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Jednání Pracovní skupiny pro kvalitu ošetřovatelské péče ČAS - 

elektronicky  
 

Datum: duben 2016 

Účastníci jednání: členky Pracovní skupiny  

Téma jednání: 

1. Příspěvěk do výroční zprávy ČAS 2015 

2. Převzetí skupiny zájemců o činnost ve skupině za odstoupivší Mgr. Starnovskou 

3. Konference Kvalita a bezpečí v praxi 2016 

4. Aktuální informace z ÚZIS – hlášení nežádoucích událostí 

5. Aktuální informace z Pracovní skupiny pro bezpečnost a kvalitu zdravotní péče MZ 

6. Rádce pacienta 

7. Návrh rámcového vzdělávacího programu certifikovaného kurzu „Bezpečnost 

pacientů v zařízeních poskytujících zdravotní služby“ 

 

Zápis na základě vyjádření všech členek: 

Ad. 1.  

 Příspěvek do výroční zprávy ČAS byl zaslán v požadovaném termínu 

Ad. 2.  

Mgr. Koudelková souhlasila s převzetím skupiny zájemců o činnost po Mgr. Starnovské. 

V případě potřeby budou aktuální témata komunikována s těmito zástupci členské základny, 

kteří v loňském roce projevili zájem o zapojení prostřednictvím odpovědi na výzvu prezidia.  

Ad. 3. 

 Byla odsouhlasena organizace konference Kvalita a bezpečí v praxi 13. 10. 2016 v ÚVN. 

Pozvánka je přílohou tohoto zápisu a je zveřejněna na webu ČAS. Členky PS byly vyzvány ke 

spolupráci v zajištění kvalitních příspěvků do programu konference a propagace v odborných 

sekcích ČAS a regionech. 
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Ad. 4. Andrea Pokorná – ÚZIS 

Sledování NU na centrální úrovni je realizováno formou agregovaných dat - výkazem. Výkaz 

je k dispozici v Centrálním úložišti výkazů  

http://uzis.cz/dokumenty/postup-pri-vyplnovani-vykazu-cuv-centralni-uloziste-vykazu. 

Vznikl národní portál sledování NU, který byl představen na celostátním setkání v Praze dne 

22. 4. 2016.  

Pro oblast NU byla ustavena Pracovní skupina (namísto expertní skupiny), která má tyto 

zástupce: Mgr. Jindra Blatnická, doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD., Martin Henych, Ing. Petra 

Hoke, Ing. Jan Hotmar, Ing. Patrik Kapias, Mgr. Iva Kašpárková, Tomáš Kelbich, Mgr. 

Kateřina Krausová, Mgr. Martina Mahútová, DiS., Mgr. Dana Machálková, Mgr. Tereza 

Malá, Bc. Zuzana Mezerová, Mgr. Halina Musiołová, PhDr. Lada Nováková, Ing. Jiří 

Petráček, Mgr. Miluška Putírková, Mgr. Klára Rašková, Adriana Vrbová, Mgr. Simona 

Žabková.  

Ad. 5. 

Do pracovní skupiny byla navržena a schválena prezidentkou ČAS Lenka Gutová. 

Aktivity pracovní skupiny probíhají v návaznosti na Akční plán č. 9 „Zajištění kvality a bezpečí 

poskytovaných zdravotních služeb“ v rámci Národní strategie Zdraví 2020.  

Metodický návod pro sebehodnocení interního systému hodnocení kvality a bezpečí 

poskytovaných zdravotních služeb – vydán ve Věstníku 16/2015 MZ. 

Byla zahájena příprava novely Vyhlášky 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí.  V rámci 

novely byly:  

 rozšířeny RBC cíle o nový RBC č. 8 "Prevence vzniku proleženin/dekubitů u 

hospitalizovaných pacientů.  

 doplněny minimální požadavky pro poskytovatele ambulantní péče, 

 rozšíření „Minimálních požadavků“ spočívá v zavedení termínu „ukazatel kvality a 

bezpečí pro splnění standardu“ 
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Metodický návod pro kontrolu oprávněných osob byl publikován ve Věstníku MZ č. 12/2015 

a zveřejněn na Portálu kvality a bezpečí MZ. 

Ad. 6. 

Členky PS se podílely na připomínkovém řízení reedice Rádce pacienta. Většina námi 

zaslaných připomínek byla akceptována. 

Nový Rádce pacienta je ke stažení na webu MZ ČR a je též k dispozici na webu ČAS – 

v odkaze Pracovní skupiny 

Ad. 7. 

Obdržely jsme k připomínkování z PS pro kvalitu a bezpečí  MZ ČR návrh rámcového vzdělávacího 

programu certifikovaného kurzu „Bezpečnost pacientů v zařízeních poskytujících zdravotní služby“.  

Připomínky jsme odeslaly v požadovaném termínu. Doposud jsme zpětnou reakci neobdržely. 

Zapsala: 

Lenka Gutová 

 

 


