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Česká asociace sester



Česká asociace sester je nepolitická, profesní organizace nelékařských 

zdravotnických pracovníků, působící v resortu zdravotnictví, sociálních 

služeb a zdravotnického školství, bez ohledu na národnost nebo 

náboženské vyznání, s působností po celé České republice.

Zaměřuje se na rozvoj ošetřovatelství jako oboru, rozvoj 

ošetřovatelského povolání, podporu vydávání odborných publikací, 

spolupráci s institucemi a na rozvoj mezioborové a mezinárodní 

spolupráce.



Strategický plán ČAS na období 
2015 – 2020

Hlavní cíle České asociace sester

 Aktivně se účastnit legislativních procesů ovlivňujících 
profesionální přípravu sester a dalších zdravotnických povolání.

 Spolupracovat s MZ ČR a MŠMT ČR v oblasti vzdělávání, 
vytvářet vhodné podmínky v oblasti celoživotního vzdělávání.

 Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování prestiže zdravotnických 
profesí ve společnosti včetně právní ochrany profesí.

 Upevnit postavení zdravotnických profesí transformací ČAS na 
komoru zdravotnických pracovníků.



Současné prezidium – od března 2019
- nové úkoly a odpovědnost
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Hlavní zásady práce prezídia 
a ČAS obecně

 Práce prezidia je dobrovolná a bez nároku na honorář.

 ČAS je odbornou profesní organizací, nikoli odborovým sdružením 
a její poslání a cíle jsou odlišné.

 ČAS a její představitelé chtějí při prosazování zájmů sester a 
ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků vždy volit cestu 
dohody a zříkají se využívání jakýchkoli nátlakových prostředků, i 
kdyby to mělo znamenat zdlouhavější cestu k cíli.



                                                    

Současná aktivita prezidia (1)

 Příprava a podíl na prosazení nových výkonů do Seznamu 
zdravotních výkonů

 Již schválen je výkon „ošetření diabetické nohy sestrou“.

 V prosinci bude pracovní skupiny při MZ schvalovat nové výkony DP 
(a přehodnocovat jejich bodové ohodnocení).

 V prosinci bude projednáván návrh na zohlednění některých faktorů 
při určování ošetřovatelské náročnosti ošetřovacího dne.



                                                    

Současná aktivita prezidia (2)

 Spolupráce na přípravě „Národních ošetřovatelských 
postupů“ (na žádost MZ ČR)

 Jde o tyto nejfrekventovanější a přitom náročné postupy:

Katetrizace močového měchýře, bolest, péče o centrální žilní 
katetry, péče o dekubity, odsávání z dýchacích cest, pády, péče 
o periferní žilní katetry, manipulace s léčivými přípravky.

 Spolupráce na návrhu změn v NV 222/2010 Sb. o Katalogu 
prací ve veřejných službách a správě

 Úprava platových tříd, do nichž budou někteří NLZP zařazeni.



                                                    

Současná aktivita prezidia (3)

 Spolupráce na přípravě metodiky ošetřovatelské dokumentace

 Nejspíš bude vydáno jako elektronická brožura.

Vyhláška o zdravotnických prostředcích

 Rozšíření seznamu osob, které budou moci předepisovat zdravotnické 
prostředky o všeobecné sestry.

 Jedná se o tyto skupiny zdravotnických prostředků:

Prostředky k ošetření ran, inkontinenční pomůcky a pomůcky pro 
pacienty se stomií + berle).



                                                    

Současná aktivita prezidia (3)

 Příprava akcí v rámci projektu Nursing Now

 Vysílání zástupce ČAS do EFN

 Příprava podmínek pro vznik „Komory nelékařských 
zdravotnických pracovníků“



Projekt Nursing Now

 Celosvětový projekt ICN a WHO k pozdvižení statutu a profilu 

ošetřovatelství

 Má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich 

přínos pro společnost. Cílem je zlepšení zdraví populace

 Projekt probíhá v letech 2018 – 2020 u příležitosti 200. výročí F. Nightingale



Aktivity projektu NN v ČR

• Vernisáž fotografií „Jsem sestra“
• Představení profese sestry veřejnosti – náborová kampaň
• Květen 2020 happeningy v ulicích měst
• Podpora výsluh a flexibilních úvazků
• Uznání rozšířených kompetencí zkušených sester
• Navýšení počtu studentů ošetřovatelství



Patroni projektu NN pan Štefan Margita 
a paní Hana Zagorová



Cíl
Chceme být profesní organizace s co největším počtem 

členů a se silným hlasem ve společnosti.

