
Připomínkovaný dokument – KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ 2018 

 Česká asociace sester – pracovní skupina pro legislativu 
3. března 2018 

  

Česká asociace sester (dále ČAS) v úvodu žádá MZ ČR o komplexní přepracování předloženého dokumentu. ČAS 

si uvědomuje důležitost uvedeného materiálu a nabízí účast zástupců v pracovní skupině na MZ ČR k vytvoření 

takového materiálu, který ponese atributy dlouhodobého a stálého dokumentu.  

Připomínky (číselně značené připomínky): 

1.  Koncepce vychází z Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998 a 2004, respektuje doporučení 

Světové zdravotnické organizace (WHO), směrnice EU, doporučení Evropské komise, Mezinárodní rady sester 

(ICN) a Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM). Tyto dokumenty určují další vývoj a směr 

ošetřovatelství v 21. století. Koncepce ošetřovatelství je výchozím podkladem pro tvorbu koncepcí dalších 

oborů.    

Uvést celá název Evropské unie (EU) – stejně, jako je u ostatních organizací. 

Měla by zde být uvedena i Evropská federace sester (EFN), která řeší oblast ošetřovatelství v rámci Evropy a je 

na ni odkazováno v kapitole 2.1. 

Pokud jsou citovány konkrétní dokumenty, měly by být uvedeny konkrétní názvy dokumentů, ale zřejmě byl 

použit původní text z Věstníku č. 9/2004 bez konkretizace. 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

2. Koncepce ošetřovatelství je výchozím podkladem pro tvorbu koncepcí dalších oborů.    

Jakých dalších oborů? Budeme definovat, které ,,další“ obory?.  

 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

3. Definice a charakteristika ošetřovatelství  

Odstavec 1 – je zde uveden zdroj ICN 2002 – doporučuji uvést odkaz na http://www.icn.ch/who-we-are/icn-

definition-of-nursing/, kde je originální text  v anglickém jazyce. 

V definici by mělo zaznít, že ošetřovatelství je chápáno jako samostatný obor a ošetřovatelská péče je součástí 

zdravotní péče, viz definice v zákoně o zdravotních službách nebo kapitola 2.1 „Směr vývoje oboru 

ošetřovatelství“ 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

4. Definice a charakteristika ošetřovatelství  

Upravit znění odstavce:  

,,Centrem zájmu ošetřovatelské péče je osoba jako celostní biopsychosociální bytost v holistickém pojetí 

nacházející se v určitém prostředí a v určitém stavu zdraví.  

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

 

 

http://www.icn.ch/who-we-are/icn-definition-of-nursing/
http://www.icn.ch/who-we-are/icn-definition-of-nursing/


Připomínkovaný dokument – KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ 2018 

 Česká asociace sester – pracovní skupina pro legislativu 
3. března 2018 

5. Definice a charakteristika ošetřovatelství  

Upravit znění odstavce:  

• poskytování ošetřovatelské péče zaměřené zejména na navrácení soběstačnosti, zmírnění bolesti a na 

důstojné umírání; 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

6. Definice a charakteristika ošetřovatelství 

Co znamená pojem – podložených šetření (?) 

S uvedenou terminologií v odborné literatuře se nesetkáváme. Předpokládala se ,,praxe založená na důkazech“ 

(?) 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

7. Role ošetřovatelství  

Bod e) doporučujeme doplnit ,,koho“  

Návrh: zmírnění utrpení a zajištění důstojného umírání nemocných; 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

8. Vzdělávání pracovníků v ošetřovatelství  

Odstavec 3 - je odkaz na legislativu uveden za dvojtečkou 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

9. písm. a) Kvalifikační studium  

Doporučujeme upravit znění:  

(získání odborné způsobilosti) probíhá na středních a vyšších zdravotnických školách a na vysokých školách v 

souladu s příslušnými směrnicemi Evropské unie a v akreditovaných akreditovaném zařízeních, kterým  ému 

byla udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu. 

 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

10. Definice ,,celoživotního vzdělávání“ není v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. V platném znění  

Doporučujeme upravit znění:  

a) Celoživotní vzdělávání, kterým si zdravotničtí pracovníci obnovují, zvyšují, prohlubují a doplňují 

vědomosti a dovednosti v příslušném oboru v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. 

Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování 

vědomostí, dovedností a způsobilosti v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými 

poznatky v zájmu zachování bezpečného a účinného výkonu povolání všeobecné sestry. V rámci 
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celoživotního vzdělávání je možné v oboru ošetřovatelství získat vyšší stupně akademického vzdělání 

(magisterské a doktorské).  

