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§ 18 Podmínky poskytování hrazených služeb upravit takto:

(1)Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní

zdravotničtí pracovníci než lékaři, pouze na základě indikace

ošetřujícího lékaře pojištěnce (dále jen „ošetřující lékař“); to

neplatí, jde-li o porodní asistentky, jedná-li se o fyziologický

porod ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, a v případě

klinických psychologů a farmaceutů.



Odůvodnění

důvodová zpráva ve své Zvláštní části

– porodní asistentky již nyní mohou podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech .. samostatně vést

fyziologický porod.

– Kromě toho, v souladu se směrnicí 85/1980/EU stanoví ještě další výkony, které mohou vykonávat porodní

asistentky bez indikace lékaře.

– návštěvy v rodině těhotné ženy, ženy do šestého týdne po porodu a gynekologicky nemocné,

– sledovat její zdravotní stav,

– podpora a edukace žen v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházení jeho komplikacím,

– diagnostika těhotenství, předepisování, doporučování nebo provádění vyšetření nutná ke sledování

fyziologického těhotenství,

– sledování žen s fyziologickým těhotenstvím, poskytování jim informace o prevenci komplikací; v případě

zjištěného rizika předávání žen do péče lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a

porodnictví.

Podle dosavadního znění ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. však dosud nejen takovýto porod, ale

i ostatní výkony, musí indikovat lékař, aby byly hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.



Co to znamení v praxi:

Nejen s ohledem na současnou situaci s covidem-19

– snaha zkracovat délku hospitalizace.

– Ženy s dětmi po porodu odcházejí domů 3.- 4. den po porodu, někdy i dříve. To je velmi citlivé

období. Žena nemá ustálenou laktaci, bývá nejistá v manipulaci s dítětem, nikdo nekontroluje

krvácení, zavinování dělohy, hojení porodního poranění.

– Pokud má žena obtíže, obvykle má za to, že to k tomu patří a musí to vydržet. Podle informace

z porodnice se má po šestinedělí hlásit u gynekologa. To vede k tomu, že se ženy obtížně

vyrovnávají s novou rolí matky, mají problémy s kojením a poměrně brzy přestávají kojit.

– Pomineme-li to, že jen minimum porodních asistentek má smlouvu se zdravotními

pojišťovnami, znamená indikace lékaře, potřebuje-li žena návštěvu porodní asistentky, musí

navštívit lékaře, aby jí napsal doporučení, a teprve pak může požádat o návštěvu.


