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10 hlavních problém sou asné legislativy

1. Neexistence st echového zákon a na n j
navazujících speciálních zákon
2. Nadm rná administrativa
vyplývající z
legislativy
3. Nerovnost mezi jednotlivými ZZ - registrace
4. Nemožnost „p evzetí praxe“ bez složitých
administrativních
proces ,
nemožnost
do asného p erušení praxe
5. Nejasné
povinnosti
provozovatel
ZZ,
nevymahatelnost

6.Nejasná práva pacient , jejich obtížná
vymahatelnost, malá role pacienta v procesu
poskytování ZP
7. Malý d raz na kvalitu a bezpe nost ZP
8. Nedokonalý systém ešení stížností pacient
9. Dlouhodob ne ešená problematika prohlídek
t l zem elých mimo ZZ
o
10.Nízká
informovanost
ve ejnosti
provozovatelích a ZZ

Terminologie

Poskytováním zdravotních služeb se rozumí
poskytování
odborné
zdravotní
pé e,
posuzování zdravotního stavu fyzických osob,
nakládání s t lem zem elého, a to vlastním
jménem
a
na
vlastní
odpov dnost
poskytovatele zdravotních služeb.
Odbornou zdravotní pé í se rozumí zdravotní
pé e, k jejímuž ú innému a bezpe nému
poskytování pacientovi jsou nutné odborné
znalosti
a
dovednosti
zdravotnických
pracovník a jiných odborných pracovník a
použití specializovaných metod, p ístroj
nebo technologií.

Poskytovatel ZS – fyzická nebo právnická
osoba, která získala oprávn ní k poskytování ZS
Druhy ZS – nap . preventivní, diagnostické,
konzulta ní,posudkové, lé ebné, ošet ovatelské,
paliativní, lékárenské
Formy ZS – ambulantní, l žkové, jednodenní

Poskytování ZS

Obecné podmínky – 18 let, plná zp sobilost k
právním úkon m, bezúhonnost
Odborný zástupce
Pojišt ní pro p ípad odpov dnosti za škodu
zp sobenou
v souvislosti s poskytováním
zdravotních služeb

Oprávn ní k poskytování ZS

O ud lení oprávn ní k poskytování ZS rozhoduje krajský
ú ad, v jehož správním obvodu se nachází zdravotnické
za ízení. Na ud lení oprávn ní vzniká žadateli po spln ní
požadavk nárok.
Žadatel doloží - nap . doklad o zp sobilosti
k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, seznam
zdravotnických pracovník , kte í se budou na poskytování
ZS podílet, seznam v cného a technického vybavení ZZ,
rozhodnutí
o schválení provozního ádu orgánem
ochrany ve ejného zdraví, doklad o vlastnickém nebo
jiném právu k objektu, ve kterém se ZZ nachází.

P erušení poskytování zdravotních služeb – na
1 rok
Samostatná zdravotnická praxe – vykonávána
v ZZ jiného poskytovatele
D d ní – do 90 dn získat vlastní oprávn ní
Zánik oprávn ní – smrt fyzické osob, zánik
právnické
osoby,
žádost
poskytovatele,
nespln ní podmínek daných zákonem

Práva pacienta

poskytování zdravotních služeb se souhlasem,
právo na veškeré informace o jeho zdravotním
stavu,
právo vzdát se práva na tyto informace,
právo nahlížet do zdravotnické dokumentace,
na po ízení opis , výpis a kopií informací
shromážd ných o jeho zdravotním stavu,
ur it osoby, které mají
právo na info o
zdravotní stavu, mohou nahlížet do ZD,

vyžádat si odborný názor na poskytování ZS
od jiného léka e,
svobodná volba poskytovatele ZS (vylou ena
u ZZS, povinného a ochranného lé ení,
pracovn léka ské služby),
d íve vyslovená p ání,
právo podat stížnost

Povinnosti pacienta

podrobit se povinným léka ským prohlídkám,
odborným vyšet ením v rozsahu stanoveném
zákonem a zvláštními právními p edpisy,
dodržovat lé ebný plán a ídit se vnit ním ádem
ZZ,
informovat léka e o tom, že je nosi em infek ní
nemoci,
prokázání totožnosti,
uhradit ZS nehrazené z ve ej. zdravot. poj.
nebo které si vyžádal bez indikace léka e

