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Vážení členové Pracovní skupiny. 
  
Dovolujeme si zaslat své připomínky k zaslanému materiálu za Českou asociaci sester. Pracovní skupina 
při ČAS je složena ze zástupců odbornosti 911, 913 a 925. 
Předpokládáme, že na příštím jednání bude možné (a nutné) ještě i další otázky diskutovat, takže zatím 
zasíláme základní připomínky. 
 
Výstupem ze společného jednání těchto odborností vyslovujeme nesouhlas 
 s návrhem sjednocení výkonů podobného obsahu v odbornostech 911, 925, 913.  
 
Zdůvodnění:  
 

1) V RL je jako forma řešení kultivací navržen paušál PMAT, ze kterého nelze odvodit jeho 
konstrukci. Nesouhlasíme s neodbornými zásahy do stávajících kalkulací výkonů, zejména pokles 
PMAT na nereálnou úroveň, která nepokrývá materiálové náklady daného výkonu.  

2) Sjednocení výkonů nelékařů v odbornostech 911,913 a 925 nelze provést z důvodů odlišné 
konstrukce výkonů. 

3) Ve stávajících znění RL je uvedena indikace praktickým lékařem, což neodpovídá současnému 
znění vyhlášky:“ …výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo 
ošetřujícího lékaře…“ 

4) Ve stávajícím znění většiny RL výkonů jsou chybně identifikovány použité materiály, které jsou 
označené firemními názvy. 

  
Návrh řešení: 
 

1) Navrhujeme použití několika variant výkonů v praxi s možností sdílení odborností 911, 913 a 925. 
2) Pracovní skupina při České asociaci sester přepracuje stávající RL výkonů a revizí RL odstraní 

nesrovnalosti s cílem sblížení materiálového zabezpečení jednotlivých výkonů všech dotčených 
odborností. 

Závěr: 
 
V posledních letech se snažíme vytvářet jasné a přesné standardy výkonů ošetřovatelské péče, které 
odpovídají přísným pravidlům poskytování zdravotní péče. Tím se snažíme vytvářet bezpečné prostředí 
nejen pro pacienty, ale i pro personál. 
Ošetřovatelský personál je vzděláván a také auditován tak, aby beze zbytku plnil podmínky poskytování 
kvalitní a odborné ošetřovatelské péče na základě stanovených standardů. 
Navržené materiálové zabezpečení výkonů odborností 911,913 a 925 formou ve výši paušálu PMAT 
neodpovídá skutečné ekonomické náročnosti provedení výkonů „lege artis“. 
Jsme maximálně připraveni spolupracovat na „kultivaci“ výkonů obsažených v Sazebníku zdravotních 
výkonů. 
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