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Zvýšení dostupnosti a vytvoření možnosti zdravotní
péče pro osoby bez přístřeší
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641
Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez
přístřeší
31. října 2019

Seminář pro žadatele (dále jen „Seminář“) k dotačnímu programu s názvem
„Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší“ (dále jen „Program“)
se konala dne 31. října 2019 od 10:00 hod. v sídle Ministerstva zdravotnictví ČR (dále
jen „MZd“).
Průběh Semináře byl veden projektovou a finanční manažerkou projektu Zvýšení
dostupnosti a vytvoření možnosti zdravotní péče pro osoby bez přístřeší, Mgr. Hanou
Šiškovou Grznárovou, MBA.
Za Ministerstvo zdravotnictví ČR se dále zúčastnily:
Mgr. Kateřina Grygarová – ředitelka odboru evropských fondů a investičního rozvoje
Ing. Mgr. Venuše Škampová – vedoucí oddělení zdravotní péče
Mgr. Stanislava Kottnauerová – odborná gestorka
Ing. Karolína Skalová – metodička projektu
Seminář navštívilo celkem 17 účastníků (viz. příloha č. 4 – prezenční listina).
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Mgr. Kateřina Grygarová zahájila jednání, přivítala účastníky a informovala je ohledně
vyhlášené Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu. Následně předala
slovo Ing. Mgr. Venuši Škampové, která zahájila Seminář z věcné části a představila
odbornou gestorku.
Mgr. Hana Šišková Grznárová, MBA informovala o průběhu Semináře a stručně
představila její předpokládaný program.
Následovala prezentace věcně příslušného útvaru, kterou přednesla Mgr. Stanislava
Kottnauerová. Poté byla prezentována formální administrativně-technická část
dotačního programu Mgr. Hanou Šiškovou Grznárovou, MBA společně s Ing.
Karolínou Skalovou.
Během prezentací bylo vyjasněno několik zásadních dotazů účastníků:
1. Do jakého termínu je nutné zajistit provoz vozidla pro terénní službu?
Vozidlo pro terénní službu musí zajistit každá Pilotní ordinace do měsíce od
zahájení pilotního provozu. Nejzazší termín pro zahájení provozu Pilotní
ordinace je stanoven na 1. února 2020 tak, aby docházelo k naplňování
indikátoru 67001. V tomto případě je nejpozdější termín zajištění vozidla pro
terénní službu do konce února 2020.
2. Existuje nebo je plánováno zavedení tzv. street medicíny?
V rámci přípravy novelizace zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, nebyla definována street medicína do
navrhovaného znění, nicméně lze v budoucnu řešit například vyhláškou.
3. V rámci přílohy č. 1 Zprávy o realizaci - Výkaz podpořených osob - dochází
k porušování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679
(GDPR), jak bude ošetřeno?
V příloze „Výkaz podpořených osob“ bude místo roku narození uveden pouze
věk. Tato příloha bude nově nahrána na web MZd.
Na konci prezentace vyzvala potenciální dodavatele k případným otázkám.
Účastníci vznesli následující otázky z prezentace k zodpovězení po skončení
Semináře:
1. V Metodice (kapitola VI. odstavec 2) Personální obsazení týmu Pilotní
ordinace) je uvedeno: „lékař/lékaři v oboru všeobecného praktického lékařství v
souhrnném úvazku min. 0,2, případně na část úvazku lékař/lékaři další primární
péče.“ Je v tomto případe možné považovat za splnění podmínky
personálního obsazení, jestliže je pozice lékaře pokryta gynekologem na 0,13
pracovního úvazku společně se všeobecným praktickým lékařem na 0,15
pracovního úvazku?
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-

Tato kombinace není možná. Všeobecný praktický lékař Pilotní ordinace by měl
být vždy zaměstnán nejméně na úvazek 0,2, jak je uvedeno v Metodice.

