Konference prezidia ČAS 15/11/2018 na téma Ošetřovatelská dokumentace
Početné publikum sester a dalších zdravotníků z celé republiky uvítala prezidentka ČAS PhDr.
Šochmanová, která pohovořila také o snaze ČAS o založení Komory sester. Vzhledem k tomu, že
lékaři komoru mají a porodní asistentky se o ni snaží, je komora sester logickým krokem. ČAS v této
věci spolupracuje s Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny. Prezidentka dále oznámila
záměr ČAS vydat stručnou publikaci s příklady efektivní a dostatečné ošetřovatelské dokumentace.
JUDr. Policar z MZ ČR přítomné ujistil, že záznamy o ošetřovatelské péči jsou nedílnou součástí
zdravotnické dokumentace, změna vyhlášky pouze nechává na zdravotnických zařízeních formu
ošetřovatelské dokumentace. Odborná společnost (ČAS) má pomoci zařízením tuto formu definovat.
MZ si je vědomo nízkých počtů absolventů nastupujících do praxe. Podle pana doktora je Komora
sester dobrá myšlenka. Nová data ÚZIS o úvazcích sester a jejich odměňování jsou k dispozici na:
http://www.uzis.cz/publikace/zdravotnictvi-cr-personalni-kapacity-odmenovani-2017.
Předsedkyně ČMKOS Žitníková pohovořila o současné dobré vzájemné spolupráci odborů s ČAS a o
tom, že se chceme podílet na rozhodováních, která se nás týkají. Nedostatek zdravotníků je kritický,
zdravotníci jsou přetěžováni a atraktivita povolání není velká. Vláda schválila navýšení platů od
1/1/2019 pro sestry o 7 %, s čímž ČMKOS úplně nesouhlasí. Nespravedlivé je také odlišné
odměňování zaměstnanců ve státních zařízeních versus v akciových společnostech. Uvedla také další
nápady, jak dostat zdravotníky zpět do nemocnic (výsluhy, podpory z úřadů práce, možnost
předčasného důchodu, ocenění směnnosti pro všechny).
Zástupkyně ČAS, Mgr. Veronika Di Cara, PhD., hovořila o tom, co obsahuje ošetřovatelská
dokumentace v zahraničí.
Náměstkyně ošetřovatelské péče Mgr. Svobodová, PhD, MBA z VFN představila papírovou
ošetřovatelskou dokumentaci, kterou používají v jejich nemocnici a následně Mgr. Gutová, MBA
představila formuláře elektronické dokumentace ÚVN. Hovořila také o tom, že budeme-li postupovat
podle kvalitních standardů péče, můžeme to tak dokumentovat.
O precizní elektronické dokumentaci v laboratořích pohovořila kolegyně Bechyňová z FN Motol.
Následovala prezentace sponzorské firmy Swiss Life, která představila produkty pro ochranu profesní
či zaměstnanecké odpovědnosti zdravotníků, a své další produkty zvýhodněné pro členy ČAS (penzijní
připojištění). Ve světle informací z posledního bloku, který se týkal role ošetřovatelské dokumentace
v soudních sporech, se pojištění zaměstnanecké odpovědnosti jeví jako zásadní i pro sestry.
Po krátkém obědě se představila mistrně světa v rychlosti v psaní na stroji. Ve fascinující ukázce paní
Zaviačičová stíhala psát slovo mluvené normální rychlostí, obvykle dosahuje rychlosti 900 úhozů za
minutu! Kolegové vytvořili výukovou pomůcku, která umožní komukoliv velmi rychle zvládnout psaní
všemi deseti prsty, takže je pak možné se soustředit se na myšlenku a nikoliv na hledání písmenek na
klávesnici. Pro zájemce, kteří píší na počítači často a chtějí se zlepšit, je link na výukový modul v
jejich prezentaci (prezentace jsou přístupné na www.cnna.cz) Trénink je vhodný pro děti od 10 let!
V odpoledním bloku pak pokračovala bohatá diskuse na předešlá témata a zejména po prezentaci
advokátky Mgr. Jiráskové a PhDr. Martina Šamaje, MBA, jejichž prezentace se týkaly zásadní role
ošetřovatelské dokumentace v soudních sporech. Zdá se, že někdy se nezdravotníci-právníci

rozhodují na základě nepřesných informací, a proto je zásadní role objektivního a erudovaného
soudního znalce, který dokáže informace najít v dokumentaci, pokud tam byly zapsány v rozumném
čase po provedení činnosti. Manipulace se záznamy ex post je obvykle velmi zjevná.
Diskuse byla bohatá, bylo zřejmé, že téma ošetřovatelské dokumentace se sester i dalších členů
ošetřovatelských týmů velmi dotýká. Témata, která vás zajímají a chtěli byste je probrat na nějaké
další akci, můžete psát člence prezidia Veronice DiCara na e-mail kancelar@cnna.cz.

