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Stanovisko
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péce CR

k poskytování zdravotní péce v pobytových zarízeních sociálních služeb
v návaznosti na situaci ve stredisku Diakonie Ceské církve evangelické v Sobotíne.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péce CR je hluboce znepokojen situací, která
nastala ve stredisku Diakonie Ceské církve evangelické v Sobotíne. Odbory konstatují, že
soucasný stav poskytování zdravotní/ošetrovatelské péce v pobytových zarízeních
sociálních služeb je tristní a v Sobotíne se nejedná o selhání jednotlivce, ale jde
o zásadní systémovou chybu.

Úhrady zdravotní/ošetrovatelské péce pobytovým zarízením ze systému verejného
zdravotního pojištení neodpovídají nákladum na poskytovanou zdravotní/ošetrovatelskou
péci a zarízení nemají pokryté ani náklady na platy a mzdy všeobecných sester. Metodika
Ministerstva práce a sociálních vecí navíc poskytovatelum zakazuje použít dotacní
prostredky na úhradu zdravotní/ošetrovatelské péce a platy/mzdy zdravotníku.

Odbory dlouhodobe prosazují, aby v pobytových zarízeních sociálních služeb i nadále
pracovaly zdravotní sestry. Pro jejich další existenci je nezbytné zvýšení úhrad
z verejného zdravotního pojištení za poskytovanou zdravotní/ošetrovatelskou péci, a to
minimálne na hodnotu, která pokryje jak náklady na péci, tak náklady na jejich platy/mzdy.
Pro rok 2015 jsme navrhovali zvýšit úhradu na 1,30 Kc/bod a zvýšit režijní náklady
odbornosti 913 - všeobecné sestry v sociálních službách. Odbory opet upozornují, že je
nutné provést zmenu systému úhrad zdravotní/ošetrovatelské péce, kdy požadujeme, aby
se nehradila péce prostrednictvím jednotlivých výkonu, ale úhradovými paušály. V roce
2009 Výzkumný ústav práce a sociálních vecí ve své studii konstatoval, že pobytová
zarízení sociálních služeb každorocne provedou objem ošetrovatelské péce v hodnote
5,2 mld. Ze systému verejného zdravotního pojištení je pobytovým zarízení rocne
vyplacena cástka okolo 1,2 mld. a klienti techto zarízení jsou ve stále horším zdravotním
stavu, roste potreba ošetrovatelské péce.

V reakci na pondelní clánek v deníku Právo "Skandál: evangelický domov prestal dávat
klientum léky", který je jednostranný nevyvážený a celou problematikou se zabývá jen
povrchne, predsedkyne Odborového svazu zdravotnictví a sociální péce CR požádala
ministryni práce a sociálních vecí Mgr. Michaelu Marksovou a ministra zdravotnictví
MUDr. Svatopluka Nemecka, MBA o rychlé jednání, a to za úcasti zamestnavatelu, kraju
a zdravotních pojištoven. Problém nízkých úhrad poskytovatelum pobytových zarízení
sociálních služeb za zdravotní/ošetrovatelskou péci prednese predsedkyne odborového

svazu opet na jednání tripartity, které se uskutecní v pondelí 27. dubna. ~"-:-J
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Bc. Dagmar Žitníková
predsedkyne

V Praze dne 23. dubna 2015


