
Tisková zpráva ČAS 
 
 
Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítala 
v novém roce 2010, popřála vám všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů nejen v té 
složité a těžké profesi, ale i v osobním životě. 
Zároveň mi dovolte, abych stručně vyhodnotila rok předcházející, který byl pro profesi 
nelékařů velmi významný. I když zdaleka není vše, tak jak bychom si přáli a 
představovali, přece jen se něco málo pohnulo kupředu. 
První vyznanou událostí v životě zdravotníků a zejména v životě nelékařů bylo 
zvolení Mgr. Dany Juráskové, PhD.,MBA. do funkce ministryně zdravotnictví 
v úřednické vládě Jana Fišera. Je to v historii poprvé, kdy do křesla ministra usedla 
zdravotní sestra. Myslím, že můžeme na to být právem hrdi. Ostatně to oceňují i naši 
zahraniční kolegové a kolegyně. Zprávy o tom máme jak ze zahraničních cest 
Veroniky Di Cara nebo Karolíny Moravcové a Jindry Pavlicové, které se v minulém 
roce zúčastnily zahraničních setkání se zástupci ICN.  
 
Jedním z významných okamžiků loňského roku zcela jistě bylo vydání nařízení vlády, 
které navyšovalo platy zdravotníků a zejména všeobecných sester celkem o 15%. 
Nařízení vlády se týkalo všech zdravotnických zařízení, tedy i soukromých. Náklady 
na navýšení byly uvolněny z prostředků pojišťoven. Navýšení bylo rozděleno na 3 
etapy.  
První etapa se týkala všech zdravotníků k 1.6 2009 a byla ve výši 3,5%. Další 
navýšení se týkalo všeobecných sester k datu 1.7.2009. Posledním bodem Nařízení 
vlády bylo zařazování sester do tarifních tříd dle jejich pracovního zařazení. Česká 
asociace sester uvítala tuto aktivitu Ministerstva zdravotnictví jako start ke změnám a 
postupnému zlepšování.  
ČAS monitorovala stav v regionech prostřednictvím průzkumu na webových 
stránkách www.cnna.cz. Bohužel se tohoto anonymního průzkumu zúčastnilo méně 
respondentů, než jsme očekávali, ale i tak se ukázalo, že Nařízení vlády je plněno 
cca v 50%. Nejhorší situace se ukázala v soukromém sektoru a v akciových 
společnostech kde je plat zdravotníků veden jako smluvní. V počátku letošního roku 
přislíbily pojišťovny, že zkontrolují tok přiznaných finančních zdrojů ve zdravotnických 
zařízeních a jejich skutečné využití. 
 
Dalším významných bodem bylo zavedení nových kódů výkonů do Sazebníku 
výkonů pro rok 2010, který vydává formou vyhlášky Ministerstvo zdravotnictví. 
Na přelomu roku 2008 a 2009 oslovilo Ministerstvo zdravotnictví – odbor vědy a 
výzkumu profesní organizaci ČAS aby vytvořila nové kódy výkonů nelékařů nebo 
upravila stávající kódy výkonů nelékařů, které již v sazebníku výkonů z minulých let 
byly. 
V rámci prezidia ČAS byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců 
jednotlivých odborných sekcí podle toho, jaké kódy výkonů nelékařů se budou 
připravovat. A tak po těžké a zdlouhavé práci zástupců sekcí diabetologické, interní, 
nefrologické, psychiatrické a nutričních terapeutů vznikly nové kódy výkonů spod 
heslem Sestra – nositelka výkonů. Dále pak byly předloženy přepočítané kódy 
výkonů nelékařů cévkování u ženy v ambulanci a v návštěvní službě a aplikace 
ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby 



bolesti v rámci ambulance. U těchto typů výkonů se podařilo navýšit a doplnit 
materiálové zabezpečení provedení výkonů pomocí jednorázových balíčků. 
 
Z uvedených nových výkonů byly zařazeny: 
 
Psychiatrická sekce odb. 916 (předkladatel Mgr. Tomáš Petr) 
Skupinová relaxace 
Edukace psychiatrickou sestrou 
Reedukace psychiatrickou sestrou 
 
V rámci odbornosti všeobecné sestry – odb. 911 
Diabetologická sekce (předkladatel V. Havlová, Bc. M. Joukalová) 
Reedukace pacienta s diabetes mellitus a jemu blízkých osob 
 
Nefrologická sekce (předkladatel J. Nermutová) 
Provádění peritoneální dialýzy sestrou – Provedení peritonealní dialýzy sestrou mimo 
nefrologicke oddělení 
 
Prezidium ČAS – výkony mezioborové (předkladatel Bc. Irena Pejznochová) 
Provedení katetrizace močového měchýře u ženy v ambulanci a v návštěvní službě 
Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických 
zdrojů a léčby bolesti v rámci ambulance 
 
Sekce nutričních terapeutů (předkladatel Tamara Starnovská) – vznik nové 
odbornosti 916 
Propočet nutriční bilance (SW nástrojem) 
Indikace sippingu nutričním terapeutem 
Sestavení nutričního plánu pacienta / klienta 
Vyšetření a zhodnocení nutričního stavu nutričním terapeutem 
Edukace nutričním terapeutem 
Reedukace nutričním terapeutem 
 
 
Všechny uvedené kódy výkonů nelékařů jsou obsaženy v Sazebníku výkonů 2010, 
který je k dispozici na www.mv.cz/legistativa/zákony, nebo bude v nejbližších dnech 
k zakoupení v tištěné podobě na kontaktech: szv@klim.cz, faxem: 519 330 840, 
případně písemně k zaslání na dobírku na adrese: MUDr. Eva Klimovičová, 
Lednická 34, 690 06 Břeclav 6. 
 
Tolik k výkonům nelékařů. Zde se přímo nabízí poděkování všem kolegům a 
kolegyním, kteří se na tvorbě registračních listů jako podkladu pro tvorbu výkonu a 
také na samotné obhajobě výkonů před pracovní skupinou Ministerstva zdravotnictví 
podíleli. Všichni předkladatelé podali naprosto profesionální výkon a zcela jistě si 
poděkování zaslouží. 
 
I když ve zdravotnictví a obzvlášť v nelékařských profesích není právě optimistická 
situace, můžeme říct, že něco málo se podařilo. Budeme dále pracovat na dalších 
kódech výkonů nelékařů a zároveň jednat s Ministerstvem zdravotnictví o dalších 
možnostech optimalizace pozice nelékaře, nejen všeobecných sester, kterých máme 
stále nedostatek. 



 
Závěrem bych ráda připomněla všem kolegyním a kolegům, členům ČAS, kteří 
zaznamenali navýšení členských příspěvků pro rok 2010 na 500 Kč za sekci / region. 
Toto navýšení bylo nutné, protože původní příspěvek 300 Kč za sekci / region byl 
z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Již v loňském roce jsme přišli o dotace 
z Ministerstva zdravotnictví a vzhledem k celkovému nedostatku finančních 
prostředků je nemůžeme očekávat ani letos. Budeme se snažit naším členkám a 
členům vykompenzovat toto navýšení maximalizací servisu. 
 
Ještě jednou přeji všem hodně trpělivosti ve vaší práci. 
 
Bc. Irena Pejznochová 
Tiskové oddělení  
Česká asociace sester 
irena.pejznochova@seznam.cz 
www.cnna.cz  
 


