Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č.
106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012
Vážená paní,
zasílám Vám odpověď na Vaše otázky, které jste zaslala na Ministerstvo
zdravotnictví ČR dle zákona č. 106/1999 Sb. Odpověď je členěna, vzhledem ke
složitosti a obsáhlosti dotazu, dle bodů. Materiály, které souvisí s odpovědí máte
výše v příloze tohoto sdělení. K tomuto e-mailu zasílám pouze část materiálů. Další
přílohy budou, pro svoji obsáhlost, následovat v dalších e-mailech.
1. jména členů :
Pracovní skupina pro problematiku porodnictví při MZ (dále jen1. skupina):
předseda pracovní skupiny - Aleš Roztočil, místopředseda zdravotnického výboru
PS PČR
místopředsedkyně pracovní skupiny – Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro
lidská práva
Helena Sajdlová, ředitelka odboru zdravotních služeb MZ
tajemnice pracovní skupiny - Irena Köhlerová, ministerský rada odboru zdravotních
služeb
členky a členové pracovní skupiny
Zdeněk Hájek, zástupce Perinatologické sekce ČGPS ČLS JEP, na vlastní žádost
skončil, místo něho jmenován Antonín Pařízek za Perinatologickou sekci
Jaroslav Feyreisl, zástupce České gynekologicko – porodnické společnosti ČLS JEP
Vladimír Dvořák, zástupce České gynekologicko-porodnické společnosti, doplněn do
skupiny na základě doporučení předsedy pracovní skupiny
Martin Čihař, zástupce České neonatologické společnosti ČLS JEP
Hana Cabrnochová, zástupkyně Odborné společnosti Sdružení praktických lékařů
pro děti a dorost ČLS JEP
Libuše Barešová, zástupkyně České asociace sester (ČAS) - sekce gynekologie a
porodnictví
Radmila Dorazilová, zástupkyně České konfederace porodních asistentek (ČKPA)
Marie Vnoučková, zástupkyně Unie porodních asistentek (UNIPA)
Markéta Pavlíková - zástupkyně České asociace dul
Adéla Hořejší - zástupkyně příjemkyň péče (HAM, Česká ženská lobby)

Alena Šmídová, vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání odboru
vědy a vzdělávání MZ
Hana Šustková zástupkyně Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Ludmila Plšková - zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Odborná pracovní skupina pro problematiku porodnictví při MZ (dále jen 2. skupina):
Předseda pracovní skupiny - Ferdinand Polák, náměstek ministra pro zdravotní péči

Místopředseda pracovní skupiny – Jaroslav Feyreisl, zástupce Perinatologické
sekce ČGPS ČLS JEP
Tajemníka pracovní skupiny - Irena Köhlerová, ministerský rada odboru zdravotních
služeb
členové pracovní skupiny
Vladimír Dvořák, zástupce České gynekologicko – porodnické společnosti ČLK JEP
– ambulantní složka
Martin Čihař - zástupce České neonatologické společnosti ČLS JEP
Hana Cabrnochová - zástupce Odborné společnosti praktických dětských lékařů
ČLS JEP
Libuše Barešová - zástupkyně České asociace sester (ČAS) - sekce gynekologie a
porodnictví
Alena Šmídová, vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání odboru
vědy a vzdělávání MZ
Hana Šustková - zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Ludmila Plšková - zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Michal Paulus, referent odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ
Lenka Hřebíková, ředitelka odboru zdravotního dohledu MZ
2. Cíle a zaměření
Ministerstvo zdravotnictví zřizuje obdobné pracovní skupiny k oblastem zdravotních
služeb a poskytované péče jako poradní orgány ministerstva zdravotnictví, které
napomáhají svou činností řešení příslušné problematiky ČR. Před
uveřejněním příkazu ministra (což je dle §11 odst 1a) zákona č. 106/1999 Sb.
materiál, který se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům povinného subjektu) ke
zřízení jakékoli pracovní skupiny je statut a jednací řád vždy schvalován právním
odborem MZ.

