
1 
 

.

 

 
Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, 
příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek, 

příspěvková organizace 
Karlovarského kraje zapsaná 
v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem 

v Plzni, odd. Pr, vl. 509, registr. dle zák. č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, rozhodnutím KÚ Karlovarského kraje 
č.j.:929/SZ/07 ze dne 13.6.2007. 

      Služba je poskytována za finanční podpory KK.  

 
 
 

 

pan/paní ministr/ministryně MPSV,  MZ ČR 
pan prezident APSS ČR,  
pan náměstek hejtmanky KK pro oblast 
sociálních věcí, 
paní vedoucí OSV KÚ KK, 
kolegové a kolegyně z PS KO APSS ČR, 
pan předseda SPL ČR, 
pan ředitel VZP 
 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE DNE 

 Ř/539/2017      JUDr. Bc. Blažková 23.11.2017 

Věc: Podávání léků v PZSS 
 

Doručeno – viz Rozdělovník 
Příloha: 

A) Společné stanovisko Sdružení praktických lékařů ČR a APSS ČR 

B) Stanovisko zástupce ředitele odboru Mgr. Jana Vrbického, MPSV, odbor SS, SP a SB, 

vedoucí Odd. koncepce SS 

C) Dopis ředitelky DZR ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o. ze dne 27.9.2017 adresovaný VZP 

D) Dopis ředitelky DZR ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o. ze dne 26.10.2017 adresovaný VZP – urgence 

E) Dopis Ing. Krenkelové, VZP, ředitelka Odboru zdravotní péče, Reg. pobočky Plzeň, pobočky 

pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj 

 
Vážený pane/paní ministře/ministryně MPSV,  MZ  
pane prezidente APSS ČR,  
pane náměstku hejtmanky KK pro oblast sociálních věcí, 
paní vedoucí OSV KÚ KK, 
kolegové a kolegyně z PS KO APSS ČR, 
pane předsedo SPL ČR, 
pane řediteli VZP, 
 
po  11 letech ,,v sociálu“ a 10 leté více než intenzivní komunikaci v této věci 
s ohledem na fakt, že se mi stále nedostalo jednoznačné odpovědi, dovolím si položit 
znovu  a opětovně níže specifikované otázky. Před tím, pro přehlednost situace, 
v krátkosti a časové chronologii předestřu obsah  v poslední době mně jako 
statutárnímu zástupci poskytovatele pobytové  SS potažmo ostatním ředitelům 
doručených  dokumentů. 

 
I. Společné stanovisko Sdružení praktických lékařů ČR a APSS ČR: ….shodně 

se stanoviskem MZ ČR ze dne 25.5.2017….poukaz ORP 06 je určen výhradně pro 
indikaci zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění…..předepisování 
poukazu ORP 06 s poznámkou ,,nehrazená péče“ je nesmyslné….(příloha A) 
 
pozn.: u nás  - i když víme, že je to špatně: praxe ,,nehrazených“ ORP – zdravotnický pracovník potřebuje ,,objednávku“ lékaře, 
aby mohl výkon realizovat, tedy v našem případě podat klientovi lék, nicméně PL  ze strachu z VZP resp. protože tápe – a já se 
mu vůbec nedivím, viz níže - uvede jako  ,,nehrazený“  
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II. Stanovisko Mgr. Jana  Vrbického,  MPSV, odbor SS, SP a SB, vedoucí Odd. 

koncepce SS, zástupce ředitele odboru: …podávání léků je součást zdravotní 
péče a je odbornou činností zdravotnických  pracovníků…aplikace léčebné 
terapie patří mezi výkony, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění ( + zde 
odkaz na účinnou legislativu), pokud nejsou zaměstnanci SS zdravotnickými 
pracovníky a zároveň nedisponují indikací lékaře k podání léčivého přípravku, nejsou 
oprávněni podávat léky…nezdravotnický personál může pouze připomenout 
klientovi, zda si již vzal léky , případně mu lék na jeho pokyn podat, pokud je umístěn 
na místě, kam klient sám nedosáhne….(příloha B) 
 
pozn.: chápu tedy tak, že jde v podstatě o 2 varianty  

1) klient má léky u sebe (noční stolek, polička) a je schopen je také sám užívat, tedy nejen polknout, ale i si sám určit, 

kdy a jaký lék, v jaké gramáži, konzistenci apod. užít, přičemž nezdravotnický pracovník, u nás tedy PPP = pracovník 

přímé péče může nahradit toliko  absenci klientových mobilních schopností (podá), nikoliv kognitivních fcí….. 

nepotřebuji ORP, není co hradit z veř. zdrav. poj. 

