
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 
 
Zápis z jednání odborných společností nelékařů, Zápis, 1/2011 
um konání: 13.4.2011Jednání vedla: D.Jurásková 
Přítomni: Členové prezidia ČAS, zástupci odborných společností viz prezenční listina 
Zápis proveden dne: 14.4.2011 
Zapsala: D.Jurásková 
Program: 
1) Spolupráce profesních nelékařských organizací s ČAS a MZ: 
Spolupráce je žádoucí, může být vedena jednak předáváním informací, společným 
jednáním na MZ, samostatnými poradami ad hoc na aktuální témata, možnost nalezení 
internetového prostředí k efektivní komunikaci. 
2) Reforma zdravotnictví: 
Reforma není nelékaři jednoznačně odmítána, chtějí na ní dále spolupracovat, 
konstatuji, že ani v ní není dostatečně jasné nové postavení nelékařů, jejich kompetence 
a odpovědnost; neztotožňují se s černobílým hodnocením Odborového svazu 
pracovníků ve zdravotnictví, svá stanoviska budou prezentovat samostatně. 
3) Spolupráce s odborovými organizacemi: 
Každá profesní organizace bude spolupráci s odbory vést samostatně. 
4) Zásadní filosofie projednávání velké novely Zákona č.96/2004 Sb. – 
kulaté stoly: 
Ze strany ČAS poskytnuty informace a vysvětlení dalších záměrů MZ v projednávání 
velké novely 96. V počáteční fázi se analytických prací účastnila pouze ČAS. V tuto 
chvíli dostane každá odborná společnost získat informace a možnost vyjádřit se k 
připraveným obecným tezím. Podrobnosti pro každou profesi budou řešeny s jejími 
zástupci, toto garantuje i ČAS. 
5) Koordinace postupu při prosazování vyšších kompetencí pro nelékaře: 
ČAS informovala o záměru vytvořit pracovní skupinu pro zpracování podkladů, návrhů 
řešení a přípravu kalkulačních listů do sazebníku, případně návrhů změn vyhlášky. 
Nabídla spolupráci profesím, které v první fázi kooperují na podobných či shodných 
činnostech (prioritně intenzivní péče + záchranáři). Je možné i v tomto tématu 
spolupracovat, všichni jsme členy jednoho týmu. 
6) Úvaha o těsnější propojení profesních nelékařských organizací: 
V rámci kulatých stolů, které budou představovat filosofii a první teze novely zákona č. 
96 bude projednávána také role profesní organizace, která by v budoucnu mohla 
kompetenčně velmi posílit. MZ zastává názor, že by to měla být organizace zřizovaná 
ze zákona – Komora nelékařů. ČAS vyzvala odborné společnosti aby se svými členy 
tuto otázku projednaly. Nabídla zorganizovat seminář pro lepší pochopení i orientaci ve 
stávajícím komorovém zákoně. ČAS již v této chvíli deklarovala obecné principy, které 
jsou pro ČAS při vzniku takové organizace zásadní. 
 
 




