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Lékaři nemají důvod mít zájem na doléčení pacientů 

Přinášíme první část analýzy situace, ve které se v současné době nacházejí zařízení následné a dlouhodobé 
péče. V příštích číslech otiskneme další dvě části, věnované nejasnostem v definici spektra činností jednotli-
vých typů těchto zařízení a jejich financování.  

Podnětem pro napsání tohoto textu 
je současný velmi neutěšený stav, 
zaviněný nedomyšlenou právní 
úpravou zakotvenou v § 33, zák. 
369/2011 Sb. Také mám bohužel 
i pocit, že o dlouhodobě nemocné 
(a často přitom převážně i starší 
nemocné), není v našem státě až 
tak velký zájem. Do tohoto všeho 
se současně promítá i celá transfor-
mace našeho zdravotnictví a nut-
nost řešení situace v  lázeňské 
péči. 

Legislativní mini úvod: 
Zákon  372/2011 Sb., určuje v § 9, 
odst. 2, bod c) a d), že do forem 
lůžkové péče patří:  
Následná lůžková péče, která 
je  poskytována  pacientovi, u které-
ho byla stanovena základ-
ní  diagnosa  a  došlo ke stabilizaci 
jeho zdravotního stavu, zvládnu-
tí  náhlé nemoci nebo náhlého 
zhoršení chronické nemoci, a jehož 
zdravotní stav vyžaduje  doléčení 
nebo poskytnutí  zejména léčebně 
rehabilitační péče;  
Lázeňská léčebně rehabilitační 
péče (§ 5, písm. f), využívá k léčbě 
přírodní léčivé zdroje nebo klimatic-
ké podmínky; Dlouhodobá lůžková 
péče, která je poskytována pacien-
tovi, jehož zdravotní stav nelze 
léčebnou péčí podstatně zlepšit 
a bez soustavného poskytování 
ošetřovatelské péče se zhoršuje; 
Ošetřovatelská péče (§ 5 písm. g), 
jejímž účelem „je udržení, podpora 
a navrácení zdraví a uspokojování 
biologických, psychických a sociál-
ních potřeb změněných nebo 
vzniklých v souvislosti s poruchou 
zdravotního stavu“ a dále „rozvoj, 
zachování nebo navrácení soběstač-
nosti“; její součástí je péče o nevylé-
čitelně nemocné, zmírňování jejich 
utrpení a zajištění klidného umírání 
a důstojné přirozené smrti.  
Zákon 372/2011 Sb. též jedno-
značně určuje, že následná i dlou-
hodobá péče jsou druhy zdravotní 
péče „plánované“.  

Organizační problémy: 
Nejprve bych se rád vyjádřil k po-
stavení skupiny poskytovatelů lůž-
kové léčebně rehabilitační péče 
v systému zdravotní péče v ČR. 
Tato skupina samozřejmě plně 
reprezentuje součást systému. Ale 
jen na papíře, „tedy čistě formálně“! 
Podmínky pro vstup pacienta do 
léčebné péče máme ale zcela 
odlišné než mají ostatní lůžkoví 
poskytovatelé. Legislativou jsou 
nastaveny zvláštní administrativní 
postupy, včetně schvalování léčby 
revizním lékařem. Ptám se, proč? 
V čí prospěch to tak je? Zásadní 
otázka zní: je léčebně rehabilitační 
péče skutečně zbytná? Nebo platí 
to, co se špatně poslouchá? Ani 
lékaři v nemocnicích, ani systém 
sám o sobě, nemají důvod mít 
zájem o další osud pacienta 
a o jeho doléčení.  
Vkládáme tedy peníze do nákladné 
akutní péče a ztrácíme je ve vý-
sledku, protože pacient není dove-
den k požadovanému cíli? V této 
chvíli nepochybně ano. Jinak by-
chom neslyšeli oprávněné stížnosti 
poskytovatelů lůžkové rehabilitace, 
že návrhy na léčbu po 1. 4. 2012 
najednou prostě nejsou. 
Bohužel jsme ve státě stále nedo-
řešili otázku lázeňství postavenou 
vedle nelázeňských léčeben. Jedi-

