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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 13.6.200. Služba 
je poskytována za finanční účasti kraje. 

 
 

 

  Všeobecná zdravotní  
  pojišťovna České republiky  

ředitel Odboru zdravotní péče RP 
VZP ČR Ing. Krista Krenkelová 

  pobočka pro Jihočeský,    
  Karlovarský a Plzeňský kraj 

Regionální pobočka VZP ČR 
Dr. Janatky 2, 360 21 Karlovy 
Vary 
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Podávání léků v PZSS – ofic. stanovisko MPSV 
 
 ________________________________________________________________________

Doručeno DS 
Příloha: ofic. stanovisko MPSV k podávání léků v PZSS 
 
 
Vážená paní inženýrko, 
 
přiloženě si Vám dovoluji předestřít oficiální stanovisko MPSV k podávání léků, jež bylo 
vydáno na základě požadavku PZSS obracejících se na APSS ČR s dotazem, kdo smí či 
nesmí v PZSS podávat léky (dnešního dne doručeno od p. předsedy APSS ČR emailem). 

 
Stanovisko MPSV je zcela jednoznačné a plně podporuje to, co tvrdíme již 10 let, potažmo 
je souladné i se stanoviskem MZ ČR, totiž že podávat léky smí v PZSS pouze 
zdravotnický personál, v našem případě tedy všeobecné zdravotní sestry, přičemž  
jde o odbornou činnost. A nejen to – jde o výkony, které jsou hrazeny ze 
zdravotního pojištění (k čertu tedy s nějakou absencí polykacího reflexu apod…, kterou podmiňují 

revize VZP úhradu). 
 
Mimochodem, vzpomínáte na jednání dne 4.1.2017 na KÚ KK, kdy jste spolu 
s kolegyněmi z VZP tvrdily, že v PZSS ,,….je to vlastně jako doma, kde také léky 
nepodává sestra, nýbrž třeba rodinný příslušník……?“ 
 
Situace je jasná, přehledná. Alespoň pro nás a MPSV. Bohužel nikoliv pro VZP, revizní 
pracovníky, potažmo lékaře, kteří se řídí nesmyslnými a hlavně neopodstatněnými  
požadavky v rámci revizí VZP. 
 
Jak vyplývá ze stanoviska MPSV, pracovník v sociálních službách může toliko 
,,….připomenout klientovi, zda si již sám vzal léky, případně mu lék na jeho pokyn podat, 
pokud je umístěn na místě, kam klient nedosáhne.“ 
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Z čehož jednoznačně plyne, že v takovém případě má klient léky u sebe – pokoj, 
polička, noční stolek, je natolik orientován, že ví, jaké léky užívá, v jaké konzistenci, 
zná gramáž, ví, který lék si má vzít atd., atd.  
 
Jestliže nejde o takového klienta (a v DZR ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o. s cílovkou 3. a 4. 
stupeň závislosti + psych. dg. žádný takový v tuto chvíli není a od stanovení cílové skupiny 
dle ZoSS zřizovatelem před 10 lety ani nebyl) a lékař ordinuje medikaci, pak 
samozřejmě na ORP jako výkon hrazený a  zdravotnickým personálem, tedy zde 
všeobecnou sestrou realizovaný.   
Jasné, přehledné.  
Asi se shodneme na tom, že postup naší PL klientů spočívající v jakémsi  alibistickém a ze 
strachu z revize VZP  provádějícím úkonu -  indikuje medikaci na ,,nehrazené“ ORP, aby 
podala sestra, tedy zdravotník, ale zároveň to VZP nic nestálo – je  prostě  blbost.  
 
Pokud nechce dát lékař  léky klientovi do ruky (u všech našich klientů by se takový 
postup rovnal min. masivnímu a fatálnímu  zhoršení zdravotního stavu) pak musí  
indikovat na ORP jako hrazený výkon. A to nyní pomíjím skutečnost, že fakticky jej 
stejně kvůli v úhradových dodatcích nastaveným limitům  uhrazeno nedostaneme.  
 
Stanovisko MPSV, stejně tak tento dopis předám PL klientů MUDr. Böhmové, zasílám též 
na OSV KÚ KK a jejich prostřednictvím i panu náměstku hejtmanky pro sociální věci  a 
bezpečnost Mgr. Kubisovi.  
 

 
S úctou                                                                  JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka 
  
 
 
 


