Pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského
k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek
(tisk č. 508/0)

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se mění takto:
1. V části jedenácte, § 57, v bodě 2 se za slova: „odborné lékařské vyšetření“ vkládá
čárka a slova: „orientační diagnostika, krátká intervence a odborná péče“.
2. V části jedenácte, § 57, se vkládá nový bod 3, který zní: „3. Do § 11 se vkládá nový
odstavec 9), který zní:
„(9) Zdravotní služby spočívající v poradenství, konzultačních službách a dalších
službách v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění může poskytovatel
poskytovat v místech, která nesplňují požadavky podle odst. 5 věty první části textu
před středníkem, jen na základě povolení příslušné krajské hygienické stanice.
V žádosti poskytovatel uvede rozsah zdravotních služeb a místo jejich poskytování,
technické a věcné vybavení pro poskytování zdravotních služeb, hygienická a
protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a
kvalifikaci zdravotnických pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotní péči, a jiných
odborných pracovníků, kteří budou vykonávat činnosti v přímé souvislosti
s poskytováním zdravotní péče. Příslušná krajská hygienická stanice povolení vydá,
jestliže poskytovatel zdravotních služeb prokáže, že při poskytování zdravotních
služeb podle věty první nebude ohroženo veřejné zdraví.““

3. V části dvanácté, § 59, v bodě 1 nadpis zní:
„Hlava VII
Protialkoholní, protitoxikomanická záchytná služba a substituční léčba
4. V části dvanácté, §59, do bodu 1 se za § 89e vkládá nový paragraf 89f, který zní:
„§89e
Substituční léčba
(1) Substituční léčba, je zdravotní službou poskytovanou osobě, která je závislá na
návykových látkách.

(2) Substituční léčba spočívá v podávání nebo předepisování látek nahrazujících původní
návykovou látku, je prováděna ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče pod
vedením lékaře.
(3) Poskytovatel substituční léčby je povinen hlásit pacienty do Národního registru léčby
uživatelů drog, zřízeného na základě zvláštního právního předpisu. x)

***
Odůvodnění:
Zákon o zdravotních službách, o jehož novelizaci se jedná, na rozdíl od zákona o
sociálních službách nespecifikuje jednotlivé druhy taxativním výčtem, ale definuje činnosti
v obecnější rovině. Nicméně v případě odborného lékařského vyšetření podle Hlavy V. je
přistoupeno k jeho zařazení do zákona o zdravotních službách. Další zdravotní úkony podle
Hlavy VI. nejsou zařazeny mezi vyjmenované zdravotní služby. Hrozí tak nebezpečí právního
výkladu, že mezi tyto služby nepatří, což dle důvodové zprávy rozhodně nebylo úmyslem
zákonodárce. Pro větší právní jistotu se navrhuje zařadit mezi vyjmenované zdravotní služby
všechny služby poskytované poskytovateli zdravotních služeb, tak jak jsou v návrhu zákona o
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zmíněny.
Navrhuje se také, aby krajská hygienická stanice mohla udělit výjimku, která se týká
poskytování vybraných zdravotních služeb zejména v oblasti prevence infekčních a
neinfekčních onemocnění ve specifickém prostředí, cílené na specifické subpopulace nebo při
specifických příležitostech a kde je jejich poskytování odůvodněné z veřejnozdravotního
hlediska, jako jsou screeningová vyšetření vybraných biochemických parametrů na veřejných
místech v rámci akcí typu „Dny zdraví“, „Evropský den melanomu“, „Světový den boje proti
diabetu“, „Den boje proti AIDS“ apod., screeningová vyšetření protilátek vybraných infekcí u
rizikových skupin jako jsou injekční uživatelé drog, komerční sexuální pracovníci,
bezdomovci v jejich přirozeném prostředí či v místě jejich výskytu. Toto ustanovení ovšem
nerezignuje na základní standardy poskytování zdravotních služeb, ochrany pracovníků a
ochrany veřejného zdraví, které jsou i nadále vyžadovány.
x)

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách) ve znění pozdějších předpisů.

Další změnou je změna zákona o specifických zdravotních službách. Zde se navrhuje
nově zařadit také substituční léčbu, jejíž činnost by bez patřičné právní úpravy mohla být
ohrožena. V současné době mají zdravotnická zařízení poskytující substituční léčbu povinnost
hlásit pacienty do Národního registru léčby uživatelů drog. Tato povinnost by bez právního
ukotvení zanikla bez náhrady.
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