2) klientovi podá lék zdravotnický pracovník, u nás tedy SZP, neboli všeobecná sestra v sociálních službách…potřebuji 

ORP, je hrazeno z veř. zdrav. poj. 

 
III. Dopis ředitelky DZR ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o. ze dne 27.9.2017 adresovaný 

VZP: ….žádost o stanovisko VZP ke  Stanovisku Mgr. Jana  Vrbického,  MPSV, 
odbor SS, SP a SB, vedoucí Odd. koncepce SS, zástupce ředitele odboru s tím, že 
mj. 

1. připomínám osobní jednání na KÚ KK za účasti náměstka hejtmanky KK Mgr. 

Kubise a vedoucí OSV KÚ KK Ing. Správkové ze dne 4.1.2017, na němž 

zástupkyně VZP (Ing. Krenkelová a další) uváděly, že lék v PZSS může 

podat i nezdravotník, že jde o činnost sociální hrazenou z PnP, 

2. poukazuji na skutečnost, že u nás v DZR s cílovou skupinou 3.a 4.stupeň 

závislosti na pomoci jiné FO  + psych. dg. není žádný klient, který    by mohl 

mít lék u sebe resp. by u něj platila varianta 1) – viz výše pozn., přesto ORP 

na per os máme od PL indikováno pouze u cca ½ klientů a to od 9/2013, tedy 

od revize VZP u PL, jemuž VZP vytýkala ORP per os u klientů , u nichž nebyla 

PL popsána absence polykacího reflexu (pozn. od té doby se marně snažíme vysvětlit 

VZP, že osoba s absencí polykacího reflexu není klientem SS, nýbrž pacientem ZZ)…….(příloha 

C)                                                                       

IV. Dopis ředitelky DZR ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o. ze dne 26.10.2017 

adresovaný VZP – urgence (příloha D)                                                                       

 
V. Dopis Ing. Krenkelové, VZP, ředitelka Odboru zdravotní péče, Reg. pobočky 

Plzeň, pobočky pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj ze dne 15.11.2017: 
….odkaz na Stanovisko MZ k podávání léků per os  a k indikaci a úhradě výkonu 
s kódem 06613 odbornosti 913: Podání/aplikace léku per os může být jako 
zdravotní výkon posouzeno v případech, kdy si pacient prokazatelně není 
schopen přinesený léčivý přípravek ani sám vložit do úst ani jej spolehlivě 
spolknout, takže mu musí způsobilý zdravotnický pracovník léčivý přípravek 
vložit přímo do úst a následně zkontrolovat dutinu ústní, aby se přesvědčil, že 
byl spolknut…….ošetřující lékař se podpisem smlouvy o poskytování a úhradě 
zdravotních služeb smluvně zavázal k dodržování Metodiky pro pořizování a 
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předávání dokladů VZP ČR, v pravidlech pro pořizování dokladů je u dokladu 
VZP-06rp/2009 v části Údaje o současné medikaci a způsobu její aplikace, 
včetně aplikace inzulínu uvedeno: ,,Požadavek na aplikaci léku zdravotní sestrou 
je oprávněný jen ve výjimečných případech (odůvodněných zdravotním stavem 
pojištěnce), kdy je prokazatelně nutné podání léčivého přípravku výhradně 
sestrou pro vysoké riziko možných komplikací po podání“….ke Stanovisku 
MPSV se vyjadřovat nebudeme…….(příloha E)                                                                       

 
 