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

11. Odstav. 1.  Písm. b) Celoživotní vzdělávání  

– zde je uveden Certifikovaný kurz, ale chybí text „probíhá v akreditovaných zařízeních“ 

Odůvodnění: dle platné legislativy je pro organizaci certifikovaných kurzů nutné získání akreditace 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

12. Registrace  

- text není pro účely koncepce ošetřovatelství dostatečně vysvětlen, je zavádějící s ohledem na zrušení 

registrace novelou zákona 96/2004 Sb. bylo by vhodné toto slovo vůbec nepoužívat a doporučujeme zvolit 

raději Národní registr zdravotnických pracovníků. 

Odůvodnění: Uvedený text sice odkazuje na platnou legislativu, ale není uveden příslušný zákon a ani konkrétní 

název registru – Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) spravovaný ÚZIS dle zákona o zdravotních 

službách. Z textu dále není zřejmé, zda je registrace povinná pro zdravotnického pracovníka, kterého se 

koncepce ošetřovatelství týká. Proto by měl být text jasný a uvádět, že se jedná o evidenci všech profesí, které se 

podílejí na poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách a údaje slouží k účelu evidence 

osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez ohledu na dosažený stupeň kvalifikace. 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

13. Terminologie ,,dělba práce“ je nesrozumitelnou definicí: 

1.5. Vztah oboru ošetřovatelství k ostatním vědním disciplínám 

Výzkum v oblasti řízení a managementu je zaměřen zejména na hodnocení kvality  

a bezpečnost poskytované péče, na hodnocení zátěže ošetřovatelského personálu, dělbu práce (?) a 

efektivnost zdravotnických služeb. 

 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

14. Terminologie ,,Ošetřovatelství“  

1.5. Vztah oboru ošetřovatelství k ostatním vědním disciplínám 

V úvodu odstavce termín ,,Ošetřovatelství“ nahradit pojmem ,,Obor ošetřovatelství“  

 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 
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15. doplnit do kapitoly 2.1 Směr vývoje oboru ošetřovatelství bod j) Zajisti silný hlas pro vedení ošetřovatelství 

– zdraví je lidské právo (ICN 2018) 

Odůvodnění: Má-li být koncepce ošetřovatelství aktuální, měla by zahrnovat nečerstvější výzvy ICN, viz 

http://www.icn.ch/publications/2018-nurses-a-voice-to-lead-health-is-a-human-right/ 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

16. Kapitola 2.1 Písm. d) doplnit  

dokumentovat ošetřovatelskou péči prostřednictvím zdravotnické dokumentace a využívat tyto záznamy pro 

sledování úrovně ošetřovatelské péče, jako podklad pro forenzní účely,  výzkum a statistické údaje;    

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

17. Kapitola 2.2 Hodnocení kvality a bezpečí ošetřovatelské péče  

Slovo indikátor změnit za slovo ukazatel ve větě: Kvalita ošetřovatelské péče se hodnotí na základě indikátorů 

kvality, stanovených platnou legislativou1 a případně na základě vnitřních předpisů poskytovatele zdravotních 

služeb. 

Odůvodnění: Ve vyhlášce se nepoužívá pojem indikátor. 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

18. 2.3  Management v ošetřovatelství   

Je žádoucí taková formulace? Nejvyšším metodickým článkem oboru ošetřovatelství je Ministerstvo 

zdravotnictví. Příslušný odborný útvar metodicky (řídí a kontroluje ošetřovatelství v ČR). 

Otázka: MZ opravdu řídí a kontroluje obor ošetřovatelství v ČR?  netýká se to jen ošetřovatelské péče? 
Ošetřovatelství je přece také vědní obor? MZ řídí a kontroluje „medicínu“? 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 

19. 2.3 Management v ošetřovatelství  

U jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb je ošetřovatelská péče řízena náměstkyní/náměstkem pro 

ošetřovatelskou péči/náměstkyní pro nelékařská zdravotnická povolání (?). Struktura řízení ošetřovatelské 

péče uvnitř zdravotnického zařízení závisí na vedení příslušného zařízení. 

Otázka? Opravdu jen náměstkyně? Máme přece hlavní sestry, manažerky ošetřovatelské péče,  v malých 
zařízeních vrchní sestry nebo vedoucí ošetřovatelské péče a asi ještě více různých pozicí, ze kterých je řízena 
ošetřovatelská péče  u poskytovatelů zdravotních služeb. 

Doporučujeme MZ ČR, aby v koncepci zohlednil důležitost oboru ošetřovatelství u jednotlivých poskytovatelů 

zdravotních služeb a to doplněním textu:  

                                                           
 

http://www.icn.ch/publications/2018-nurses-a-voice-to-lead-health-is-a-human-right/
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Struktura řízení ošetřovatelské péče uvnitř zdravotnického zařízení závisí na vedení příslušného zařízení, avšak 

je vždy v úrovni 1. stupně řízení.  

 

tato připomínka je zásadní - doporučující (vyberte) 


