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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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VĚC:  
 

 
Podávání léků v PZSS – ofic. stanovisko MPSV 
 
 _______________________________________________________________________

Doručeno DS 
Příloha: bez přílohy 
 
 
Vážená paní inženýrko, 
 
27.9.2017 jsem Vám odeslala dopis a přiloženě též stanovisko MPSV ve věci podávání 
léků, jehož podstata se kryla s již dříve vydaným stanoviskem MZ ČR a stanoviskem 
sdružení praktických lékařů v PZSS:  
 
1) SZP bez ORP nesmí činit žádný lékařem indikovaný výkon,   
2) neexistuje ,,nehrazené“ ORP, ORP je vždy hrazené, 
3) pokud má PL za to, že klient není natolik soběstačný, aby měl lékařem předepsanou 
medikaci u sebe a jejich užívání ve své režii  
(PPP neboli pracovník přímé péče může nahradit toliko nedostatek fyzické soběstačnosti – 
podat z poličky lék, nikoliv však absenci klientových kognitivních fcí, čili POUZE podá  lék 
z poličky, ale o tom, kdy, který lék, v jakém množství a konzistenci atd. rozhoduje klient) 
vypisuje ORP, které je vždy hrazené  - viz bod 2) a lék podává pochopitelně všeobecná 
sestra, 
v opačném případě, jsou-li rozpory mezi PL a PZSS ohledně soběstačnosti klienta, musí 
do zdravotní dokumentace výslovně napsat, že dle jeho posouzení klient může  mít léky u 
sebe a …viz výše.  
 
Fakt, že v DZR žádný takový klient není a za mého působení ani nebyl, jsem Vám též 
popsala. Stejně tak i skutečnost, že vůbec nejde o úhradu samotnou – je to vlastně 
naopak, když my jako PZSS bychom měli s navýšením ORP více práce s vykazováním, 
nicméně od VZP bychom kvůli limitům neviděli ani korunu navíc. Lapidárně řečeno – 
pěkná pakárna.  
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Ale jde o princip. Jde o známá stanoviska státních orgánů, naposledy tedy MPSV, na které 
není ze strany ZP reagováno. Praktické lékařce klientů našeho PZSS jsme stanovisko 
sdružení PL v PZSS a naposledy MPSV předložili, chápe, rozumí, koneckonců věc je 
jasná, má svou vnitřní logiku, ale ona svou praxi (popsána v dopise ze dne 27.9.2017) 
měnit zatím nebude, neb jí to nesdělil, nevysvětlit, nedal pokyn ten subjekt, který jediný je 
jejím partnerem, chlebodárcem a to je ZP, potažmo VZP.  
 
A ,,vo tom to je“. 10 let jednáme, hádáme se, ale nikdy se nesejde parta, kde by byli 
účastny všechny zainteresované strany, většinou absentují právě ti, kterých se to týká 
nejvíce a to jsou právě praktičtí lékaři s registrovanými pacienty v SS společně 
s kompetentními zástupci VZP.  
 
Proto mi dovolte na závěr dotaz, zda a kdy bude na stanovisko MPSV k podávání léků 
ze strany VZP reagováno, zda a kdy s ním budou seznámeni PL v PZSS, stejně tak i 
PZSS, případně chystají-li se nějaká jednání a s kým v této věci.  

 
Dopis jako vždy předávám PL klientů MUDr. Böhmové, zasílám též na OSV KÚ KK a jejich 
prostřednictvím i panu náměstku hejtmanky pro sociální věci  a bezpečnost Mgr. Kubisovi.  
 
 
 
Děkuji.  

 
S úctou                                                                  JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka 
  
 
 
 


