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Interpelace poslankyně Olgy Richterové na ministra zdravotnictví ve věci porušování výjimky Ministerstva
zdravotnictví o umožnění přístupu k umírajícím, zdůvodněné opatřeními v boji proti koronaviru, a žádost o
důsledné upozornění jednotlivých zdravotnických zařízení na platnou ministerskou výjimku.
v souladu s ustanovením čl. 53 odst. 1 Ústavy České republiky a § 110 a násl. zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím
řádu Poslanecké sněmovny, se na Vás jako poslankyně zvolená za Piráty obracím s touto interpelací:

Vážený pane ministře,
obracím se na Vás stran dodržování ministerské výjimky uvedené v opatření Č. j.: MZDR 13620/20201/MIN/KAN, vydaného dne 27.3.2020.
Množí se stížnosti z terénu. Na krizové linky se obracejí pozůstalí, kterým nebylo umožněno setrvat s jejich
blízkými umírajícími. Jde o pacienty, kteří nemají diagnostikované onemocnění COVID19. Některá zařízení
dokonce ani nechtějí příbuzným sdělit zdravotní stav dotyčného, aby tak nemohla být aplikována výjimka pro
umírající. To považuji za zcela nepřípustné. Dochází k nepochopení této ministerské výjimky ze strany
zdravotnického personálu, jako příklad mohu uvést rozhovor v Deníku N s pracovníkem Všeobecné fakultní
nemocnice, kde uvádí svůj pohled na věc (cituji): ,,Ve všech nemocnicích platí plošně (až na výjimky) zákaz
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návštěv, kdokoliv teď umírá, umírá sám. Rodina se s ním bezprostředně rozloučit nemůže.”1 To ukazuje na
nedostatek v komunikaci detailních informací o opatřeních ministerstva ke zdravotnickým zařízením a
personálu.
První oficiální stížnost na toto téma už také řeší znojemská nemocnice, jak uvedly Regionální noviny Znojemsko
v článku ze 6.4.2020.
Moje dotazy jsou následující:
1. Kam se mohou obracet příbuzní, kterým není výjimka platná pro umírající udělena?
2. Jak upozorníte na tyto výjimky jednotlivá zařízení? Některá si jich očividně nejsou vědoma.
3. Je zpracován postup, jak tyto výjimky realizovat a zároveň zachovat bezpečí ostatních pacientů? Má si
ochranné prostředky zajistit sám doprovod (a popřípadě jaké), nebo je poskytne zdravotnické zařízení?
Vím, že je vypjatá doba. Ovšem umírat sám, a ještě k tomu proti Vámi udělené výjimce, je pošlapání základních
lidských práv. Věřím, že se Vám podaří tuto praxi změnit.
V úctě,
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR

Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má úkon učiněný pověřenou osobou prostřednictvím
datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.
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