 Instituce, které se do projektu NN 
v ČR zapojily:

 MZ ČR

 Asociace vysokoškolsky vzdělaných 
nelékařských zdravotnických profesí

 ČAS

 Profesní a odborná unie zdravotnických 
pracovníků

 Spolek vysokoškolsky vzdělaných 
sester



ČAS - oficiální zástupce v EFN Michal Češek 
(druhý zleva),  upozornil na problémy, které 
aktuálně řešíme v České republice, např.:

„nedodržování kompetencí, kdy praktické 
sestry suplují všeobecné sestry, čímž se 
kompenzuje nedostatek personálu“, 

dále upozornil na „snahy o krácení a 
devalvaci studia ošetřovatelství na úkor 
kvality vzdělání, protože dle některých 
názorů sestry nepotřebuji vysokou školu".

Jedním z témat bylo také celoživotní 
vzdělávání sester, „které je v ČR povinné, 
ale sestry se mnohdy musí vzdělávat 
zadarmo a ve svém volnu.“ ( text FB )

Jednání Evropské federace sester v Athénách – účast 29 evropských zemí



„…pouze silná profesní organizace s dostatkem aktivních členů

 má možnost více lobbovat na politickém poli. 

Čím silnější členská základna, tím silnější hlas při vyjednávání, 

a tím větší šance prosadit změny. To je jedinečná výhoda členství, 

která není dostatečně zdůrazňována a která skutečně stojí za 

pozornost!“

Zdroj: https://cesek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=668087

https://cesek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=668087


Od asociace ke „komoře“

 Hlavní význam profesní stavovské komory NLZP:
 Vytvořit stavovskou rovnováhu povolání, která jsou klíčová pro 

zdravotnický systém.
 Získat detailní přehled o jednotlivých nelékařských zdravotnických 

povoláních, resp. o počtech jejich příslušníků včetně těch, kteří se 
v danou chvíli nachází mimo poskytovatele zdravotních či 
sociálních služeb, pro něž platí povinnost předávat informace do 
NRZP.

 Mít možnost hájit práva a profesní zájmy příslušníků jednotlivých 
povolání s vážností a silou, která odpovídá profesní stavovské 
instituci, sdružující NLZP.



Od asociace ke „komoře“

 Komu je Komora NLZP určena?
 Ve své nejširší podobě by měla být Komora určena nelékařským 

zdravotnickým pracovníkům, kteří jsou definováni zákonem 
96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních jako ti, 
kdo jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu, tedy všichni NLZP, kteří jsou vymezeni § 5 až 
§ 28 tohoto zákona.

 Vznik komory není jednorázový akt – nejdříve by se jejími členy 
stali ti, kdo jsou dnes sdruženi v ČAS a následně by se přidávaly 
ty odborné společnosti, jejíž členové by měli o členství zájem, ale i 
ta povolání, která v současnosti vlastní profesní organizaci nemají.



Od asociace ke „komoře“

 Představa ČAS o možném fungování Komory NLZP:
 Členství v Komoře by bylo dobrovolné, ale registrace všech 

příslušníků nelékařských zdravotnických povolání povinná.
 Ti, kdo by byli pouze povinně registrováni, by členský poplatek 

neplatili, max. by hradili jen minimální částku za vydání dokladu.
 Řádné členství by předpokládalo úhradu členského příspěvku, za 

níž by byly členům poskytovány nadstandardní služby, k nimž by 
patřilo, podle příkladů ze zahraničí, např. zvýhodněné pojištění pro 
případ pochybení či ztráty výdělku, odborné a právní poradenství, 
nebo přístup k databázím některých odborných časopisů.



……velkým přáním je, aby se do povolání sestry vrátila profesní 
hrdost, která teď někdy chybí. Vždy říkám svým kolegyním: Prosím, 
buďte hrdé na svoji profesi, že jste to právě vy, kdo tu práci může 
dělat. Protože ne každý může ve zdravotnictví pracovat. Jste 
výjimeční lidé, děláte výjimečnou práci.



 Děkuji za pozornost
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