Zápis 14. zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví
17. 9. 2020
Přítomni: Členové Pacientské rady (abecedně): Andrle Jaroslav, Arellanesová Anna, Dušek Karel,
Faltýnková Zdeňka, Grammetbauerová Klára, Hejzák Robert, Ježorek Dalibor, Knappová Eva,
Kolmanová Jitka, Lacinová Barbora, Lán Jaromír, Milata Vlastimil, Michalík Jan, Müllerová Edita,
Polášek Václav, Prokopenková Brigita, Prokopiusová Šárka, Pelouchová Jana, Reineltová Jitka,
Ředinová Marie, Štěrbová Šárka, Zábranská Simona, Zavřel Miloslav
Náhradníci (abecedně): Pelikánová Jitka za Krása Václav, Břečťan René ze Reineltová Jitka
Hosté: Zeman Martin, Národní centrum elektronického zdravotnictví
Kovandová Zita (přepisovatelka pí Prokopiusové),
Oddělení podpory práv pacientů: Konopásková Anna, Poliaková Monika
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Úvodní slovo
Úvodní slovo předsedy Pacientské rady V. Milata
•
•

Přivítání členů Pacientské rady (PR), předání organizačních informací.
Byl schválený program zasedání i zápis z 13. zasedání PR.
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COVID-19
Postup pro ochranu zranitelných osob v době pandemie COVID-19. Mgr. A. Konopásková, OPP
MZ
•
•
•

•

•
•

Představila materiál, na jehož přípravě se podílela i PR – Postup pro ochranu zranitelných osob
ve vztahu k pandemii Covid19
Materiál byl připravován ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a
sociálních věcí (MZ a MPV)
Má primárně doporučující charakter, obsahuje základní principy, které by měly být zohledněny
při přípravě a implementaci opatření, doporučujících postupů obou ministerstev, materiál má
být dále rozvíjen a aktualizován.
Cílem materiálu je identifikovat osoby zranitelné v souvislosti s onemocněním COVID-19 a dále
také doporučit konkrétní opatření pro ochranu těchto osob. Mělo by dojít k minimalizaci počtu
onemocnění a úmrtí zranitelných osob, ke koordinaci aktivity vedoucí ke snížení rizik pro
zranitelné osoby jak přímo spojených s onemocněním COVID-19 tak v souvislosti s dopadem
zavedených opatření. Dalším cílem je komunikace a informování dotčených subjektů, na webu
pacientských organizací se pravidelně aktualizují informace o opatřeních.
Upozornila, že definice zranitelné skupiny osob se bude vyvíjet a měnit s ohledem na nové
poznatky o této pandemii.
Povaha materiálu je interní, jeho účelem by mělo být koordinace a vzájemná spolupráce obou
ministerstev (MZ a MPSV).

Očkování. Veřejná konzultace k Národní strategii očkování proti nemoci covid-19. Ing. M.
Poliaková, OPP, MZ
• Národní strategie očkování proti nemoci covid-19 (zveřejněno 7. 9.)

•
•
•
•

•

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-pripravilo-narodnistrategii-ockovani-proti-nemoci-covid-19/ Jedno z opatření k přípravě na případnou druhou
vlnu COVID-19/chřipkovou epidemii.
Ministerstvo zdravotnictví + Česká vakcinologická společností ČLS JEP + Národní imunizační
komisí ČR
implementace do běžné praxe a využívání v organizaci očkování po registraci a dostupnosti
očkovací látky proti onemocnění covid-19 v ČR.
veřejnost může k dokumentu umístěném na webu Ministerstva zdravotnictví vznášet
do 21. září své připomínky: e-mail: strategieockovani@mzcr.cz (prosíme do kopie dávat
propacienty@mzcr.cz)
Obecné informace o očkování proti chřipce – kdy a kde lze očkovat. Informace o to, komu je
vakcína hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Informace z pacientských organizací
Udržitelnost činnosti pacientských organizací v ČR V. Milata
•

Informoval o akci 25.8. na pozvání senátora, MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D., místopředseda
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Výboru pro zdravotnictví Senátu parlamentu ČR. Akce zúčastnilo 7 zástupců pacientských
organizací a zároveň členové PR, dále pak zástupci zdravotních pojišťoven – zástupce VZP,
zástupci Senátu a zástupci odborné společnosti. Diskutovalo se o tom, jak do budoucna obhájit
funkčnost pacientských organizací, aby nedocházelo k identifikovaným rizikům, které pro
pacientské organizace. Identifikace a vyhodnocení rizik bylo obsahem studie, kterou provedla
společnost EY. Tato studie byla na setkání v Senátu prezentovaná a následně probíhala diskuze.
Povedlo se získat několik příslibů – zástupce průmyslu – snaha o možnost, aby pacientské
organizace mohly být financovány v kapitole provozu a činnosti, pokud by se i stát, resp.
zdravotní pojišťovny zapojily také. Zástupce VZP přislíbil, že při změně legislativy by mohlo být
možné využít část prostředků z fondů prevence a fondu provozu. V jarních měsících by mělo
proběhnout další, navazující setkání. Byla vydána tisková zpráva, závěry studie jsou členům PR
k dispozici.

