
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
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Váš dopis ze dne 18. února 2020

V Praze dne 3. března 2020

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 18. února 2020, ve věci:

1. Proč jsou na ÚZIS, jehož jste zřizovatelem, k dispozici „nejnovější“ data naposledy

z roku 2017? Probíhá sběr dat i nadále, anebo byl zastaven? Jaká je metodika

sběru těchto dat?

2. Z jakých konkrétních dat vychází ministr zdravotnictví, když do médií opakovaně

uvádí, že se úbytek sester zastavil? (Naposledy včera, dne 17.2. na ČT 24

v pořadu 90 minut.) Proč udává počet chybějících neexistujících „Zdravotních

sester“ místo rozdělení na sestry Všeobecné a Praktické?

3. Má MZ k dispozici aktuálnější čísla chybějících nelékařských pracovníků? Pokud

ano, kolik chybí k současnosti a) všeobecných sester, b) praktických sester,

c) sester specialistek pro intenzivní péči, d) ošetřovatelů, e) sanitářů?

4. Má MZ k dispozici alespoň v nemocnicích, které pod něj spadají, zda je skutečně

dodržována vyhláška 99/2012 Sb.?

5. Řeší MZ nějakým způsobem překračování kompetencí NLZP (hlavně praktických

sester) alespoň v nemocnicích, které pod MZ spadají?

6. Jaké konkrétní organizace jsou zastoupeny v „Radě poskytovatelů“? Jakým

způsobem a s jakými konkrétními kritérii probíhá výběr osob, které v této radě

budou zasedat? Náleží těmto zástupcům (popř. organizacím) odměna za účast

v Radě? Finanční, případně zvýhodnění v dohodovacím řízení a podobně?;
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Vám sděluji následující:

K dotazu č. 1, 2 a 3:

Program statistických zjišťování zajišťuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

(dále jen ÚZIS ČR), a to v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb.,

zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních

službách), ve znění pozdějších předpisů.

Resortní výkazy pro rok 2019 byly předány Českému statistickému úřadu (dále jen ČSÚ)

ke schválení a následně dle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,

ve znění pozdějších předpisů, byly uveřejněny ve vyhlášce ČSÚ o Programu statistických

zjišťování na rok 2019. v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,

ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky ČSÚ č. 394/2001 Sb., kterou se

stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování.

Aktuální data je možné zažádat od ÚZIS ČR na základě vyplnění žádosti na adrese:

https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--zadosti-o-data-analyzy .

Novelou zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

(zákon o zdravotních službách), realizovanou zákonem č. 147/2016 Sb. byl obnoven

Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) jako neveřejný referenční agendový

systém budovaný podle pravidel eGovernmentu, který je součástí Národního

zdravotnického informačního systému. Obnovení NRZP umožnilo zrušit původní

personální výkazy, které neumožňovaly efektivním způsobem zjišťovat personální

kapacity resortu.

V současné době v souladu s analýzou zaváděného klasifikačního systému CZ DRG již

existuje aktuální model personálních úvazků v akutní lůžkové péči, který signalizuje

chybějící úvazky nelékařských pracovníků v rozsahu cca 2600 plných úvazků. Tento

model má průběžně k dispozici Ministerstvo zdravotnictví a průběžně jej publikuje

ve svých tiskových zprávách. Nejaktuálnější data budou zveřejněna na počátku května

letošního roku a právě nyní se data za rok 2019 aktualizují.

K dotazu č. 4:

Informace o personálním zajištění poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických

zařízeních jsou sbírány prostřednictvím statistických výkazů ÚZIS. Aby bylo možné

zhodnotit, zda personální zajištění odpovídá zmíněné vyhlášce, je nutné mít informaci

mimo jiné o počtu lůžek konkrétního pracoviště. Strukturovanými daty o personálu

na konkrétním pracovišti však MZ nedisponuje. Ministerstvo zdravotnictví ani
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nevyhodnocuje, neboť mu toto nepřísluší, zda je personální zabezpečení poskytování

zdravotních služeb v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb.