ným zákonným rozdílem těchto 
dvou vydefinovaných skupin 
poskytovatelů je v současné 
době využívání „přírodního léči-
vého zdroje nebo klimatických 
podmínek“ pro  léčbu v lázních. 
Přitom ale, v nastavených le-
gislativních požadavcích a pod-
mínkách pro tuto péči, je rozdíl, 
který je daný  vyhl. MZ 99/2012 
Sb., a ten pro lázeňskou péči 
určuje jiné personální obsazení, 
než pro poskytovatele péče 
nelázeňské! Máme tedy dvě 
úředně posvěcené úrovně lůžko-
vé rehabilitační péče. 
Stále přetrvávají i jiné „dopady“ 
vyplývající z odlišného postavení 
lázní v minulosti, např. normy 
v administrativní oblasti.  
Za napsání lázeňského návrhu 
má registrující lékař finanční 
ocenění za výkon „cíleného 
vyšetření“ ve výši 125 bodů + 
registrační poplatek (Vyhláška 
134/1998 Sb. v platném znění). 
Za návrh pro léčebnu nemá nic. 
Ošetřující lékař v nemocnici má 
nyní dokonce vyplnění návrhu 
jako pracovní výkon navíc. Ně-
kteří lékaři v nemocnicích bývají 
oceněni a motivováni ze strany 
lázní za trvalou spolupráci, což 
není v rozporu s legislativou. 
Státní zařízení a krajská zařízení 
tuto možnost samozřejmě ne-
mají, či spíše takto postupovat 
přímo nesmí!  
Samozřejmě, že tyto „maličkosti“ 
mají v konečném důsledku vliv na 
zájem lékařů něco vykonat a přede-
vším, jakým způsobem. 
 
MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 
(přetisk ze Zdravotnických novin 
ze dne 22. října 2012) 
  



Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé věnuje velkou pozornost 
ochraně důvěrných údajů o pacientovi.  

S ohledem na ochranu 
citlivých dat pacientů jsme 
aktuálně přijali opatření, 
kterým se snažíme mini-
malizovat možnost úniku 
informací o zdravotním 
stavu pacientů při telefo-
nickém sdělování informa-
cí.  
Poskytování informací 
telefonicky (nebo třeba 
i přes internet) zákon 
č. 372/2011 Sb. výslovně 
neupravuje a nezakazuje, 
ukládá však povinnost 
zdravotníkům poskytovat 
informace jen oprávně-
ným osobám a případně 
i ověřovat jejich totožnost. 
 
Informace proto sdělíme 
telefonicky pouze v případě, 
že pacient dal souhlas 
k  poskytnutí informací 
a  zdravotnický pracovník 
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Podávání informací o zdravotním stavu pacientů v HL 

nemá pochybnost o totož-
nosti oprávněné osoby, 
která sdělení informace 
telefonicky požaduje. 
V případech, kdy pacient 
nemůže s ohledem na  
 

svůj stav a schopnost vní-
mání určit osoby, které 
mají být o jeho zdravotním 
stavu informovány, mají 
toto právo osoby blízké, 
tj. příbuzný v řadě přímé, 
sourozenec a manžel, 
partner v registrovaném 
partnerství, druh.  
 

Zdravotnický pracovník 
si totožnost oprávněné 
osoby vždy ověří slov-
ním sdělením rodného 
čísla pacienta = identifi-
kační kód.  
 

V případě pochyb-
ností (žadatel od-
povídá nespráv-
ně, váhavě, vyhý-
bavě), zdravotnic-
ký pracovník infor-
mace telefonicky 
neposkytne.  

Tato pravidla ochrany 
osobních údajů platí rov-
něž pro podávání infor-
mací zaměstnancům lé-
čebny v případě informa-
cí týkajících se jejich blíz-
kých a známých. 
 

Mgr. D. Dušková,  
JUDr. M. Chudoba 

 
Právní poradna: 

Blíží se konec roku, a proto je 
na místě malá rekapitulace 
vzdělávacích akcí, které již 
proběhly, a které nás ještě 
čekají na závěr roku 2012.  