1. skupina - Pracovní skupina pro problematiku porodnictví při MZ byla zřízena
příkazem ministra č. 8/2012 s účinností od 20. 3. 2012, zrušena příkazem ministra č.
7/2013 s účinností od 7. 3. 2013
Vznik pracovní skupiny byl iniciován opakujícími se podněty podávanými MZ,
Parlamentu ČR a veřejnosti nejčastěji ze strany části porodních asistentek a části
příjemkyň péče, podporovaných neziskovými organizacemi a občanskými
sdruženími. Podněty se týkají možnosti samostatné práce porodních asistentek
včetně samostatného vedení porodu, dále možnosti porodu v domácnosti, podmínek
v českém porodnictví. Podněty obsahují stížnosti na údajnou diskriminaci porodních
asistentek, je poukazováno na to, že vzrůstá počet žen, které se obávají rodit ve
zdravotnických zařízeních z důvodů špatné komunikace zdravotnického personálu,
vysokého počtu mužů – lékařů, nedostatečné informovanosti o císařském řezu,
apod.
Vzhledem k tomu MZ považuje za vhodné, aby se zahájila diskuze zúčastněných
subjektů, vedená na půdě MZ a nikoli prostřednictvím sdělovacích prostředků, popř.
mezinárodních organizací zaměřených na lidská práva. Ministerstvo pokládá
navázání dobrých vztahů a komunikace mezi dotčenými profesními sdruženími odbornými společnostmi ČLS JEP (gynekologicko-porodnické, neonatologické a
pediatrické) a jednotlivými organizacemi porodních asistentek - za velmi důležitou a
stěžejní věc, která je nezbytným základem pro další řešení dané problematiky.
Z tohoto důvodu bylo navrženo vytvoření pracovní skupiny ze zástupců MZ, odborné
veřejnosti, příjemců péče, která se tématice porodnictví bude podrobně věnovat ve
všech aspektech.
Do konce října 2012 se Pracovní skupina na jednáních sešla celkem 4x. Jednání
probíhala vždy ve vzrušenější atmosféře než bývá při jednání obdobných skupin
(zejména jsou-li složena pouze ze zdravotníků) obvyklé. Při všech jednáních se
bohužel diskuze opakovaně stáčela ke kontroverzním domácím porodům. K věcným
diskuzím o kompetencích porodních asistentek v rámci celého systému poskytování
péče a ke konkrétním návrhům, jak je naplnit, díky tomu nebyl prostor.
Při jednání 30. 10. 2012 přečetli zástupci odborných společností zastřešených ČLS
JEP prohlášení, ke kterému získali mandát od svých společností, a z jednání odešli.
Toto prohlášení ovšem neobsahuje tvrzení, že svou činnost ve skupině ukončují, jak
bývá mediálně prezentováno. Předsedou pracovní skupiny prof. MUDr. A.
Roztočilem, CSc. ve spolupráci s vládní zmocněnkyní Mgr. M. Šimůnkovou byl
připraven materiál s návrhem závěrů, nad nimiž ale nedošlo ke konsensu. Na
posledním jednání 30.10. 2012 bylo dohodnuto, že stanoviska jednotlivých
členů/subjektů budou předána na MZ do 1 měsíce a následně panu ministrovi, který
rozhodne o další činnosti pracovní skupiny. Na základě těchto stanovisek vzhledem
k současné nemožnosti konsensu zúčastněných členů bylo navrženo zrušení
Pracovní skupiny (poradního orgánu ministerstva) ve složení, ve kterém byla
ustanovena.

