
 

Příloha č. 3 
Zápis z jednání pracovní skupiny č. 2 DŘ dne 16. 2. 2006 
 
Jednání probíhalo od 9,15 do 16,30 hod. 
Přítomni: viz prezenční listiny (uloženy u zapisovatele) 
 
Program pracovní skupiny : 
 

1. Organizace pracovní skupiny  
2. Odbornost 601 – Plastická chirurgie  
3. Odbornost 401 – Pracovní lékařství  
4. Odbornost 107 – Kardiologie  
5. Odbornost 501 – Chirurgie  
6. Mzdové indexy nelékařů, textová část SZV 
7. Nutné předpoklady pro zreálnění SZV  

 
Organizace pracovní skupiny 

 
• Ověřovatelem zápisu bude paní Jana Petrenko a za každý návrh jeho předkladatel 
 
Odbornost 601 – Plastická chirurgie  

o předkladatel návrhu: Doc. MUDr. Tvrdek, MUDr. Kletenský 
 
61129 – Excise kožní léze, sutura od 2 do 10 cm 
 
• PS výkon projednala a ve stávající podobě neschválila a navrhla ještě následující 
změny. 

Další odbornosti: PS navrhla, aby byla doplněna odb. 404, neboť je to obecný výkon, 
který ve větším množství vykazuje v současné době i odbornost 404. OS trvá na tom, 
aby sdílení zůstalo beze změny, tj.bez odb. 404.  Co se týká sdílení ostatními 
chirurgickými odbornostmi, tak toto bude ještě dořešeno. 
Čas výkonu: Rozvinula se diskuse o tom, jak dlouhý má být výkon. PS navrhuje, aby 
byl čas výkonu 20 minut. Tento návrh OS neakceptuje. PS tedy navrhla, aby byl 
výkon rozdělen na dva výkony – jeden jako sutura na tváři s časem výkonu 30 minut a 
druhý obecný výkon sutury kromě tváře s časem výkonu 15 minut. 
PMAT: upraveno : operační plášť a krytí operačního pole – ZUM - odstraněno: ano, 
nahrazeno: NE 
upraveno : obinadlo hydrofilní pletené – ZUM - odstraněno: ne, nahrazeno: ANO 
 
Použité přístroje: 
upraveno: malé síto – doba životnosti – doplněno: 5 let 

 
Závěr k výkonu 61129: 
Výkon 61129 bude zrušen a nahrazen novým výkonem sutura na obličeji s časem výkonu 
30 minut a MUDr. Votoček připraví obecný chirurgický výkon „Excise kožní léze, sutura 
od 2 do 10 cm kromě obličeje“ s časem výkonu 15 minut.Oba tyto výkony budou ještě 
projednány. 
 



61151 – Uzavření defektu kožním lalokem místním nad 20 cm2 

 
• PS výkon projednala a navrhla ještě následující změny. 

Další odbornosti: doplnit: odb. 501 
Popis výkonu: upravit na: „Včetně sutury sekundárního defektu,  uzávěr sekund. defektu 
jiným způsobem vykazuj zvlášť“ 
Nositelé výkonu: upraveno: asistent  

- mzdový index – odstraněno: 3, nahrazeno: 0  
- čas asistenta - odstraněno: 85, nahrazeno: 90 min 

PMAT: upraveno : operační plášť a krytí operačního pole – ZUM - odstraněno: ano, 
nahrazeno: NE 
Použité přístroje: 
upraveno: malé síto – doba životnosti – doplněno: 5 let 

 
61173 – Volný přenos svalového a svalově kožního laloku mikrochirurgickou technikou 
 
• PS výkon projednala a navrhla ještě následující změny. 

