
 

          Tisková zpráva 

               15. 06. 2018 

Svaz pacientů ČR, podporuje Domácí zdravotní péči“ 

 

15. června 2018 se uskutečnil Kulatý stůl, který zorganizovala Charita ČR ve spolupráci s dalšími 

Asociacemi domácí či zdravotní péče na téma: Podfinancování Domácí zdravotní péče.  

Diskuze se účastnili: 

 

• ministr zdravotnictví ČR, Mgr. Adam Vojtěch 

• olomoucký arcibiskup, Mons. Jan Graubner 

• ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, Václav Keprt  

• členové segmentu dohodovacího řízení segmentu Domácí zdravotní péče 

• Svazu pacientů ČR, Mgr. Libuše Pešlová 

 

1. Asociace domácí péče ČR, která v současné době sdružuje zhruba 580 organizací 

a stará se o téměř 30 000 pacientů na území celé ČR, není spokojena s úhradovou 

vyhláškou za poskytované ošetřování pacientů a varuje před poklesem kvality 

služeb. Řadu let se potýká s problémy, a to i přes to, že je zřejmé, že většina pacientů 

v domácí péči se doléčí mnohem rychleji než v lůžkových zařízeních.  

2. Sestry, které za sebou nemají nemocniční tým a jejichž práce je fyzicky i psychicky 

náročnější, dostávají nižší plat, který se pohybuje okolo 16 000 Kč, než jejich 

kolegyně ve zdravotnických zařízeních. Nedostatek sester v oblasti Domácí 

zdravotní péče, může mnohem výrazněji, než v lůžkových zařízeních, ovlivnit kvalitu 

poskytovaných služeb.  

3. Byla doporučena revize materiálového kódu, který nebyl od roku 1995 aktualizován, 

ačkoli zdravotnický materiál od této doby mnohonásobně podražil. 

4. Situaci komplikuje i fakt, že v ČR péče a pomoc pacientovi v domácím prostředí 

spadá, jak pod ministerstvo zdravotnictví, tak pod ministerstvo práce 

a sociálních věcí, která spolu historicky, ne příliš, dobře komunikují, a rozdělení 

problematiky situaci zbytečně komplikuje. I když spolu domácí péče a sociální služba 

úzce souvisejí, spadá každá pod jiný resort, a je tedy i jinak hrazena. 

 „Věřím, že společným úsilím i za podpory Svazu pacientů ČR u ministra zdravotnictví a pojišťoven, 

podpoříme sestry Domácí zdravotní péče, aby mohly dál sloužit našim pacientům“  

dodává Libuše Pešlová. 