2. skupina - Odborná pracovní skupina pro problematiku porodnictví při MZČR
zřízena příkazem ministra č. 7/ 2013 s účinností od 7. 3. 2013
Vzhledem k současné nemožnosti konsensu zúčastněných členů bylo na základě
vyhodnocení názorů jednotlivých subjektů na fungování skupiny navrženo zrušení
Pracovní skupiny ve složení, ve kterém byla ustanovena, následně poradou vedení
a panem ministrem bylo zrušení odsouhlaseno.
Přesto MZ i nadále považuje za vhodné problematice věnovat pozornost a očekává
pokračování odborné diskuze zúčastněných subjektů zaměřené v současné době
na zdravotnickou problematiku, vedené na půdě MZ.
Současně se
zrušením předchozí Pracovní skupiny proto bylo navrženo vytvořit pracovní skupinu,
složenou ze zástupců Ministerstva zdravotnictví (sekce zdravotní péče, a to odboru
vědy a vzdělávání, odboru zdravotního dohledu, odboru zdravotních služeb, dále
odboru dohledu nad zdravotním pojištěním), zainteresovaných odborných
společností lékařských i nelékařských a zdravotních pojišťoven. Skupina by se měla
věnovat problematice porodnictví včetně postavení a kompetencí porodních
asistentek v systému, péči o matku a novorozence po porodu v rámci primární péče
o děti a dorost a gynekologicko-porodnické péče ambulantní, vzdělávání
zdravotnických pracovníků, v neposlední řadě psychosociální tématice v průběhu
těhotenství a porodu.
3. a 4. statut a jednací řád skupin 1. skupina - viz příloha v e- mailu.
2. skupina- viz příloha v e- mailu.
5. zápisy z jednání (původní skupiny, ne stávající skupiny informace neexistuje-zápis
je v připomínkovém řízení, zde se napíše opět Rozhodnutí - Podklady od členů jsou
přílohou této informace (tak, jak byly zaslány tajemnici
1. skupina - viz příloha v e-mailu označená "zápisy_1_skupina", tak jak byly
odpřipomínkovány členy skupiny a následně rozeslány.
2. skupina - zápis z úvodního jednání je v současné době předmětem připomínek
členů.
6. podklady pro jednání 1. skupina - Podklady od členů jsou přílohou této informace (tak, jak byly zaslány
tajemnici) - MZ vlastní podklady k jednání nemělo, jednání zaštiťovalo.
2. skupina - skupina se sešla zatím k úvodnímu jedání, k němuž podklady nebyly
připravovány
7. výstup a podklady 1. skupina - Vzhledem k tomu, že skupina nedošla ke konsensu, žádný oficiální
výstup ze strany MZ není, krom zápisů a rozhodnutí porady vedení MZ o ukončení
činnosti této skupiny.
2. skupina - žádný výstup zatím není, neboť skupina zatím jedná a pracuje..
8. pracovníci MZ -

1. skupina - viz výše seznamy, tajemnice skupin dle statutu a jednacího řádu
zajišťuje administrativní a technické zabezpečení skupiny ( I. Köhlerová), další
organizační záležitosti Pracovní skupiny zabezpečuje odbor zdravotních služeb MZ
(zajištění místnosti, občerstvení apod.).
2. skupina - viz výše seznamy, tajemnice skupin dle statutu a jednacího řádu
zajišťuje administrativní a technické zabezpečení skupiny ( I. Köhlerová), další
organizační záležitosti Pracovní skupiny zabezpečuje odbor zdravotních služeb MZ
(zajištění místnosti, občerstvení apod.).
9. členové skupiny nominovaní a vybraní odbornými společnostmi - viz výše.
1. skupina - členové byli nominováni na základě požadavku vzneseného na
odbornou společnost, VZP, NNO dle dostupných adres ať již v listinné nebo
elektronické podobě. Předpokládaným kritériem bylo členství v příslušném odborné
společnosti/organizaci, u porodních asistentek v současné době (počátek roku 2012)
aktivní výkon profese a oprávnění k poskytování zdravotních služeb ( viz přílohy).
2. skupina - členové byli nominováni na základě požadavku vzneseného na
odbornou společnost, VZP,odbory MZ.
10. důvody změny členského složení mezi 1. skupinou 1 a 2.skupinou Vyplývá z výše uvedeného bodu 2 - vzhledem k naplňování záměru pracovní
skupiny, zejména postavení a kompetencí porodních asistentek v systému, péči o
matku a novorozence po porodu v rámci primární péče o děti a dorost a
gynekologicko-porodnické péče ambulantní, vzdělávání zdravotnických pracovníků,
vše s důrazem na psychosociální rozměr poskytované péče i navázání odborné
komunikace mezi dotčenými profesními odbornými společnostmi ČLS JEP
(gynekologicko-porodnické, neonatologické a pediatrické) a jednotlivými
organizacemi porodních asistentek, byl rozhodnuto složit skupinu ze zástupců
zdravotnických profesionálů, zástupců MZ a zástupců ZP, kteří se při jednáních
dokáží soustředit na témata, která výše uvedené okruhy obsahují, tak reagují na
podněty vzešlé z jednání minulé skupiny.
11. veškerá komunikace - zde zase bude Rozhodnutí - ostatní e-mailová komunikace
(není archivována)
1. skupina - v příloze
2. skupina - v příloze
S pozdravem Mgr. Viktorie Plívová
Ministerstvo zdravotnictví
ředitelka odboru komunikace s veřejností a tisková mluvčí
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972 166
mobil: +420 602 155 603
e-mail: viktorie.plivova@mzcr.cz
www.mzcr.cz

