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• Sestry pracují nad rámec svých kompetencí 

• Současně vzděláváme 15 hodinami výuky 
anesteziologie

Proto

• Zřízena Pracovní skupina (PS) pro řešení 
problematiky související se vzděláváním           
a poskytováním ošetřovatelské péče v oboru 
anesteziologie

Příkaz ministra 23/2014



Certifikovaný kurs – Sestra v intenzivní péči se 
zaměřením na anesteziologii

• PS nechce měnit současný systém poskytování péče 
v našem oboru. Respektuje prohlášení ČSARIM, že 
podávání anestezie je lékařský výkon v plném znění, 
a nechce měnit složení anesteziologického týmu.

• Studium je podporováno výborem ČSARIM 

• Pracovní skupina nabízí do systému práce nový typ 
erudovanější anesteziologické sestry a bude záležet 
individuálně na pracovišti, s ohledem na specifika 
provozu, zda takto vzdělanou sestru využije.



Certifikovaný kurs – Sestra v intenzivní péči se 
zaměřením na anesteziologii

• Akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR

• Cíl – Připravit anesteziologickou sestru pro vykonávání 
vyšších činností v oboru anesteziologie

• Absolvent certifikovaného kursu získá zvláštní odbornou 
způsobilost pro provádění níže vyjmenovaných činností

• Kriteria pro přijetí ke studiu
• 3 roky praxe na úseku anestezie

• Dokončené specializační vzdělání v oboru Intenzivní péče 



 Sestra v intenzivní péči se zaměřením na 
anesteziologii – délka studia

• Délka studia 1 rok, tj. 340 hodin

• 80 h teorie – výuka probíhá na Univerzitě 
Ostrava a NCO NZO Brno

• 40 h simulace – simulační centrum FN Brno 

• 220 h praxe – lze absolvovat ve FN Ostrava a 
nebo FN Brno

• https://lf.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=561



 Sestra v intenzivní péči se zaměřením na 
anesteziologii – cena 

• Cena za jednoho studenta
• Teorie a simulace – 11 633 Kč

• Praxe  
• ve FN Ostrava 12 000 Kč 

• ve FN Brno 5500 Kč 

• u zaměstnanců FN Ostrava a FN Brno se cena za praxi 
odečítá 

• Financování z grantu???



• Sestra odebírá předoperační anesteziologickou 
anamnézu (alergie, fyziologické fce, posouzení obtížnosti zajištění 

dýchacích cest, Mallampati score, chrup, základní posouzení oblasti pro event. 
neuraxiální analgezii či anestezii, poučení o pooperačním chování a nutné péči, …)

• Sestra indikuje nutná předoperační vyšetření, 
žádost o konziliární vyšetření

• Sestra vše provádí na základě stanovených 
algoritmů

• Celé vyšetření uzavře anesteziolog

Návrh nových činností – předoperační péče



• Z pověření anesteziologa anesteziologická sestra 
samostatně monitoruje průběh celkové anestezie 
nebo regionální anestezie u elektivních výkonů 
pacientů ASA I, II

• V mezích stanovených ordinací lékaře sestra aplikuje 
léčivé přípravky podávané v rámci anestézie

• Sestra vyhodnotí situace, kdy je povinna volat 
anesteziologa

• Sestra provádí zápisy do anesteziologického záznamu v 
rozsahu daném pověřením

Návrh nových činností – perioperační péče 



Návrh nových činností – pooperační péče 

• Sestra samostatně monitoruje a hodnotí stav 
pacienta v rámci postanestetické péče

• V mezích stanovených ordinací lékaře podává 
analgetika

• V mezích stanovených ordinací lékaře 
propouští pacienta z dospávacího pokoje na 
oddělení.



Návrh nových činností – léčba bolesti 

• Monitoruje pooperační léčbu akutní bolesti

• V mezích stanovených ordinací lékaře upravuje 
sestra analgetickou léčbu

• Provádí odstranění epidurálního katétru 
zavedeného z důvodu analgezie.



Platová třída

• Pracovní skupina MZ doporučuje zařadit sestru 
vykonávající vyšší činnosti do 12. platové třídy 

• Dle katalogu prací by absolventka tohoto 
vzdělávacího programu měla být zařazena do 
12. platové třídy



• Z předběžných výzkumů vyplynulo, že mnohé z navrhovaných činností 
sestry již vykonávají

• Uzákoněním navrhovaných změn vycházíme legitimně vstříc poptávce po 
takto vzdělaných sestrách

•  Zavedení vzdělanější anesteziologické sestry povede k poskytování 
kvalitnější, bezpečnější a efektivnější anestezie

• Přínos anesteziologické sestry s vyššími činnostmi nespočívá v nahrazení 
lékaře, nýbrž ve sdílení některých činností v týmu a umožní tzv. „uvolnit 
lékaři ruce.“ 

Take home message
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