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Jednání Pracovní skupiny pro kvalitu ošetřovatelské péče ČAS - elektronicky 

Datum: březen 2017 

Účastníci: členky PS 

Témata jednání: 

1. Výzva prezidentky ČAS – zpracování stanoviska PS k tématu “Administrativní 

snížení zátěže” na základě vyzvání z MZ ČR – řešení zjednodušení 

ošetřovatelské dokumentace  

2. Činnost PS v roce 2016  

3. Odstoupení  z PS 

4. Aktualizace odkazu PS na webových stránkách ČAS 

5. Konference Kvalita a bezpečí v praxi 2017 

6. Výroční zpráva o činnosti  

Zápis na základě vyjádření členek: 

Ad 1.  

Na základě vyjádření členek PS bylo odesláno stanovisko PS pro kvalitu 

ošetřovatelské péče prezidentce ČAS. Stanovisko je přílohou tohoto zápisu 

Ad 2.  

L.Gutová informovala o činnosti PS za rok 2016 v návaznosti na stanovené cíle PS 

Spolupráce s Pracovní skupinou pro bezpečnost pacientů a  kvalitu zdravotní 

péče MZ ČR  

- na základě dohody s D. Svobodovou a schválení prezidentky byla za ČAS do 

Pracovní skupiny pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče na MZ ČR 

jmenována L.Gutová 

- na výzvu byly elektronicky odeslány za PS připomínky k Rádci pacienta – zveřejněn 

na webových stránkách MZ ČR 

- zaslány připomínky k novému rámcovému vzdělávacímu programu certifikovaného 

kurzu „Bezpečnost pacientů v zařízeních poskytujících zdravotní služby“ – dosud 

jsme zpětnou vazbu neobdrželi  
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- vznesen ústní dotaz L.Gutové Mgr. Kalvachové, zda toto seskupení odborníků bude 

nadále fungovat, bylo odpovězeno, že další setkání proběhne v návaznosti na 

personální a organizační změny na ministerstvu 

- Dosud další  jednání nebylo avizováno  

- Expertní skupina pro sledování nežádoucích událostí na MZ ČR byla odvolána 

Spolupráce s ÚZIS 

Spolupráce je v současné době reprezentována účastí A. Pokorné v naší pracovní 

skupině. Informace k tématice Sledování nežádoucích událostí jsou zveřejněny 

formou odkazu na ÚZIS na webových stránkách ČAS v sekci PS pro kvalitu. Dle 

sdělení A. Pokorné se vytýčené cíle k této problematice daří naplňovat. A. Pokorná 

dále avizovala druhý ročník Sympozia k problematice dekubitů předběžně v termínu 

11.11. 2017. Více informací sdělí po finální podobě 

Ad  3.  

Marie Hutníková požádala z důvodu pracovního vytížení o uvolnění z PS. Na základě  

dohody nebude PS zatím doplňována o nového člena. 

Ad  4. 

Za účelem informovanosti členské základny k tématu kvality a bezpečí byly 

aktualizovány informace na webových stránkách ČAS v sekci PS kvality 

ošetřovatelské péče 

- Umístěn odkaz na MZ ČR – portál kvality a bezpečí 

- Umístěn odkaz na ÚZIS – portál Nežádoucí události 

- doplněny zprávy a informace z konferencí Kvalita a bezpečí 

- zveřejněn Akční plán Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních 

služeb 

- Příručka k osnově bezpečí pacientů – Multiprofesní edice 

- Na základě žádosti Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv České 

odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP zveřejněna tabulka –„ jak 

správně ředit a podávat léčiva“   
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- Odpovědi na otázky k tématu kvality a bezpečí v praxi nejsou zvěřejněny z 

důvodu nezájmu členské základny 

Ad. 5. 

Konference Kvalita a bezpečí v praxi proběhne dle dohody i v letošním roce v ÚVN v  

termínu 2. 11. 2017.  Témata zůstávájí stejná. Příklady dobré praxe a kasuistiky - 

závažné nežádoucí události.  Všechny členky PS se zapojí do aktivní účasti a budou 

se podílet na distribuci pozvánek. Přihlášky k aktivní i pasivní účasti na www.uvn.cz 

Pozvánka na konferenci je přílohou tohoto zápisu. 

Ad 6. 

Na základě vyžádání Prezidia ČAS ze dne 9. 3. byla odeslána výroční zpráva 

Pracovní skupiny pro kvalitu ošetřovatelské péče.  

 

Zapsala: L. Gutová 
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