Popis výkonu: upravit na: „Případný uzávěr sekundárního defektu jiný než přímou 
suturou nebo krytí svalového laloku štěpem účtuj zvlášť.“ 
OM: vypustit : na specializovaném pracovišti 
Čas výkonu a čas nositelů výkonu:  odstraněno: 390 min, nahrazeno: 360 min 
Nositelé výkonu: upraveno: 2.asistent  

- mzdový index – odstraněno: 4, nahrazeno: 0  
PMAT: upraveno : operační plášť a krytí operačního pole – ZUM - odstraněno: ano, 
nahrazeno: NE 
upraveno : drát vázací osteofix – ZUM - odstraněno: ne, nahrazeno: ANO 
Použité přístroje: 
upraveno: velké síto – doba životnosti – doplněno: 5 let 
upraveno: odsávačka – doba životnosti – odstraněno: 6 let, nahrazeno: 10 let 

 
61217 – Transpozice šlachy flexoru 
61301 – Primární operace rozštěpu rtu 
61445 – Operace gigantomastie 
 
• Tyto tři výkony již PS nestihla projednat 
 

Odbornost 401 – Pracovní lékařství 
o předkladatel návrhu: MUDr. Švidraňová 

 
Sdílení výkonů 01193 a 01195 – Preventivní prohlídka závodní preventivní péče 
 
• PS odsouhlasila sdílení výkonů 01193 a 01195 pro odbornost 401 – pracovní lékařství 
 

Odbornost 107 – Kardiologie – 11,00 hod. 
o předkladatel návrhu: Prof.  MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.     

 
Indikace k výkonu 17129 – Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku 
 



• PS odsouhlasila co by mělo obsahovat závěrečné hodnocení AMTK a předložené 
indikace, s tím, že u indikací bude:  

• vypuštěn bod „výzkumné důvody“ 
• upraveno „ověřování účinnosti nových léčiv“ na „ověřování 

účinnosti změny léčby (max. 3x za rok)“ 
 

Odbornost 501 – Chirurgie  
o předkladatel návrhu: MUDr. Jan Votoček 

 
Použití UZ skalpelu 
 
• PS odsouhlasila výkon, s tím, že příloha s výkony, ke kterým se bude moci výkon 

„Použití UZ skalpelu“ ,bude zařazen do textové části SZV 
 
Explantace jedné plíce 
Odběr plic 
 
• PS odsouhlasila úpravy ve výkonech 
 

Mzdové indexy nelékařů, textová část SZV  
 
Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ)  
a Sdružení soukromých diagnostických laboratoří PRIVALAB  

o předkladatel návrhu: RNDr. Pollak  
 

• V laboratorních odbornostech by měli být JVŠ a lékaři zastupitelní. V odb. 801 
jsou ve výkonech uvedeni lékaři a ne JVŠ. Z tohoto důvodu předkladatelé 
navrhují doplnit do textové části SZV větu: „Výkony odbornosti 801 jejichž 
nositelem je lékař, může vykazovat také příslušně kvalifikovaný jiný 
vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví, kromě výkonů 81021, 
81022 a 81023.“  PS navrhuje, aby byly spíše upraveny nositelé u výkonů. 

• PS se shodla, že by měly být pro JVŠ pouze 2 mzdové indexy. Navrhovaný mzdový 
index 1 a 2 bude sloučen do jednoho indexu a mzdový index 3 bude hodnocen jako nově 
lékaři L3 (tj. hodnota indexu bude 3,5). 

 
Návrh radiologických asistentů 

o předkladatel návrhu: Mgr. Josef Hyka 
 

• Navrhují vytvořit 2 mzdové indexy (pod odborným dohledem – index 7, bez  odborného 
dohledu – index 8). Je zde ale problém pro vytvoření těchto indexů, neboť legislativně 
tato specializace neexistuje, nemají specializační studium a nejsou nositeli výkonů, ale na 
druhé straně provádějí specializovanou činnost (např.stínící bloky...). 

 
Návrh ADP ČR, ČAS, APS 

o předkladatel návrhu: Bc. Blanka Misconiová, Hilda Vorlíčková, Růžena 
Vágnerová 

 
• K návrhu ADP se připojili ČAS a APS. 



