Prohlášení ČAS
Česká asociace sester jako profesní sdružení nelékařských profesí považuje za
nutné se vyjádřit k současnému stavu ohledně Registračních listů (RL) kódů výkonů
nelékařů v odbornosti 911 a 925. Vzhledem k tomu, že v terénu se šíří nepravdivé a
zkreslené informace o „diktátu“ a „nespolupráci“ České asociace sester vůči
segmentu domácí péče na tvorbě RL.
Dovolujeme si tedy tímto otevřeným dopisem informovat všechny sestry v domácí
péči o průběhu tvorby a projednávání RL kódů výkonů nelékařů při PS Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Na přelomu roku 2008 a 2009 oslovilo Ministerstvo zdravotnictví – odbor vědy a
vzdělávání Českou asociaci sester, aby předložila nové nebo stávající opravené kódy
nelékařů do jednání Pracovní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví (PS MZ). Vznikl
první seznam, který obsahoval cca 54 výkonů nelékařů.
V únoru 2009 prezidium ČAS v čele s prezidentkou D. Juráskovou ustanovilo
Pracovní skupinu (PS ČAS) pro tvorbu těchto Registračních listů (RL). V PS ČAS
byly zastoupeny sekce s odbornostmi, jejichž kódy výkonů byly v plánu k předložení.
Odborným poradcem ČAS pro tvorbu RL se stala MUDr. Eva Klimovičová. Tato PS
ČAS začala okamžitě vytvářet RL pro své odbornosti.
V březnu 2009 požádala Sekce domácí péče v zastoupení paní Lenky Cejnkové o
vyřazení z pracovní skupiny ČAS s odůvodněním, že materiálové kódy sester odb.
925 (sestra v domácí péči) vykazují velké odlišnosti od kódů ostatních nelékařů –
tedy všeobecných sester odb. 911.
Tehdejší prezidentka uznala odůvodnění Sekce domácí péče a vydala souhlas s tím,
že Sekce domácí péče bude dále pracovat na tvorbě kódů výkonů v odb. 925 spolu
s dalšími zástupci segmentu domácí péče. Toto rozhodnutí bylo uvedeno v zápisu
přezidia ČAS ze dne 24.4.2009 za přítomnosti zástupců Sekce domácí péče a ČAS
(Jurásková, Machovcová).
Mezitím PS ČAS průběžně pracovala na tvorbě RL a předkládala je na PS MZ, kde je
také obhajovala. Po každém jednání PS MZ RL upravovala dle připomínek účastníků
PS MZ. 31.7.2009 RL kódů nelékařů získaly souhlasné stanovisko ČLK jako
nejvyššího orgánu lékařů.
Již 24.7.2009 (dle zápisu PS MZ) byly některé kódy nelékařů schváleny, Bohužel
však následně došlo k něčemu, co významně ovlivnilo další postup a náhled
některých členů PS MZ a kódy výkonů nelékařů odb. 911 byly znovu otevřeny.
Na konci srpna 2009 zaslali zástupci segmentu domácí péče na MZ svoje
zpracované kódy výkonů odb. 925 tak jak slíbili na jaře 2009. Bohužel aniž by PS
ČAS informovali nebo předkládané kódy prodiskutovali.
PS ČAS neměla námitky proti předkládání materiálových kódů segmentem domácí
péče, nicméně materiálové vybavení kódů výkonů se lišilo od materiálového
zabezpečení uvedeného v kódech výkonů všeobecné sestry odb. 911 a to
v některých případech velmi výrazně. A to byl ten problém, který byl i označen jako
jakási „zrada“.

Tím totiž vzniklo v PS MZ okamžitě podezření, jak je možné, že sestra v domácí péči
dokáže provést stejný výkon jako sestra na ambulanci za výrazně nižší ceny aniž by
měla zázemí zdravotnické zařízení.
Prezidium ČAS požádalo zástupce Sekce domácí péče o schůzku, na které by mohlo
dojít k dohodě a následné úpravě uvedených položek materiálu. Schůzky se
zúčastnila předsedkyně Sekce domácí péče L. Cejnková a J. Šnýdrová. J. Šnýdrová
zdůvodnila materiálové vybavení kódů výkonů odb. 925 tím, že jsou to jejich kódy,
k jejichž předložení dala souhlas D. Jurásková (viz zápis prezidia ČAS ze dne
24.4.2009) a tím tedy do této záležitosti profesní organizaci ČAS nic není. V tomto
duchu se neslo celé cca 30minutové jednání.
MUDr. Eva Klimovičová upozornila zástupkyně domácí péče na nesrovnalosti
v materiálovém zajištění. J. Šnýdrová vysvětlila, že v případě kódu výkonu 06331 –
cévkování je kalkulována jen část cévky. Tím se „logicky“ snižuje materiálové
zatížení výkonu. MUDr. Klimovičová také upozornila zástupkyně domácí péče na
riziko podezření, zda jsou v terénu výkony sester odb. 925 tímto způsobem
prováděny „lege artis“. J. Šnýdrová odvětila, že s tím si v terénu již poradí.
V závěru zástupci ČAS znovu požádali segment domácí péče o přehodnocení celé
situace. J. Cejnková toto přislíbila, ale bohužel již k tomu nedošlo.
Na jednání PS MZ 10.9.2009 odůvodnila J. Šnýdrová rozdíl v materiálovém vybavení
kódů výkonů odb. 925 a 911 tím, že ČAS předkládá materiál ve formě balíčků a tím
lobuje za jednu firmu. Následně doslali zástupci segmentu domácí péče od PS MZ za
úkol přehodnotit a rozdělit kód výkonu 06331 – cévkování, klyzma, péče o cévku na
jednotlivé kódy s konkrétní činností. Toto zástupci segmentu domácí péče odmítli a
do posledního jednání PS MZ již žádné změny nepředložili. Tím pádem tento kód
zůstává nezměněn s bodovou hodnotou 21b.
6.10.2009 se již posledního jednání PS MZ zástupci segmentu domácí péče
nezúčastnili. Bohužel jsme se všechny (tím míníme všechny všeobecné sestry)
dostaly do patové situace. Tím, že vykazujeme silné známky nejednotnosti v našich
řadách, dáváme do rukou velkou zbraň oponentům z řad lékařů. Je nutné si
uvědomovat, že jistě máme rozdílné pracovní podmínky, prostory i čas pro výkony
nelékařů, ale materiál musíme spotřebovat všichni stejný. Protože zajišťujeme
ošetřovatelské výkony na určité úrovni dané standardy a postupy.
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