
Inspirace do budoucnosti
Zpráva z kongresu EfCCNa v Utrechtu

Mario Pytel

Polní nemocnice, Armáda České republika
FN Brno, Klinika dětské anesteziologie, resuscitace
FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Česká asociace sester, prezídium
Česká asociace sester, výbor sekce ARIP



• Jakou agendu řeší v Evropě
• Co nás inspirovalo
• Motivovat další kolegy ke spolupráci se 

sekcí ARIP



Evropská federace asociací 
sester intenzivní péče

• Založena 1999

• 30 členských států

• 25 000 sester

• Posoudit zda má smysl být 
členem 'WORKING TOGETHER -

ACHIEVING MORE'



Prof. Los Latour

• Není standardizované vzdělání pro sestry 
IP v Evropě (Bologna 1999)

• Není standardizovaná náplň práce sestry 
IP v Evropě

• Vznik sestry s rozšířenými kompetencemi
• Není kariérní růst ve smyslu kompetencí
• Po pandemii Covid odešlo 20 % sester z IP
• Navýšení platů o 1 % - 3 %
• Řešit zátěž sester IP



Sestry intenzivní péče v Evropě
výzvy a aktuální situace

• Dostatečný poměr 
sestra/pacient a kvalita 
vzdělání má přímý dopad na 
úmrtnost a kvalitu péče

• Priorita mobility pracovní síly 
v EU

• Standardizace přípravy 
sester

• Velké rozdíly ve vzdělání i 
kompetencích mezi státy



prof. Pieterbas Lalleman

• Leadership sester
• Bojujeme na dvou frontách 
• Péče o pacienta, zejména v pandemiích 

jsme perfektní a nepostradatelní
• Bojovat za sebe, lobbovat , politika, 

média (lepší podmínky, nedostatek 
sester, kvalita poskytované péče, odpor 
sjednotit se, handicap s komorou)



Joseph C. Manning
Klinická praxe propojená s výzkumem

• Důležitost klinického výzkumu v našem 
oboru

• Nové poznatky implementovat do praxe
• Evidence based practice
• Zaměřeno na sestru, pacienta, rodinu, 

poskytování péče, organizační strukturu, 
systém poskytované péče



prof. Luise Rose

• Koncept komunikace s rodinou
• Virtuální návštěva a komunikace s rodinou 

během pandemie Covid
• Snaha udržet soukromí 
• Nižší výskyt delíria
• Rodiny si odvykly chodit na návštěvy



Zapojení pacientů a příbuzných do 
péče

• Ukázalo se, že zvyšuje porozumění a  
znalosti o péči

• Zvyšuje kvalitu a bezpečnost poskytované 
péče

• Tři úrovně zapojení ( individuální, 
organizační, výzkumné )

• Oddělení mají sestry pro výzkum v ošetřov.



Výuková platforma v prostředí IP
One minute wonder

• Krátká edukační videa, postery (obsluha 
přístroje, guidelines, …)

• Kdykoliv k dispozici, výborná didaktika 
• Lepší výsledky než tradiční forma výuky



Výuková platforma pro pacienty

• Inovativní digitální 
vzdělávání pacientů a 
jejich rodin

• Ve výzkumu se 
jednoznačně ukázal 
benefit

• Krátká videa na Youtube



Zátěž sester, skórovací systémy

• NAS - Nursing Activities Score
• Vzniklo v Norsku na JIP
• Stalo se nástrojem pro 

posouzení náročnosti péče o pacienta
• Sestry denně ve směně hodnotí 23 

položek
• Bude se prezentovat pro MZ ČR



Weaning vedený sestrou v pediatrii

• Benefit pro pacienta

• Zkracuje se doba na UPV



Návštěva nemocnice v Utrechtu



Návštěva nemocnice v Utrechtu



Nové pomůcky 



Namotivoval se někdo ?



DĚKUJI VÁM  ZA  POZORNOST

www.cnna.cz

http://www.cnna.cz/
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