Tisková zpráva

Praha, 27. listopadu 2014

MPSV upravilo posuzování stupně závislosti u zdravotně
handicapovaných
Od 15. listopadu letošního roku platí nová metodika, jejímž zásadním přínosem je
sjednocení posuzování na první a druhé posudkové instanci, klade důraz na prevenci
pochybení při posuzování stupně závislosti a zajištění možnosti rychlé a účinné
nápravy v konkrétních případech pochybení. Díky nové metodice posuzování již
nebude docházet k případům, kdy například postiženým lidem trvale připoutaným na
lůžko nebyl přidělen nejvyšší stupeň u příspěvku na péči. Ministerstvo tak vychází
vstříc potřebám a připomínkám zdravotně postižených spoluobčanů a organizací,
které je zastupují.
„Za dobu, co jsem na ministerstvu, se na mě obrátila spousta lidí, kteří měli špatnou
zkušenost s posuzováním zdravotního stavu. Častokrát se totiž stávalo, že na jejich
handicap nebyl při posuzování brán ohled, protože postižení neodpovídalo nějakým
kritériím. Chtěli jsme posuzování zlidštit a přiblížit realitě, proto jsme vytvořili metodiku, která
by měla rychle napravit dosavadní stav,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela
Marksová.
Na základě analýzy posuzování stupně závislosti pro účely nároku na příspěvek na péči a
po více než dvouletých praktických zkušenostech lékařské posudkové služby sociálního
zabezpečení s novým způsobem posuzování stupně závislosti byl ministerstvem vydán
„Metodický pokyn ředitele odboru posudkové služby pro posudkové komise MPSV“. Jeho
obsah reaguje rovněž na připomínky zástupců organizací osob se zdravotním postižením.
Metodika byla do posudkové praxe oficiálně aplikována od 15. 11. 2014 a v krátké době
bude vydána rovněž aktualizovaná metodika pro potřeby lékařské posudkové služby České
správy sociálního zabezpečení. Metodický pokyn upřesňuje posudkové zásady, kritéria a
postupy při posuzování stupně závislosti, uvádí řadu konkrétních případů jak přistupovat
k hodnocení některých skutečností a dává oporu v neobvyklých situacích a
případech. Metodický pokyn je současně s touto tiskovou zprávou zveřejněn na webových
stránkách MPSV, a to v rubrice Zdravotní postižení.
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