
               ČESKÁ ASOCIACE SESTER; PRACOVNÍ SKUPINA PRO KVALITU PÉČE 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY DNE 26. 9. 2011 

 

Omluveny: Mgr. L. Gutová, PhDr. L. Cetlová, Mgr. Zelenková 

Přítomny:  Mgr. Svobodová, Mgr. Pajorová, Mgr. Kolegárová, T. Starnovská, Mgr. Hejzlarová 

 

1. Seznam členů skupiny a její složení – skupina se dohodla na základě e‐mailové komunikace se  Ž. 
Schneiderwindovou, že bude ze skupiny vyřazena, neboť nemá zájem v ní pracovat. Zúčastněné se 
domluvily, že je ještě potřeba oslovit zástupce za zdrav. ‐ soc. pracovníky. 

2. Odpovědi na otázky: komunikace, schůzky – jak často, kde?, náplň schůzek: 

 Elektronická komunikace  

 Schůzky v Praze, 1x za 3 – 4 měsíce 

 Náplň schůzek vyplývá z cílů skupiny zveřejněných na webových stránkách 

3. Nutnost úzké spolupráce se skupinou pro legislativu – řešená problematika je velmi úzce provázaná 
( viz.vyhl. o zdravotnické dokumentaci, nebo vyhl. o externím hodnocení kvality) 

4. Revize stávajících pracovních postupů: 

 Prevence pádu a zranění pacienta/klienta a jeho řešení: D. Svobodová 

 Výživa hospitalizovaných pacientů/klientů: T. Starnovská 

 Péče o neklidného pacienta/klienta‐použití omezovacích prostředků: bude požádán P. 
Tomáš 

 Proces sociální práce ve zdravotnických zařízeních: bude požádána H. Šlenkrtová 

 Péče o pacienta/klienta s inkontinencí: L. Hejzlarová 

 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte: bude požádán P. Tomáš 

 Léčba závislosti na tabáku: bude požádána K. Malá (ÚVN)  

       Termín revizí: 31. 12. 2011 

5. Návrh na nové pracovní postupy (z roku 2010) – PEG, Hojení chronických ran a dekubitů 
(spolupráce s NRC), Příjem a překlad pacientů‐ bude dále projednáno i s MZ ČR 

6. Pády – bude nadále spravovat Mgr. Dita Svobodová 
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7. 3. 10. 2011 od 14,00 hodin schůzka na MZ – Mgr. Šmídová, Mgr. Kalvachová, Mgr. Strnadová – 
spolupráce nad připomínkováním legislativních návrhů a nad spoluprací a tvorbou doporučených 
pracovních postupů ČAS a MZ  

8. Zdravotnická dokumentace  ve  ZZ; zpracování dokumentace pro DP (návaznosti a průkaznost pro 
pojišťovnu) – spolupráce s nově vzniklou skupinou pro dlouhodobou péči a MZ ČR 

9. 11. – 12. 11. 2011 konference prezidia a sněm předsedkyň v Poděbradech  

Termín další schůzky skupiny pro kvalitu: 24. 1. 2011 

 

Zapsala: L. Hejzlarová 