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb

poskytovat ZS pouze v souladu s oprávn ním
k poskytování zdravotních služeb,
neprodlen upozornit pacienta na pochybení
v lé b , o provedené náprav t chto pochybení
a o možných následcích z toho plynoucích,
vést zdravotnickou dokumentaci v souladu
s právními p edpisy,
zachovat ml enlivost (prolomení),
zajistit zástup v dob nep ítomnosti,
zajistit p edávání informací o zdravotním stavu
pacienta mezi jednotlivými poskytovateli

Práva poskytovatele zdravotních služeb

Odmítnout p ijetí pacienta
• únosné pracovní zatížení,
• smlouva se zp,
• p ílišná vzdálenost,
• rozpor s etickým p esv d ením a sv domím

Zdravotnická dokumentace

nezbytné
náležitosti
zdravotnické
dokumentace
bude umožn no vést ZD na záznamovém
nosi i ve form
textové, grafické, v etn
záznam
zobrazovacích
metod
nebo
audiovizuální
vedení ZD v elektronické podob - dostupnost
zaru eného elektronického podpisu, zálohování
kopií
nahlížet do ZD bez souhlasu pacienta, a to
v rozsahu nezbytném pro spln ní konkrétního
úkolu

Nakládání s t lem zem elého, pitvy

Kraj bude zajiš ovat na svém území prohlídky t l
zem elých mimo ZZ. Tyto prohlídky budou provád t
v pracovní dny v dob od 7,00 do 19,00 v p ípad svých
registrovaných pacient prakti tí léka i. V p ípad , kdy
není praktický léka zem elého znám, a v ostatní dob
budou prohlídky t l zem elých provád t poskytovatelé ZS
uvedení v rejst íku vedeném KÚ.
Kraj uzav e pro tyto ú ely s poskytovatelem zdravotních
služeb smlouvu, ve které se vymezí zp sob a výše úhrady
za smluvní innosti.
Pitvy – patologie, soudní (vý et p ípad , ve kterých se
pitvy provád jí vždy)

Posudková služba, léka ské posudky

Posudkovou službu poskytuje a léka ský
posudek o zdravotní zp sobilosti k práci, služb
nebo jiné innosti (nap . ke studiu, p íprav na
povolání, k ízení motorových vozidel) vydává
léka jménem poskytovatele ZS.
P i nesouhlasu s posudkovým záv rem možno
podat návrh na p ezkoumání poskytovateli ZS. V
p ípad , že poskytovatel nevyhoví, p edá návrh
na p ezkoumání KÚ.

Stížnosti na poskytování zdravotní služby

poskytovatel
KÚ
Možno ustanovit pro pot eby posouzení
odborníka nebo odbornou komisi.
Zákon stanoví lh ty pro vy ízení stížnosti.

Certifikace poskytovatel zdravotních služeb

Ú elem
je
posoudit
podle
národních
certifika ních standard organiza ní a odbornou
úrove poskytování ZS z hlediska jejich kvality a
bezpe nosti.
Certifikaci m že provád t právnická osoba, která
je akreditována k provád ní certifikace MZ.
certifika ní
Akreditovaná
osoba
zve ejní
standardy, metodiku certifikace a zp sob
hodnocení pln ní certifika ních standard .
Akreditovaná osoba provede certifikaci na
základ smlouvy uzav ené s poskytovatelem ZS.
Certifikát vydáván na dobu 3 let.

Zákon o specifických zdravotních
službách

Zákon upraví:
poskytování specifických zdravotních služeb,
práva a povinnosti pacient a poskytovatel
zdravotních služeb nad rámec obecných úprav
v zákon o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (d raz kladen na práva nezletilých
pacient a pacient
úkon m)

zbavených zp sobilosti k právním

v souladu s právem Evropských spole enství
léka ské ozá ení

Asistovaná reprodukce
Sterilizace
Kastrace
Zm na pohlaví transsexuálních osob
Psychochirurgické výkony
Um lé ukon ení t hotenství
Lidské genetické d dictví a klonování
Léka ské ozá ení
Ov ování nových poznatk použitím metod dosud
nezavedených v klinické praxi
Pracovn léka ská služba
Ochranné lé ení