• Z definice mzdového indexu musí být jasné, kdo bude mít jaký index a kdo bude 
oprávněn provádět určité výkony. Je problém, zda v definici určit výši odborného 
vzdělání nebo odbornou způsobilost. 

Porodní asistentky a zdravotní sesty by měly 3 kategorie, a to bez odborného dohledu, s 
odborným dohledem a specializovanou způsobilostí.  
 

• Návrh Asociace klinických psychologů ČR 
o předkladatel návrhu: PhDr. Karel Koblic 

 
• Psychologové a kliničtí psychologové mají svoje studium a výkony mohou vykazovat 

podle pravidel seznamu výkonů až po  získání atestace. Základem je tedy klinický 
psycholog s indexem 3. Bude pouze jeden mzdový index. 

 
Návrh klinických logopedů 

o předkladatel návrhu: PaedDr. Marcela Michaličková 
 

• Klinický logoped začíná provádět výkony až po atestaci. Rozdělení mzdových indexů by 
mělo přesně popisovat jaké vzdělání či osvědčení musí logoped splňovat. 

• Po změně indexů musí být upraveny i mzdové indexy u výkonů. 
 
Návrhy Společenstva českých optiků a optometristů 

o předkladatel návrhu: Josef Szarvas 
 

• Předkladatelé nebyli přítomni,  návrh tedy nebyl projednán 
 
Návrh České společnosti ortoptistek 

o předkladatel návrhu: Eva Modlingerová 
 

• Mají pouze plně specializované výkony a bude tedy jen jedna kategorie mzdového 
indexu. 

 
Návrhy UNIFY 

o předkladatel návrhu: Doc.PaedDr.Dagmar Pavlů, CSc. 
 

• Předkladatelé žádají o sloučení odborností 902 a 918 a to do odb. 902, neboť 
fyzioterapeuté budou již jen vysokoškoláci. – bylo schváleno 

• Mzdové indexy budou rozděleny na dvě skupiny (práce pod odborným dohledem a bez 
odborného dohledu). A je nutné definovat co budou muset splňovat středoškolští 
fyzioterapeuté, dle „starého“ vzdělání.  

• Na základě změny odbornosti a mzdových indexů bude nutné upravit i jednotlivé výkony 
a definovat pracoviště. 

•  
Závěr k bodu 6    jednotliví předkladatelé odešlou upravené návrhy mzdových indexů 
zpracované podle výše uvedených zásad P.S., aby mohly být přílohou zápisu. Při trvající 
nejasnostech bude tento bod zařazen na některý z dalších jednacích dnů P.S. 

   
Nutné předpoklady pro zreálnění SZV  

 
Zavedení času provozu přístrojů 
Zkrácení času výkonů 



Stanovení indikačních podmínek pro nákladné výkony 
Povinná evidence materiálů pomocí čárových kódů 
 

• Je nutné předložit výkony, kterých se problémy týkají a které by bylo třeba upravit. 
• Některé položky vstupující do hodnoty výkonu, by měly být proměnné v čase (ceny 

materiálů, léků..) aby je MZ mohlo měnit automaticky a nemusely být  projednávány PS. 
• VZP navrhuje, aby byl upraven vzorec pro výpočet přístrojů ve výkonu a zaveden čas 

přístroje. 
• MUDr. Klimovičová navrhla, aby byly projednány všechny časy výkonů. 
• MUDr. Votoček navrhl, aby byly na příští program jednání byla zařazena problematika 

čárových kódů u spotřebovaných materiálů a léků k výkonům. 
• MUDr. Pokorný na závěr poznamenal, že registrační listy nejsou právně závazné 

dokumenty a ani nejsou nikde veřejně přístupné. 
 
Zpracovala: MUDr. Ludmila Macháčková, Ing. Jitka Varholová 
Ověřovatelé: Jana Petrenko a za odbornosti její předkladatelé 
 
 
 




