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Stabilizace sester – Česká asociace sester plní sliby 
 
Česká asociace sester (ČAS) společně s poslancem Parlamentu ČR Markem Šnajdrem 
představují návrh novely zákona č. 96/2004 o podmínkách způsobilosti k výkonu 
nelékařských povolání, která řeší  významné finanční a organizační problémy nelékařů, 
zejména všeobecných sester. 
 
Novela zákona řeší především tyto oblasti: 
1) Umožňuje nelékařům vykonávat některé dílčí činnosti ještě před získáním specializované  
            způsobilosti, podobně jako u lékařů (např. pečuje  o dýchací  cesty pacientů  se    
            zajištěnými  dýchacími cestami  i  při  umělé  plicní  ventilaci …...); 
 
2) Ponechává studium všeobecných sester na vyšších odborných školách; 
 
3) Umožňuje zdravotnickému záchranáři pracovat na lůžkových částech intenzivní péče   
            či ARO; 
 
4) Ruší všechny obory sanitáře a ponechává pouze obor všeobecný sanitář; 
 
5) Prodlužuje registrační období z 6 na 10 let; 
 
6) Zjednodušuje celý proces registrace a jejího prodloužení; 
 
7) Snižuje správní poplatek za vydání nebo prodloužení registrace z 500,- na 100,- Kč. 
 
„Jsem přesvědčena, že vláda i poslanecká sněmovna podpoří tento jednoduchý návrh, na který  
čekají nejen desetitisíce sester, ale i ostatních nelékařů již mnoho let,“ říká prezidentka ČAS 
Dana Jurásková a dodává: „Novela jednoznačně povede ke stabilizaci  zdravotnického 
personálu, omezí odchody zdravotníků a zvýší mobilitu v rámci zdravotnického systému.“ 
 
Novela zákona má širokou podporu odborné veřejnosti a úspěšně prošla v minulém volebním 
období celým legislativním procesem, avšak ji minulá Poslanecká Sněmovna nestihla projednat 
ve třetím čtení, čímž podle legislativních pravidel její projednávání musí začít od počátku. 
 
„Na tuto novelu, kterou jsme připravili ještě na ministerstvu zdravotnictví, netrpělivě čeká 
významná část naší obdorné zdravotnické veřejnosti. Předložení formou poslanecké iniciativy 
je nejrychlejší cesta, jak ji prosadit, a proto jsem se jí rád ujal.“ říká místopředseda 
zdravotního výboru Sněmovny Marek Šnajdr (ODS). 
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Již v roce 2007 ČAS upozorňovala na hrozící nedostatek sester v českém zdravotnictví. 
Identifikovala mnoho stabilizujících opatření, z nichž se v posledních měsících  podařilo 
významnou část prosadit a naplnit. 
Byly navýšeny platy zdravotníkům a vydána dokonce samostatná platová tabulka. Provedeny 
změny v katalogu prací tak, aby mohly být sestry a porodní asistenty zařazeny o jednu platovou 
třídu výše. Do sazebníku výkonů byly zařazeny výkony,  jejichž nositeli jsou nelékaři, včetně 
sester. Snížil se počet specializací nelékařů, specializační studium je nyní připravováno ve 
zkrácené délce. Část specializací byla převedena do efektivnějších a kratších certifikovaných 
kurzů. Byly zajištěny finanční prostředky pro specializační i celoživotní vzdělávání. 
Odstraněno znevýhodnění sester a ostatních nelékařů v nepřetržitém provozu v souvislosti 
s pracovní neschopností. Byly podpořeny aktivity zdravotnických zařízení při budování 
firemních školek a tím i snazší návrat sester z mateřské dovolené. 
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