
Aktuální problémy v ošet�ovatelství

Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA



Historie 

• Zákon �.96/2004 Sb., vzd�lávání neléka��
• Ukon�ení vzd�lávání sester na 4-letých SZŠ
• Vzniká nový obor – zdravotnický asistent
• Zahájení kvalifika�ních studijních program� na VŠ
• Vyhláška �.424/2004 Sb., o náplni �innosti
• Nové kompetence všeobecných sester – bez odborného 

dohledu a bez indikace, pod odborným dohledem, pod 
p�ímým vedením – chybí jasný výklad (judikát)



Historie 

• Vyhláška �.423/2004 Sb., o kreditním systému
• Celoživotní vzd�lávání – povinnost vzd�lávání ve 

vazb� na kompetence, financovaná
zam�stnavatelem i zam�stnancem

• Zahájení vydávání osv�d�ení k výkonu povolání
(„registrace“) 



Historie

• Sledování kvality v ošet�ovatelství za�íná
Projektem HOPE v roce 1992

• Od té doby kontinuální proces standardizace 
ošet�ovatelské pé�e a sledování kvality



Sou�asný stav

• Všeobecná sestra se vzd�lává pouze na VZŠ a VŠ
• Maturuje zdravotnický asistent
• Padl monopol NCONZO v oblasti specializa�ního 

vzd�lávání
• Akutní nedostatek kapacity specializací

(skreditovaných pracoviš�) 
• V �esku se stalo vzd�lávání neléka�� výnosným 

bysnysem



Sou�asný stav

• ZZ v �R mají stovky standardních postup� pro 
zajišt�ní kvality ošet�ovatelské pé�e

• ZZ realizují projekty sledování kvality – provád�jí
audity vydaných standardních postup� – lídry v 
tomto sm�ru jsou práv� sestry

• ZZ mají, nebo se p�ipravují na akreditaci –
významnou roli i díky svým zkušenostem hrají
sestry



Sou�asný stav

• Sou�asn� se sledování a zvyšováním kvality mají
�eské sestry problémy se zajišt�ním základních  
podmínek pro dodržení kvality ( lidské zdroje, 
materiální vybavení, technické podmínky)



Sou�asný stav

• Roste tlak na zvýšení kompetencí sester
• Zkracuje se délka hospitalizace a zintenziv�uje se 

dg. proces 
• Zvyšuje se podíl t�žce nemocných p�i hospitalizaci
• Snižuje se po�et pracovník� pomocných profesí
• Experimentuje se s platy a po�tem sester
• Mizí ošet�ovatelství, resp. sestry  v sociálních 

službách



Sou�asný stav

• P�esto, že ZZ signalizují nedostatek sester, dostupná data to 
neprokazují

• Zdravotni�tí asistenti signalizují nezájem o práci z d�vod� nízkého 
finan�ního ocen�ní, cht�jí studovat

• Registr neléka�� neobsahuje pot�ebné údaje
• VŠ, zejména LF se brání vzestupu po�tu bakalá��
• P�ístup ke specializa�nímu vzd�lávání je omezen
• Akutn� chybí sestry se specializací ARIP a d�tské sestry
• Vzniká konkuren�ní boj mezi zdravotnickými za�ízeními
• Sestry pracují ve více zdravotnických za�ízeních, aby si vyd�laly



Budoucnost

• Další zefektiv�ování zdravotní pé�e, zm�ny 
struktury složení zdravotnických tým�

• Zvyšování kompetencí neléka�� v souvislosti s 
omezeným po�tem léka�� a s rozvojem technologií, 
zejména v diagnostice; nositelé výkon� v rámci 
zdravotního pojišt�ní

• Rozvoj domácí hospitalizace (i domácí pé�e ?)



Budoucnost

• Rozvoj p�íležitostí pro sestry mimo zdravotnictví nebo na 
hranici zdravotní a sociální pé�e

• Rozvoj pé�e o zdravé seniory v komunit�
• Nabídka pracovních míst mimo zdravotnictví – nízká

nezam�stnanost, globalizace pracovního trhu
• Neochota �eských žen tuto práci vykonávat
• Nezájem o studium oboru zdravotnický asistent, ani 

všeobecná sestra



Hrozba-zdravotnický asistent

• Neznalost ZZ o kompetencích zdravotnických 
asistent�

• Nevhodná organizace práce a nemožnost za�azení
tohoto pracovníka do ošet�ovatelského týmu pod 
odborný dohled sestry

• Zdravotni�tí asistenti nep�jdou pracovat, ale 
studovat na vyšší a vysoké školy



International Council of
Nurses

• Téma 2006: 
Odpovídající po�et zdravotník� zachra�uje životy“. 

• Více než 160 �lenských stát� ICN si klade za cíl zvýšit 
pov�domí sester o existenci tohoto problému a dodává jim 
nástroje k tomu, aby pomáhaly zvýšit bezpe�í pacient�.

• Vysp�lé zem� (USA, Kanada) se potýkají s vysokým po�tem 
personálu z ciziny (25%), jiné s odlivem sester nebo s 
nedostate�ným zájmem o tuto profesi pro vysoké zdravotní
riziko a pracovní zát�ž. 

• Doporu�ení ICN - 1 VS/ 4 pacienty
• �ekají podobné problémy i �esko?



Migrace sester do zahrani�í

• Vydání potvrzení pro práci v zahrani�í 683
• Rozhodnutí pro výkon povolání cizinek v �R       65

(státy mimo EU – Ukrajina)
• Rozhodnutí pro výkon povolání cizinek v �R  2 249

(Slovensko)



Co s tím?

• Oce�ovat práci sester – finan�n� i spole�ensky
• Ukon�it dehonestaci ošet�ovatelství v rámci zdravotnického 

týmu
• Navrhnou složení zdravotnického týmu tak, aby sestry 

vykonávaly pouze kvalifikovanou práci za slušné peníze
• Nabídnou sestrám profesní r�st v rámci zajímavých 

pracovních pozic



Co s tím ?

• Upravit vzd�lávání sester tak, aby VS mohla 
pracovat na d�tských odd�leních

• P�ipravit pro p�echodné období krátké „vyrovnávací
kurzy“ pro sestry specialistky

• Podpo�it akreditaci studijních program� v 
kombinované form�

• Doplnit data v „registru“



Co s tím ?

• Zahájit kroky pro mezistátní spolupráci se zem�mi, 
které mohou být zdrojem pro kvalifikované sestry 

• P�ipravit podmínky pro tyto sestry v rámci uznávání
kvalifikace 
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