4. Jaké je minimální přípustné vzdělání všeobecné/praktické sestry?
Od 1. září nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004
Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), který stanovuje nově tzv. praktickou sestru (dříve zdravotnický asistent).
V ordinaci všeobecného praktického lékaře může pracovat praktická sestra. Praktická
sestra v ordinaci všeobecného praktického lékaře může vykonávat ty činnosti, které
stanoví vyhláška 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků. Požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních
služeb je vymezeno vyhláškou č. 99/2012 Sb.

-

V ordinaci všeobecného praktického lékaře může pracovat praktická sestra.
Praktická sestra v ordinaci všeobecného praktického lékaře může vykonávat ty
činnosti, které stanoví vyhláška 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků. Požadavky na minimální personální
zabezpečení zdravotních služeb je vymezeno vyhláškou č. 99/2012 Sb.
Viz odkaz na výklad Metodiky, která je přílohou Výzvy k předkládání žádostí o
dotaci:
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-k-predkladani-zadosti-odotaci-v-ramci-programu-poskytovani-zdravotne-soci_17971_1152_8.html

5. Jak nastavit operativní leasing na dva roky, tak, aby vozidlo pro terénní
službu mohlo být následně odkoupeno za minimální finanční příspěvek?
-

V rámci dotačního programu je operativní leasing jediná varianta financování
vozidla pro účely zajištění podmínek Programu. Nastavení operativního
leasingu je zcela záležitostí žadatele o dotaci.

6. Jaký je účel vozidla pro terénní službu? Je možný převoz osob cílové skupiny
tímto autem, respektive, kde se tato část v Metodice nachází?
-

Vozidlo pro terénní službu bude sloužit k návštěvám týmu ve vlastním sociálním
prostředí pacienta, edukaci pacientů v tomto prostředí a případný převoz
pacientů z ordinace do dalšího zdravotnického zařízení či do navrženého
sociálního zařízení.

-

V metodice uvedeno také na str. 11, odst. 2:
„Zdravotní služby bude Příjemce zajišťovat v prostorách Pilotní ordinace. Mimo
tyto prostory, v sociálním prostředí osob cílové skupiny bude informovat o
možnosti návštěvy Pilotní ordinace a bude zajišťovat edukaci a osvětu týkající
se infekčních i neinfekčních onemocnění u osob cílové skupiny na základě
doporučení terénního pracovníka (toto doloží v pravidelné Zprávě o realizaci,
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která je přílohou č. 2 Metodiky)1. Díky terénním pracovníkům (řidič a
administrativní pracovník) lékař lépe naváže kontakt s osobami cílové skupiny.“
7. Po dobu trvání provozu Pilotních ordinací budou hrazeny výkony i občanům
mimo EU v rámci signálních výkonů. Jaký bude postup po skončení pilotních
provozů ordinací v rámci jejich následné udržitelnosti?
-

Tato skutečnost není řešena v rámci projektu a projekt nemá ambice tuto
problematiku řešit. V průběhu projektu se počítá s návrhy, jak dále postupovat
při ošetření osob, které v ČR nejsou pojištěny, jsou bez finančních prostředků
a nejedná se o osoby z EU. Budou probíhat jednání s kraji, MV (cizinecká
policie) a dalšími partnery, aby tato situace byla systémově řešena.

Na závěr Mgr. Hana Šišková Grznárová, MBA vyzvala potencionální žadatele
o zaslání případných dotazů či připomínek prostřednictvím svodné e-mailové adresy
ordinaceOBP@mzcr.cz a zároveň uvedla, že obě prezentace i podrobný zápis se
zodpovězenými dotazy budou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva
zdravotnictví a rozloučila se s účastníky jednání.

Příjemce doloží ve formě počtu ujetých kilometrů, počtu výjezdů a počtu edukovaných osob ve vlastním sociálním prostředí.
Tato služba bude poskytována ve vlastním sociálním prostředí osob cílové skupiny.
1
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