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Vážená paní Králová, 
 
 obrátila jste se na mě s podnětem ve věci pomoci pacientům trpícím 
chronickým únavovým syndromem. Protože cílem Vaší petice bylo zlepšení přístupu 
k nemocným CFS, bylo v této záležitosti osloveno Ministerstvo zdravotnictví 
a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
 

Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že při přípravě standardu péče o pacienty 
s CFS byly osloveny odborné společnosti s žádostí o spolupráci a vyjádření. 
Z informací, které Ministerstvo zdravotnictví od těchto společností obdrželo, 
vyplynulo, že chronický únavový syndrom představuje velký problém diagnostický, 
posudkový, terapeutický a socioekonomický. Z důvodu rozporů mezi jednotlivými 
odborníky je vytvoření standardu po odborné stránce náročný úkol. Jednání 
Ministerstva zdravotnictví s odbornými společnostmi ve věci syndromu chronické 
únavy nejsou zatím ukončena a aktuálně nelze předvídat, kdy se tak stane.  

Vypracování MKN-10, druhé aktualizované verze, pro Českou republiku a její 
redakci provedl Ústav zdravotnických informací a statistiky v Praze. Publikace je 
distribuována od prosince 2008.  

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí pak ve věci vydání samostatného 

metodického pokynu pro lékařskou posudkovou službu sociálního zabezpečení 
k posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob s chronickým únavovým 
syndromem sdělilo, že je vázáno na činnost Ministerstva zdravotnictví, které doposud 
k uvedené problematice nevydalo závazný dokument. 

 
Problematice osob se zdravotním postižením, tedy i s chronickým únavovým 

syndromem, věnuje celý resort pozornost. Jedním z opatření, naplňujícím uvedené 
přístupy, bylo „Zpracování odborných lékařských podkladů pro funkční posuzování 
zdravotního stavu a pracovní schopnosti“ Českou lékařskou společnosti J. E. 
Purkyně formou veřejné zakázky. V rámci uvedené veřejné zakázky, jejíž řešení 
MPSV převzalo koncem listopadu loňského roku, byla zpracována i kapitola 
věnovaná poruchám imunity, jejich hodnocení a posuzování dopadu na pracovní 
schopnost a invaliditu. Uvedený materiál obdrží v roce 2009 všichni posudkoví lékaři 
a stane se pro ně „posudkovými guidelines“ pro posuzování zdravotního stavu 
a pracovní schopnosti a invalidity. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo práce 
a sociálních věcí a jeho posudková služba získaly vysoce odborný materiál, 
zpracovaný renomovaným řešitelem, jeví se v této souvislosti vydání samostatného 
metodického pokynu k chronickému únavovému syndromu jako nadbytečné. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že změna postoje správních orgánů ke 

chronickému únavovému syndromu závisí na sjednocení názorů odborné lékařské 
veřejnosti. Jako veřejný ochránce práv nedisponuji odbornými medicínskými 
znalostmi ani aparátem, který by mohl tyto ryze medicínské otázky posoudit. Mým 
úkolem je dle zákona č. 349/1999 Sb., zabývat se právní otázkou problémů. 
Vzhledem k tomu, že nemohu nijak ovlivnit sjednocení názorů odborných lékařů, 
neshledávám v této chvíli prostor pro to, abych Ministerstvo zdravotnictví nutil 
k aktivnějšímu jednání při přípravě zmíněného standardu a Ministerstvo práce 
a sociálních věcí k přehodnocení posudkových kritérií. Rozhodl jsem se proto ukončit 
vyřizování Vašeho podnětu. 

 
S pozdravem 
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