Připomínky k návrhu vyhlášky o požadavcích na
personální vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče
Odborná společnost krizové připravenosti zdravotnictví nemá k obsahu návrhu vyhlášky
zásadní připomínku; k fázi její realizace navrhuje:
1. K zajištění trvale udržitelného rozvoje připravenosti zdravotnictví čelit soudobým
hrozbám je nezbytně nutné stabilizovat soustavu zdravotnických pracovníků na pozicích
krizových manažerů jednotlivých úrovní řízení.
2. Stabilizaci pozic krizových manažerů zajistit využitím ustanovení odst. 1, oddílu I přílohy
k vyhlášce: Další personální zabezpečení nad rámec minimálních požadavků se odvíjí
od druhu a rozsahu poskytované zdravotní péče a spektra prováděných výkonů; za
jejich zajištění odpovídají vedoucí pracovníci zdravotnických zařízení.
3. Z hlediska zajišťování úkolů na úseku bezpečnosti České republiky ve smyslu ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění, je nezbytné
vytvořit i minimální personální podmínky rozhodnutím ministerstva ve vazbě na zákon č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení, které usměrní tvorbu soustavy krizových pracovníků ve
smyslu odpovědnosti vedoucích pracovníků zdravotnických zařízení.
4. Pro tento účel se navrhuje využít existence vyhlášky a připravit ve smyslu Odůvodnění (I.
Obecná část, A.Závěrečná zpráva, 1.důvod předložení, oddíl. Stanovení cílů, odst. 1) …
Jedná se o minimální požadavky na vybavení zdravotnických zařízení, jimiž není
omezena možnost dalšího vybavení (personálního), které je potřebné pro spektrum
poskytovaných výkonů a činností … (zde: činnosti směřujícím k zajištění připravenosti
zdravotnických zařízení čelit hrozbám a následkům na chod zařízení a na schopnost
poskytovat zdravotní péči jak ve smyslu druhu, tak i rozsahu poskytování... resortní akt
řízení (např. závazný pokyn, metodický pokyn) ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci
s odbornou společností (která připraví analogická odborný pokyn společnosti).
5. Implementaci vyhlášky spojit s implementací metodického pokynu prostřednictvím
proškolení pracovníků krajských úřadů (pověřených řízení krizové připravenosti
krajských poskytovatelů zdravotní péče) cestou vedoucích odborů zdravotnictví
krajských úřadů ( člen krajské bezpečnostní rady).
6. K realizaci předloženého návrhu se navrhuje jako kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Nováková, tajemník SKPZ, tel.: 775 163 814
Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP
www.skpz.cz
Současně upozorňujeme na chybějící požadavky personálního vybavení mikrobiologické
laboratoře a v souvislosti s problémem antibiotické rezistence také personální vybavení pro
antibiotická střediska. Konkrétní návrh však ponecháváme v gesci příslušné OS ČLS JEP.

V Praze dne 8.7.2011

