
Změny ve specializačním vzdělávání všeobecných sester 

Ke změnám ve specializačním vzdělávání všeobecných sester došlo na základě úpravy legislativy, kdy 

Nařízení vlády (dále jen NV) č. 31/2010 Sb. bylo v roce 2018 novelizováno NV 164/2018 Sb. Na základě 

této novely bylo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen NCO 

NZO) pověřeno vypracováním nových vzdělávacích programů (dále jen VP) a revizí těch stávajících. Ke 

spolupráci na zmíněném úkolu byli osloveni zástupci profesních organizací, poskytovatelů zdravotních 

služeb, zástupci vzdělavatelů a odborníků z praxe.  

Nově byly zpracovány vzdělávací programy pro všeobecnou sestru: 

• Domácí péče a hospicová péče 

• Ošetřovatelská péče v geriatrii 

• Transfuzní služba 

Ve vzdělávacích programech byly akceptovány požadavky odborníků pro přípravu všeobecných sester 

k činnostem, které v současné době nemají v kompetencích, nicméně rozšíření daným směrem je 

systémově žádoucí. Níže jsou uvedeny změny vzdělávacích programů pro všeobecné sestry a výčet 

některých nových výkonů. 

Intenzivní péče (úprava stávajícího programu): 

• navýšení počtu hodin z 560 na 640,  

• zkrácení základního modulu ze 40 na 24 hodin, 

• přidání modulu zaměřeného na anesteziologii (5. odborný modul). 

Nové výkony:  

• hodnocení a ošetřování nehojících se ran a stomií,  

• doporučení vhodných kompenzačních pomůcek k zajištění mobility nemocného, 

• dekanylace centrálního žilního katetru, 

• zavádění a odstranění intraoseálního vstupu, 

• zavádění Huberovy jehly do portu, 

• extrakce drénů, vyjma kraniálních. 

Ošetřovatelská péče v interních oborech (úprava stávajícího programu): 

• navýšení počtu hodin z 560 na 640,  

• vypuštění základního modulu, 

• 3 odborné moduly, 320 hod (dříve 240 hod), 

• modul zaměřený na farmakologii. 

Nové výkony:  

• indikace a provádění katetrizace močového měchýře muže, 

• preskripce vymezených zdravotnických prostředků, 

• poradenská činnost a doporučení volně prodejných léčivých přípravků. 

 

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (úprava stávajícího programu): 

• navýšení počtu hodin z 560 na 624,  

• vypuštění základního modulu, 

• 3 odborné moduly, 264 hodin (dříve 240 hodin). 



Nové výkony:  

• katetrizace a re-katetrizace močového měchýře muže, 

• hodnocení a ošetřování nehojících se ran, doporučení vhodných krycích materiálů. 

Ošetřovatelská péče v psychiatrii (přepracování stávajícího programu): 

• navýšení počtu hodin z 560 na 600,  

• zachování základního modulu, 

• 4 odborné moduly, 300 hodin (dříve 3 odborné moduly, 240 hodin), 

• rozšíření časové dotace na praktické nácviky. 

Nové výkony:  

• koordinace činností mezi zařízeními různého typu, 

• změna při využívání omezovacích prostředků, 

• využívání podpůrných psychoterapeutických přístupů a vybraných terapeutických technik. 

Domácí a hospicová péče (nový VP): 

• obsahuje 520 hod teoretické a praktické výuky, 

• nemá základní modul, 

• skládá se ze 3 odborných modulů v rozsahu 240 hodin. 

Výkony, pro které budou všeobecné sestry ve vzdělávacím programu vzdělávány:  

• výkony se zaměřením na domácí péči, paliativní péči a farmakologii, 

• zaměření na indikaci a provedení, protože v tomto oboru pracují všeobecné sestry převážně 

samostatně. 

Ošetřovatelská péče v geriatrii (nový VP): 

• obsahuje 640 hod teoretické a praktické výuky, 

• nemá základní modul, 

• skládá se z 5 odborných modulů v rozsahu 320 hodin. 

Všeobecné sestry budou vzdělávány pro výkony se zaměřením na specifickou péči o geriatrické 

pacienty, farmakologii, specifika gerontopsychiatrie a paliativní péče. 

Pro přehlednost byly výše uvedeny pouze vzdělávací programy pro všeobecné sestry a základní výčet 

výkonů, pro které budou v rámci SV připraveny. Pro více informací je možné navštívit stránky MZ ČR 

https://www.mzcr.cz/vzdelavaci-programy-specializacniho-vzdelavani-pro-nelekarske-zdravotnicke-

pracovniky/ , kde jsou všechny vzdělávací programy zveřejněny. Věříme, že nové vzdělávací programy 

povedou ke zatraktivnění vzdělávání a ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče. 

V současné epidemiologické situaci akcentujeme v rámci teoretické výuky distanční formu vzdělávání. 

Tato cesta je současně zajímavá pro zaměstnavatele i školence-samoplátce z důvodu úspory cestovních 

a ubytovacích nákladů. Pro všechny pak z důvodu možné časové úspory. Samotné vzdělávání však 

současně vyžaduje větší aktivitu školenců a nanejvýš žádoucí je podpora zaměstnavatele v podobě 

poskytnutí dostatečného studijního volna za předpokladu, že to situace na pracovišti umožňuje. 

Jsme si vědomi, že prezenční forma specializačního vzdělávání nemůže být výše uvedeným způsobem 

plnohodnotně nahrazena. Naší vizí je proto efektivní mix výukových nástrojů, tzv. blended learning, 

který bude pro cílovou skupinu atraktivní a umožní vzdělávání maximálně přizpůsobené časovým 

možnostem každého jednotlivce.      
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