Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Společnost hygieny a komunitní medicíny
Ruská 87, 100 00 Praha 10

Zápis ze zasedání výboru SHKM dne 29. 11. 2017
Přítomni: Dlouhý, Valenta, Kazmarová, Kožíšek, Kříž, Rážová, Wasserbauer, Sosnovcová
(host)
Omluveni: Fiala, Kollárová, Müllerová, Kernová
Jednání řídil předseda SHKM, Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD.
Jediným bodem jednání byla diskuse o Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, resp. jak správně uplatňovat toto nařízení v praxi
v hygienické službě.
Podnětem k zasedání a diskusi byl dopis MPSV, který ředitelka KHS Středočeského kraje
obdržela od státního tajemníka ministerstva zdravotnictví jako reakci na svůj dotaz ohledně
aplikace NV u lékařů pracujících v orgánech ochrany veřejného zdraví. Vysvětlující dopis
MPSV byl koncipován v tom smyslu, že pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví, byť
vzděláním lékaři, jsou úředníky bez ohledu na druh vzdělání, a proto na ně nelze nahlížet jako
na lékaře.
Na tento dopis reagovali předsedové dvou lékařských společnosti ČLS JEP (hygieny a
komunitní medicíny a pracovního lékařství) dopisem náměstkovi MZ ČR, v němž tento
výklad rozporovali. Zároveň byli předsedou SHKM informováni a požádáni o podporu
prezident ČLS, prezident ČLK, rektor UK, předseda Vzdělávací rady MZ ČR a členové
Akreditační komise pro hygienu a epidemiologii MZ ČR.
Z diskuse vzešly tři návrhy na řešení situace, na kterých bude výbor dále pracovat:
a) získat odborný právní názor na tuto problematiku a poté svolat schůzku tří lékařských
společností (vedle výše uvedených také společnosti pro epidemiologii) a dohodnout se
na dalším postupu;
b) navrhnout pracovní náplně pro vybraná zaměstnanecká místa v hygienické službě,
která by mohla být obsazena pouze lékaři (inspiraci lze najít ve veterinárním zákoně u
pozic veterinářů);
c) v budoucnu při novele zákona o ochraně veřejného zdraví bude nutné předefinovat
lékařskou činnost v oblasti hygienické služby.
Při všech těchto krocích je zároveň nutné řešit platovou otázku nelékařů v hygienické službě,
protože hygiena je multidisciplinární obor, který se neobejde bez ostatních specialistů.
Příští jednání výboru: dosud nestanoveno.
Zápis připravili: MUDr. Dlouhý, MUDr. Kožíšek
Zápis schválil: Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM
Dne 6. 3. 2018