Ověření, zda konkrétní poskytovatel na konkrétních pracovištích zajišťuje péči v souladu

s požadavky na minimální personální zabezpečení kontrolují především zdravotní odbory

příslušných subjektů, které udělily poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních

služeb, tedy především krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy. Kontrolu

personálního zabezpečení mohou provádět a provádějí i zdravotní pojišťovny.

K dotazu č. 5:

Kompetence jednotlivých nelékařských zdravotnických pracovníků jsou stanoveny

vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických

pracovníků a jiných odborných pracovníků (dále jen „vyhláška č. 55/2011 Sb.“).

Ministerstvo zdravotnictví tedy nastavilo legislativní rámec kompetencí jednotlivým

nelékařským zdravotnickým pracovníkům.

Primární odpovědnost za překročení kompetence svěřené vyhláškou č. 55/2011 Sb.

příslušnému zdravotnickému pracovníkovi nese, jak v soukromoprávní, tak veřejnoprávní

rovině poskytovatel zdravotních služeb, tzn. konkrétní poskytovatel zdravotních služeb.

V případě, že poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby prostřednictvím

osoby, která není způsobilá k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností

souvisejících s poskytováním zdravotních služeb, spáchá tím přestupek ve smyslu § 177

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

o zdravotních službách). Tento zákon jasně stanovuje, že poskytovat zdravotní péči lze

jen skrze způsobilé osoby. V případě porušení (např. překročení stanovených kompetencí)

spáchá delikt ve formě přestupku s možností udělení pokuty až do výše 500.000 Kč.

Pro projednání tohoto přestupku je příslušný orgán, který udělil danému poskytovateli

povolení k poskytování zdravotních služeb, nejčastěji tedy půjde o krajské zřízení.

Zároveň výše zmíněný zákon dává i možnost podat stížnost přímo poskytovateli, která pak

s daným stěžovatelem musí být vyřízena. Opět je primární odpovědnost na daném

poskytovateli zdravotních služeb.

Ministerstvo zdravotnictví tedy při řešení těchto pochybení ze stran poskytovatelů

zdravotních služeb vystupuje až jako poslední instance při selhání instancí nižších,

popřípadě při systémových chybách.
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K dotazu č. 6:

Rada poskytovatelů (dále jen „Rada“) je kolektivním orgánem složeným z ministrem

určených předních zástupců segmentu poskytovatelů zdravotních služeb, vědy, výzkumu

a vzdělávání. Rada je složena ze zástupců primární péče; akutní nemocniční péče;

ambulantních specialistů; zubního lékařství; následné péče; lázeňské péče; lékárenské

péče; domácí péče; hospicové a paliativní péče; záchranné služby; komplementu.

Konkrétně se jedná o tyto organizace:

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Sdružení praktických lékařů ČR

Sdružení ambulantních specialistů ČR

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

Asociace českých a moravských nemocnic

Sdružení soukromých nemocnic ČR

Česká stomatologická komora

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, sekce následné

a dlouhodobé lůžkové péče Asociace nemocnic ČR

Psychiatrická spol. ČLS JEP, Sexuologická spol. ČLS JEP

Svaz léčebných lázní ČR

Grémium majitelů lékáren

Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické spol. ČLS JEP

Asociace provozovatelů lékárenských sítí

Asociace domácí péče ČR

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Lůžkový a mobilní hospic v Litoměřicích

Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

Asociace sanitek ANDZS ČR

Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK
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Sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB

Asociace krajských nemocnic

Svaz multioborové nelůžkové péče z.s.

Asociace nemocnic ČR

Členy jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Členství je nezastupitelné a čestné.

Zakládá nárok člena v souvislosti s činností v rámci Rady poskytovatelů pouze na úhradu

účelně vynaložených a prokazatelných jízdních výdajů za použití hromadného dopravního

prostředku (předem schváleného ministerstvem a v souladu s vnitřními předpisy

ministerstva).

Podmínkou členství v Radě poskytovatelů je závazek člena účastnit se pracovních jednání

a plnit úkoly spojené s její činností.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Portálu poradních orgánů,

pracovních skupin a odborných komisí Ministerstva zdravotnictví: https://ppo.mzcr.cz/.

S pozdravem


