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Oznámení o ukončení České asociace sester v pozici stálého člena Pracovní 

skupiny k Seznamu zdravotních výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Ke dni 31. 12. 2013 jsem byla jako zástupce profesní organizace České asociace sester v Pracovní 

skupině k Seznamu zdravotních výkonů, odvolána ministrem zdravotnictví MUDr. Martinem 

Holcátem MBA. 

Veškerou agendu převzala hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Alena Šmídová. 

Dne 10.2.2014 se uskutečnila první schůzka odborností nelékařů – 911, 925 a 913 na které došlo 

k sjednocení postupů v rámci přípravy novely vyhlášky k SZV v tomto roce. 

Dále jsem připomněla pracovnicím Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, že ještě stále nejsou 

zařazené do SZV výkony Edukace inhalalační léčby a Ošetřování hyperkeratóz i přesto, že byly 

Pracovní skupinou odsouhlaseny již 31. 5. 2012. 

Dále jsem upozornila Mgr. Šmídovou na nutnost přepočtu a analýzy minutové režie, která je 

konstruována dle podmínek z roku 1997 a trváme také na tom, aby práce nelékaře byla z režie 

vyjmuta a přiřazena k výkonu. Tuto problematiku jsme předložili k jednání Pracovní skupině 22. 3. 

2013 – „Návrh na přesun osobních nákladů NLZP a ostatních nositelů výkonů z minutové režijní 

sazby přímo k jednotlivým výkonům ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR  „Seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami“.  

Dne 28. 3. 2013 na svém jednání PS MZ tento návrh projednala se závěrem, že ho bere na vědomí a 

je nutné stanovit postup jak dál s tímto návrhem pracovat. Bohužel od té doby stále návrh 

připomínáme, ale nic se vlastně neděje. 

Budeme samozřejmě maximálně nápomocni Mgr. Šmídové v její nelehké práci, protože víme, jaký 

proces prosazování výkonů nelékařů je. Zároveň jí budeme i nadále připravovat veškeré podklady 

k jednání. 

 

Praha 13. 2. 2014 

         Ing. Irena Kouřilová 
         Víceprezidentka 
         Česká asociace sester 
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