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Strategický plán 2015 - 2020

• Tento plán společně naplňujeme různými aktivitami, podle 
vývoje legislativy a politické situace

• Výroční zpráva ČAS podrobně vypovídá o naší činnosti a je 
veřejně dostupná 



Profesní příprava a vzdělávání

• Aktivně jsme se účastnili legislativních procesů 
ovlivňujících profesionální přípravu sester a dalších 
zdravotnických povolání



• Odmítali jsme návrh vzdělávání medializované 
jako „4+1“ a nadále budeme prosazovat 
odpovídající kvalifikaci pro všeobecnou sestru 
s ohledem na nutnost zajištění odpovídající 
kvality a bezpečné péče o pacienty



• Nyní je potřeba v návaznosti na změnu 
vzdělávání všeobecných sester upravit rámcová 
kurikula 

• Nabízíme odbornou pomoc



• Od ledna 2018 vešla v platnost vyhláška  
o činnostech zdravotnických pracovníků 

 
• K faktickému navýšení kompetencí 

všeobecných sester nedošlo a tím nejsou 
možné další změny v praxi 

     



• Navýšení kompetencí praktických sester 
může mít  bez dobrého základu ve vzdělávání 

na školách nepříznivý dopad na péči 
o pacienty 

• Není nastaven parametr kvality 
– úroveň kvalifikace a vliv na kvalitu péče



• Chceme i nadále posilovat a rozšiřovat kompetence 
zdravotnických povolání v ČR, včetně prosazování 
sester jako nositelů zdravotních výkonů i cenové 
hodnoty bodu za zdravotní výkony pro NLZP

• Jedná se nám o nové výkony pro sestry v domácí 
péči a vyšší kompetence pro sestry s odpovídající 
kvalifikací



• Nebudeme podporovat navyšování kompetencí 
praktickým sestrám jen proto, aby tím byl 
vyřešen nedostatek plně kvalifikovaných 
všeobecných sester



• Podíleli jsme se na tvorbě Akčních plánů Zdraví 
2020 a nyní budeme prosazovat naplňování 
jednotlivých priorit týkajících se ošetřovatelské 
péče

• Spolupracujeme s ostatními profesními 
i odbornými organizacemi v ČR 

     a v zahraničí s Evropskou federací sester 



• Řada našich členů je aktivně zapojená 
do mezinárodních profesních nebo odborných 
organizací a budeme v této spolupráci nadále 
pokračovat

• Spolupracujeme s organizacemi pacientů, 
aktivně se zapojujeme např. do akcí Mamma 
HELP nebo Roska



   
  Kvalita a etika v ošetřovatelství

• V oblasti vytváření účinných nástrojů k zajištění 
bezpečně, kvalitně a eticky poskytovaných 
ošetřovatelských služeb jsme partnerem několika 
projektů, např. Bezpečná nemocnice Kraje Vysočina



• Spolupracujeme se Spojenou akreditační 
komisí 

• Podílíme se na realizaci rezortních 
bezpečnostních cílů v praxi a na rozvoji 
klinických standardů péče

 
• Jsme odborným garantem portálu MZ ČR 

www.dekubity.eu 
    



• Zajištění kvalitní péče o pacienty vyžaduje jasné 
nastavení optimálních nikoli minimálních 
personálních stavů

• Personální vyhláška je nastavená na minimální 
stavy, které je  možné navýšit, ale z důvodu 
nedostatku finančních zdrojů či jejich neefektivnímu 
rozložení u poskytovatelů zdravotních služeb jsou 
někde hraniční a ošetřovatelský personál je 
přetěžován. To vede k nespokojenosti a odchodu 
mimo rezort zdravotnictví

 



• Registr zdravotnických pracovníků spravovaný NCO 
NZO v Brně nebyl využíván k plánování potřebných 
zdrojů  

• Odchodem velké skupiny zkušených sester 
do důchodu a nízkým přílivem sester nebo nyní 
přílivem méně kvalifikovaných sester může dojít 
k ohrožení kvality ošetřovatelské a zdravotní péče 

• Tomu chceme včas zabránit a chceme vyvolat novou 
diskusi s poslanci a Ministerstvem zdravotnictví 



Postavení zdravotníků ve společnosti

• Podporujeme aktivity vedoucí ke zvyšování 
prestiže zdravotnických profesí ve společnosti

– jsme garantem soutěže Sestra roku 
– pořádáme Ples sester a další kulturní akce 

k oslavě Mezinárodního dne sester, včetně 
udělování cen Florence Nightingalové



• Abychom mohli ještě lépe obhajovat profesní zájmy, je 
potřeba větší profesionalizace naši odborné společnosti 

• Chceme vést diskusi o založení Komory sester a porodních 
asistentek



DĚKUJI ZA POZORNOST
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