
TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

z tiskové konference pořádané přípravným výborem komory nelékařských zdravotnických 

odborností, dne 19. ledna 2012 

 

V Evropě jsou jen tři země, kde  nelékaři nemají svou vlastní profesní komoru samozřejmou 

například u lékařů nebo právníků. Je to Řecko a Francie. Tou třetí zemí je prozatím i Česko. Ale to 

se vbrzku změní. I čeští nelékaři (např. sestry, fyzioterapeuti, laboranti, záchranáři …) chtějí svoji 

komoru mít, a od ledna příštího roku by ji mít mohli.   

 

Dne 18. ledna, na schůzi přípravného výboru složeného ze zástupců 26 stávajících profesních 

organizací zdravotníků-nelékařů, byl dohodnut postup a rozdány úkoly pro vytvoření komory 

zdravotníků nelékařů, organizace nezávislé na státu, která si bude veškeré své záležitosti spravovat 

sama. Jejím hlavním cílem bude udržení kvality zdravotní péče v Česku. 

 

Na myšlence vytvoření komory nelékařů se v červnu loňského roku shodli s jedinou výjimkou 

všechny profesní organizace zdravotníků nelékařů. Vývoj a situace ve zdravotnictví i ve společnosti 

vyžaduje, aby dosavadní kompetence, váha a pravomoci zdravotníků nelékařů posílily.  

 

Motivy: Všichni si sice uvědomují, že stále existuje značný prostor k ovlivňování zdravotnické 

reality v Česku, včetně  přístupu k informacím, současně však vidí, že se projevuje jistá krize v 

postavení těchto profesí, zejména v oblasti odbornosti. Proto se obávají, že prostředí ve společnosti, 

politice či výměna odpovědných struktur může vliv na jejich postavení v systému zdravotnictví 

omezit. 

 

"Poskytování zdravotní péče nelékaři,  zkrátka v dnešní době životně potřebuje pevné legislativní 

zaštítění. Pravomoci  komory ze zákona umožní ochránit nelékaře v oblasti odborné i právní, " 

řekla na tiskové konferenci prezidentka největší české profesní organizace sester - České asociace 

sester - Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA. 

 

Jaké jsou ambice komory? Diskuse nad zásadními úkoly komory probíhá nejen v rámci 

odborných společností, ale i na ministerstvu zdravotnictví. Hnacím motorem této diskuse je tzv. 

„velká“ novela zákona č. 96/2004 Sb. Brzy tedy bude jasné, zda komora získá takové pravomoci, 

aby mohla ovlivňovat kvalitu a dodržování etických pravidel při poskytování zdravotní péče 

nelékaři. Zda bude odpovědná např. za celoživotní vzdělávání sdružovaných profesí. Má ambice 

poskytovat svým členům právní pomoc. Zprostředkovávat zastupování před soudy, orgány státní 

správy a územní samosprávy. Komora nelékařů předpokládá, že bude mít své právní oddělení, 

podobně jako Česká lékařská komora. Zásadním úkolem komory bude také vyjednávání se 

zdravotními pojišťovnami. Bude hájit práva a zájmy svých členů, související s výkonem 

zdravotnického povolání, zejména z hlediska předpisů, které mají vliv na bezpečí zdravotníků, na 

jejich kvalifikační strukturu a počty. To jsou jen její nejdůležitější funkce. 

 

Tvoří se základní vnitřní struktura komora. Komora by mohla mít odborné sekce a svoji správní 

strukturu. Budou existovat orgány komory, které budou mít své správní povinnosti související 

s hlavními úkoly komory. V rámci samosprávy předpokládáme aktivitu komory při řešení zásadních 

otázek zdravotnictví v regionech, ale i účast na výběrových řízeních při vzniku zdravotnických 

zařízení, na výběrových řízeních managementů nemocnic apod.   
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