Zastřešující pacientská organizace A. Arellanesová, místopředsedkyně PR, E. Müllerová,
místopředsedkyně PR
•
•

•
•
•

Informovala o iniciativě vzniku zastřešující pacientská organizace
Cílem je nezávisle (nezávisle na MZ a na postu Pacientské rady ministra zdravotnictví) a
efektivně a profesionálně ovlivňovat fungování zdravotnictví, např., nezávisle připomínkovat
návrhy zákonů a další materiály. Na poli této organizace se budou řešit společná témata
aktuální pro všechny pacientské organizace.
Do prvotní iniciativy se zapojily spol.: Diaktiv, Aliance žen s rakovinou prsu, Parent Projekt,
Revma Liga ČR, ČAVO, Česká společnost AIDS pomoc.
Vyzvala členy PR k zapojení se do diskuzí k budování zastřešující organizace
Pozvala k on-line diskuzi, kde budou prezentovány již učiněné kroky (termín setkání bude
upřesněný)

Elektronizace zdravotnictví / distanční péče
Elektronizace zdravotnictví Ing. M. Zeman (ředitel odboru Národního centra elektronického
zdravotnictví
•
•

•

•

Viz samostatná prezentace
Informoval o legislativě, která souvisí s tématem elektronizace zdravotnictví (Zákon o
elektronizaci zdravotnictví – stav přípravy, Zdravotnická dokumentace – Vyhláška o
zdravotnické dokumentaci, Zákony o kybernetické bezpečnosti a o zdravotních službách a
další)
Představil některé z nelegislativní aktivity/ projektů
o Digitální Česko a zdravotnictví
o Zdraví 2030 a Digitální zdravotnictví
o Kybernetická bezpečnost
o Telemedicína
o Digitální ministerstvo
Představil některé projekty mezinárodní spolupráce
o Operační program Zaměstnanost – Strategické řízení rozvoje elektronického
zdravotnictví v rezortu MZ
o Joint Actions – JADECARE
o další
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Zákony o elektronizaci. Mgr. JUDr. V. Těšitelová /statutární zástupce ředitele ÚZIS
• Viz samostatná prezentace
• Představila Zákon o elektronizaci zdravotnictví – z pohledu pacienta
• Seznámila s principy promítnuté do návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Decentralizované řešení, Ochrana dat a dobrovolnost implementace, rozšíření práv pacientů a další.
Představila hlavní novinky, které zákon o elektronizaci přináší
o Centrální infrastruktura elektron. Zdravotnictví – Integrované datové rozhraní
zdravotnictví
o Kmenové zdravotnické registry
o Kmenový registr pacientů
o Identifikátor zdravotnického pracovníka a pacienta
o Systém správy souhlasů
o a další
• Seznámila s fázemi elektronizace zdravotnictví

Informace z legislativy připravované novelizace
Zákon č. 372, zákon č. 48) nám. JUDr. R. Policar, náměstek pro legislativu a právo, MZ
•
•
•

V současné době neevidujeme požadavek na navýšení rozpočtu pro pacientské organizace
z důvodu COVID-19.
(i vůči veřejnosti) atd. – minimálně diskutabilní, názory, že toto by nebylo správné/možné.
Teoretická možnost využít zbývající prostředky z Norských fondů k financování.

Různé
•

•

Informace z pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky – M. Ředinová
o 15.10 zasedá Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických
prostředků (Komise)
o Připomínky / kompletní žádosti k posouzení Komise lze podávat do 23.9.
o Ve zdravotním výboru poslanecké sněmovny – Tisk 992/0- rozeslat členům PS pro
zdrav. prostředky ke kontrole (OPP)
Informace ze sekretariátu Pacientské rady – M. Poliaková
o Všechna jednání Pacientské rady a jejích pracovních skupin jsou vzhledem
k současné epidemické situaci doporučovány organizovat on-line formou.
o Organizačně lze jednání pracovních skupin zajistit přes sekretariát Pacientské rady
(přes OPP)
o Výjezdní zasedání Pacientské rady – termín 7. - 8. 11. platí, forma bude
upřesněna, pravděpodobně také formou on-line

V Praze 17. září 2020
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