 1. 2018 nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách

a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády

č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění

pozdějších předpisů, se upravilo u některých zdravotnických povolání zařazení

do platových tříd. Rozpětí platových tříd u povolání všeobecné sestry se z 9. -12. změnilo

na 10. -12. platovou třídu.

S pozdravem
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