Stabilizace sester ve
zdravotnických zařízeních ČR
Tisková konference ČAS dne 10.9.2010

Analýza ČAS – identifikace
zásadních problémů 4/2009
•
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Špatné finanční ohodnocení;
Chybné zařazení v platových třídách;
Práce nelékařů není zohledněna v Seznamu výkonů při platbách
pojišťoven;
Znevýhodnění platby za nemocenskou, nepřetržitý provoz;
Nedostatečné kompentence;
Zatížení poplatky za registraci;
Nevyhovuje systém specializací;
Dvoukolejný systém vzdělávání (VOŠ, VŠ);
Nejasné postavení zdravotnického asistenta;
Obtížný návrat po mateřské dovolené….

Česká asociace sester plní sliby

Duben 2009/září 2010
Â Finanční ohodnocení
– navýšení tarifních platů pro zdravotnické
pracovníky
– změna zařazování sester a porodních
asistentek do katalogu prací
– sestra nositelka výkonu - Sazebník výkonů

Duben 2009/září 2010
Â Dlouhé a duplicitní vzdělávání
– změna systému vzdělávání sester – VOŠ, VŠ
– zkrácení specializačního vzdělávání
– financování specializačního a celoživotního
vzdělávání
– snadnější celoživotní vzdělávání
– snížení poplatku za registraci

Duben 2009/září 2010
Â Postavení, kompetence, pracovní podmínky
– posílení kompetencí (všeobecných sester)
– odstranění znevýhodnění sester ve směnném
provozu při PN
– vytvoření podmínek pro návrat z mateřské
dovolené

Sestra nositelka výkonu
Sestry (nelékaři)
¾ Lokální ošetření – rány
¾ Provedení cévkování močového měchýře u ženy
¾ Sestavení nutričního plánu pacienta/klienta
¾ Edukace psychiatrickou sestrou
¾ Edukace kardiologického pacienta s diagnózami:
AIM, ICHS, plicní embolie, srdeční selhání
¾ Sazebník výkonů platný k 1.1.2010

Finanční ohodnocení od 1.1.10
Navýšení tarifních platů od 1. 6. 2009 pro sestry
rozpočtových a příspěvkových organizacích
Navýšení tarifních platů od 1. 7. 2009, plošné
navýšení pro všechny zdravotnické pracovníky
Katalog prací - posun v platových třídách pro
všeobecnou sestru a porodní asistentku od 1. 7.

2009

Celkem

Ø
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Financování vzdělávání – projekty
ESF a SR

• Specializační vzdělávání – 170 mil. Kč
• Celoživotní vzdělávání

– 170 mil. Kč

Novela Zákona č.96/2004Sb., o
podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání …..

Činnosti nelékařů
• ČÁST PRVNÍ: Změna zákona o nelékařských
povoláních
• Návrh umožňuje nelékařům podobně jako lékařům
vykonávat některé činnosti ještě před získáním
specializované způsobilosti
•

Např. provádí defibrilaci srdce elektrickým výbojem, provádí výplach žaludku, pečuje o
dýchací cesty pacientů se zajištěnými dýchacími cestami i při umělé plicní ventilaci

• Zásadní pro poskytování zdravotní péče

Všeobecná sestra
• Vzdělávání všeobecných sester na vyšších
odborných zdravotnických školách je ponecháno.
• Provedená analýza ukázala, že na VŠ nejsou
připraveny kapacity na převzetí 3000 studentů
VOŠ.

Zdravotnický záchranář
• Návrh novely zákona umožňuje záchranářům pracovat nejen
u zdravotnické záchranné služby, na akutním příjmu, ale také
v lůžkové části anesteziologicko-resuscitačních oddělení
• Záchranáři mají pro tuto činnost vzdělání, zajímají se o práci
na ARU. Největší nedostatek – všeobecné sestry s atestací v
intenzivní péči , řešíme tím jejich nedostatek – celkem chybí
cca 300 sester specialistek IP.
• Náklady na specializační vzdělání sestry s IP cca 90 tis. Kč

Sanitář
• Zrušení 6 povolání sanitáře a ponechání pouze
všeobecného sanitáře
• Úspora finančních prostředků i času, mobilita
sanitářů po zapracování mezi jednotlivými
pracovišti. Nejvíce fluktuující kategorie
zdravotnického pracovníka.
•

(sanitář pro operační sál, pro laboratoř a transfuzní oddělení, pro
zařízené lékárenské péče, pro lázně a léčebnou rehabilitaci a pro
autoptické oddělení nebo sanitář pro pitevnu)

Registrace
• Návrh prodlužuje registrační období nelékařů
z 6 na 10 let
• Registrace je časově i finančně velmi náročná,
registrační podmínky velmi přísné, navíc je tak řešena
kritická situace v Registru.
• Jen na správních poplatcích je to aktuálně úspora 3,5
mil. Kč od nelékařů

Registrace
• Zdravotnický pracovník při žádosti o prodloužení
předkládá zaměstnavatelem potvrzený přehled
absolvovaného celoživotního vzdělávání a doklad o
výkonu povolání.
• Je považován za způsobilého k výkonu povolání bez
odborného dohledu, pokud se v řízení o jeho žádosti
neprokáže opak.
• Významné zjednodušení celého procesu registrace,
snížení rizika provozních problémů při poskytování
zdravotní péče.

Informace
• Seznam akreditovaných zdravotnických
magisterských a bakalářských studijních programů
a vzdělávací programy vyšších odborných škol je
zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
• Rychlý zdroj aktuálních informací, v současné době
zveřejnění ve Věstníku MZ ČR.

Správní poplatek
• ČÁST DRUHÁ: Změna zákona o správních
poplatcích
• Navrhuje se snížení správního poplatku u žádostí o
vydání i u žádostí o prodloužení z 500,- na 100,- Kč
• Úspora finančních prostředků pro nelékaře

Legislativní proces
• Novela zákona připravena na MZ a předložena v
roce 2009
• Schválení vládou
• Podpořeno výborem pro zdravotnictví i výborem
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
• Nedošlo do 3. čtení do konce funkčního období
Sněmovny
• Opětovné předložení formou poslanecké iniciativy
je nejkratší cesta, jak novelu přijmout.

Novela řeší podstatné oblasti vzdělávání
a výkonů praxe sester a dalších nelékařů.

Česká asociace sester plní sliby

Děkujeme za pozornost