10 let se ptám na totéž (a prosím, nepište mi, že je to na ošetřujícím lékaři – ten 
náš to také neví a když zkouknete bod II. a bod V., tak se není ani čemu divit), 
dosud se mi nedostalo jednoznačné odpovědi, takže ještě jednou a - bohužel - asi ne 
naposledy:   

 
Otázka č. 1 
1a)  
Kdo a za jakých formálních podmínek (ORP, pokud podáváno prostř. 
pracovníka PZSS?) může podat léčivý přípravek per os klientovi PZSS 
– DZR, který prokazatelně  dle lékaře  
• ze zcela u konkrétního klienta specifikovaných evidentních 
důvodů sice nemůže mít lék u sebe a užívat jej ve vlastní režii (ani 

tedy s dopomocí PPP- pracovníka přímé péče, který podá z poličky, vyndá 
z nočního stolku, ale nemůže nahradit zdravotnického pracovníka v ostatních 
s podáním léku souvisejících úkonech)  

ale zároveň 
• nevykazuje absenci polykacího reflexu, hýbe PHK natolik, že si lék 
sám vloží   do úst (byť třeba neví, co a proč si tam vkládá, ale na opakovaný 

pokyn tak učiní) a nehrozí ani vysoké riziko možných komplikací po 
podání?  
Z obsahů výše naznačených dokumentů různých subjektů vyplývá: 
VZP - příloha H: nelze podat sestrou, nelze hradit z veř. zdrav.poj. 
MPSV - příloha B: podává setra, je hrazeno z veř. zdrav. poj. 

 
1b) 
Nebo má podat lék takovému pojištěnci VZP zdravotnický 
pracovník, tedy u nás všeobecná sestra v sociálních službách, 
nikoliv však jako zdravotní výkon  z veř. zdrav. poj. hrazený?  
 
Jak  - kam - kde má pak lékař v takovém případě koncipovat svou 
,,objednávku“  vůči PZSS, jehož zdravotnickým pracovníkem bude 
léčivý prostředek podán, když ORP využít nemůže? 
 
Z čeho je pak v tomto případě činnost zdravotníka hrazena? 
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Otázka č. 2 

Je či není  
Metodika  pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, pravidla pro 
pořizování dokladů, doklad VZP-06rp/2009, část Údaje o současné 
medikaci a způsobu její aplikace, včetně aplikace inzulínu  
v souladu s účinnou legislativou?  
 
Děkuji předem za jasné a konkrétní odpovědi na mé stejně jasné a konkrétní dotazy 
a to 
panu/paní ministrovi/ministryně MPSV, MZ, 
panu prezidentovi APSS ČR, 
panu předsedovi SPL ČR, 
pane řediteli VZP. 

 
Pro úplnost pak ještě dodávám, že nejde o peníze. Případným navýšením ORP 
s hrazenou péčí se stejně k vyšším  úhradám od zdravotních pojišťoven (ZP)  
nedostaneme s ohledem na limity v úhradových dodatcích ke zvláštním smlouvám se 
ZP pojišťovnami stanovenými.  Jde o princip. Jde o nastavení ústavně komfortních 
postupů. Jde o nastavení postupů souladných s účinnou legislativou. Jde o to, že 
v tuto chvíli na základě doručených a mnou zde předestřených dokumentů neví 
lékař, nevíme my, neví tudíž ani klient a jeho blízcí.  
 
S úctou                                           
                       JUDr. Bc. Zuzana Blažková,  ředitelka DZR ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o. 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

 pan/paní ministr/ministryně MPSV: sc9aavg 

 pan/paní ministr/ministryně MZ:  pv8aaxd 

 pan prezident APSS ČR: 6c63cgd 

 pan náměstek hejtmanky KK pro oblast sociálních věcí: emailem prostřednictvím Bc. 

Šindelářové 

 paní vedoucí OSV KÚ KK: emailem prostřednictvím Bc. Šindelářové 

 kolegové a kolegyně z PS KO APSS ČR: emailem prostřednictví předsedy 

 SPL ČR: spl@zdravotnictvi.cz 

 pan ředitel VZP: i48ae3q 

 www.ddnejdek.cz/Strasti pana Matyáše 

 časopis Rezidenční péče: redakce@marcom-praha.cz 
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