
Š ”3: MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

ÍSfl ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 16. prosince 2018
V Praze 27. prosince 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 oposkytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

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

dne 16. prosince 2018, evidované pod ve věci

následujících dotazů:

1) Jaké konkrétní subjekty a profesní organizace byly přizvány, aby zpracovaly

připomínky k úpravě kvalifikačního standardu Zdravotnický záchranář pro studijní /

vzdělávací program v oboru zdravotnický záchranář (vydaný 6. 12. 2018 na webu

MZ)?

2) Jak byly vypořádány jednotlivé připomínky od těchto subjektů?

3) Proč neproběhla odborná diskuse nad návrhy a připomínkami a nebylo vypracováno

žádné stanovisko, či odůvodnění pro odmítnutí věcných připomínek od odborných

společností?

4) Jakou profesní kvalifikaci mají zpracovatelé tohoto nového kvalifikačního standardu?
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Ad dotaz č. 1

Návrh kvalifikačního standardu, který byl zpracován ve spolupráci s pracovní skupinou

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR,

byl postoupen k připomínkám Komoře záchranářů ZZS ČR, České asociaci sester

- sekci ARIP, Českomoravské konfederaci odborových svazů, Asociaci českých

a moravských nemocnic, Asociaci nemocnic ČR, dodatečně na vyžádání

Unii zdravotnických pracovníků ZZS ČR.

Po tomto připomínkovém řízení návrh kvalifikačního standardu byl postoupen

k připomínkám odboru vysokých škol MŠMT, který návrh dále postoupil Radě vysokých

škol a České konferenci rektorů.

Za tyto připomínková místa uplatnila připomínky Masarykova univerzita,

Jihočeská univerzita a Univerzita Palackého. Univerzita Karlova s předloženou verzí

kvalifikačního standardu souhlasila.

Dále byl návrh kvalifikačního standardu před jeho odsouhlasením poradou vedení

Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo") postoupen všem odborům ministerstva.

Ad dotaz č. 2

Vypořádání připomínek probíhalo cestou elektronickou a to prostřednictvím e-mailu,

v případě Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

osobně. Přestože je přáním ministerstva vyhovět, co nejširšímu spektru požadavků,

bohužel to není možné, a to s ohledem na rozmanitost a často i protichůdnost připomínek

a požadavků. Část připomínek neměla ani charakter připomínek či připomínky nebyly

formulovány jednoznačně a nebyly odůvodněny. Ministerstvo usilovalo o nalezení

takového znění kvalifikačního standardu, které bude z hlediska potřeb praxe

nejefektivnější a které bude zpracováno v mezích zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských

zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 39/2005 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických

pracovníků a jiných odborných pracovníků, věznění pozdějších předpisů, s ohledem

uplatnění zdravotnického záchranáře v přednemocniční neodkladné péči, akutní lůžkové

péči intenzivní, alei v akutní lůžkové péči jako praktická sestra, která poskytuje základní

a specializovanou ošetřovatelskou péči v rozsahu jí vymezeném.

Ad dotaz č. 3

K připravenému kvalifikačnímu standardu přípravy na výkon zdravotnického povolání

zdravotnický záchranář ministerstvo, resp. odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz



TĚ' .š

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

feU ČESKÉ REPUBLIKY

svolá jednání odborné obce zdravotnických záchranářů. Vydání ve Věstníku ministerstva

do dobyjeho projednání je odloženo.

Ad dotaz č.4

Zpracovatelé mají vysoké pedagogické zkušenosti, podílejí se na výuce kvalifikační

přípravy zdravotnických záchranářů a ostatních povolání, vykazují publikační činnost,

podílí se na posuzování studijních programů pro přípravu zdravotnických záchranářů.

S pozdravem
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