6. listopadu 2012 nás 
Mgr. Petra Malíková seznámi-
la s tématem „Výskyt syn-
dromologických diagnóz v HL“ 
a celou problematiku doplnila 
třemi zajímavými kazuistika-

mi. 21. 11. 2012 odprezentuje téma „Křehkého pacienta“ primář paviló-
nu C MUDr. Pavol Šalamon. 3. 12. 2012 je připraven seminář „Kultura 
a bezpečí ve farmakoterapii V.“, na kterém budou shrnuty výsledky pro-
běhlého lékového auditu, dalším tématem semináře bude kultura a bez-
pečnost farmakoterapie a v závěrečné části budou analyzovány jednotli-
vé DRP (drug related problems) nalezené během auditu.  

Mgr. Dita Dušková  

 

Vzdělávací akce pořádané v HL v závěru roku 2012  Vzdělávací akce pořádané v HL v závěru roku 2012  



Máslová Veronika, Bc.  sociální pracovník, ředitelství 

Štursová Marie, Bc   sociální pracovník, ředitelství 
 

Ing. Bohuslava Tefrová vedoucí PER, PaM 
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Nástupy do pracovního poměru v říjnu: 

Personální oddělení informuje: 

Ukončení pracovních poměrů v říjnu:  

Sportovci TJ Léčebny Košumberk získali v Londýně stříbrné medaile! 

 

Pro měsíc prosinec jsou v akci následující výrobky: 
• veka tuková 360g - 13,60 Kč 
• veka tuková 360g, balená, krájená - 15,40 Kč 
• vánočka s rozinkami 400g, balená – 26,- Kč 
• vánočka sváteční s rozinkami a mandlemi 400g, balená – 36,50 Kč 
• vánoční pečivo 550g, balené – 90,- Kč 
• biskupský kapr 400g, balený – 46,50 Kč 
• kolekce zákusků ( 10 x 5 ks ) – 255,- Kč 
 

se koná v úterý 20. listopadu 2012 od 16:00 hodin 
v Konferenčním sálu 

Martina Vránová, manažer TJ LK 

Na začátku září letošního roku se dva boccisté TJ Léčebny Košum-
berk – Radek Procházka a Leoš Lacina - zúčastnili Letních paralym-
pijských her v Londýně. Po vynikajícím výkonu získali stříbrné medai-
le v soutěži párů kategorie BC4, když ve finále po boji 
prohráli se světovým párem číslo jedna z Brazílie. Zisk 
stříbrné medaile je vůbec největší úspěch v historii české 
boccii.   

Ani v soutěži jednotlivců se reprezentanti ČR neztratili: 
Radek skončil na krásném 6. místě a Leoš na 11. místě.  

 

 
 

Leoš Lacina  a Radek Procházka   

Beseda se stříbrnými paralympijskými medailisty 

Akce kavárny NOPEK 
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POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU 

Cena hejtmana za činnost ve prospěch 
osob se zdravotním postižením 

Pět jednotlivců a zástupci pěti organizací, kteří byli 
za pomoc zdravotně postiženým nominovaní na Cenu 
hejtmana Pardubického kraje Duhové křídlo 2012, byli 
ve čtvrtek odpoledne představeni v Integračním centru 

sociálních aktivit Kosatec v Pardubicích. Hlavní ceny předali hejtman 
Radko Martínek spolu s náměstkem Romanem Línkem. Cena Duho-
vé křídlo je určena těm, kteří se profesně či osobně věnují a pomáhají 
lidem se zdravotním postižením, usilují o zlepšení jejich životních pod-
mínek a pomáhají při odstraňování společenských i jiných bariér. 
        Mgr. Dita Dušková  

která se koná ve dnech 28. - 30. listopadu  
v pavilónu F 
ST     12,00  -  17,00  hodin 
ČT       9,00  -  17,00  hodin 
PÁ       9,00  -  15,00  hodin 

WELLNESS poukazy jako dárek 


