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ČAS se aktivně podílí na revizi popisů povolání nelékařských
zdravotnických pracovníků pro Národní soustavu povolání
Česká asociace sester byla oslovena ke spolupráci při aktualizaci informací o povoláních
v oblasti zdravotnictví a farmacie pro Národní soustavu povolání (NSP). NSP je rozsáhlou,
na internetu přístupnou databází popisů povolání, která se snaží svým uživatelům přiblížit
aktuální požadavky a potřeby z pracovního trhu. Jejím správcem je Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR, které její administrací pověřilo příspěvkovou organizaci Fond dalšího
vzdělávání. NSP (www.nsp.cz) aktuálně obsahuje více než 1.300 popisů povolání a téměř
1.700 jejich specializací, rozdělených do 40 odborných směrů.
Oblast zdravotnictví a farmacie patří mezi nejčastěji navštěvovanou oblast z celé Národní soustavy
povolání, a proto vyžaduje komplexní aktualizaci. Do prováděné aktualizace budou již zahrnuty
změny z novely zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Aktualizované
znění povolání bude na NSP k dispozici po schvalovacím procesu cca od března 2018.
S cílem dosáhnout co největší reálnosti a aktuálnosti se na zpracování popisů povolání a jejich
průběžných aktualizacích a revizích podílí přímo zástupci zaměstnavatelů, odborné svazy, sdružení a
další odborníci z příslušného oboru.
NSP obsahuje velké množství strukturovaných informací a je určena široké veřejnosti i specifickým
cílovým skupinám. Pro svoji práci ji často využívají personalisté při vytváření popisů pracovních míst či
sestavování kompetenčních modelů, studenti při rozhodování o svém budoucím směřování,
absolventi škol a osoby hledající nové zaměstnání jako cenný zdroj informací pro přípravu na profesní
pohovor, kariéroví poradci a pracovníci úřadů při pohovoru s uchazeči apod.
Konkrétně popisy povolání obsahují tyto informace: stručnou charakteristiku povolání, hlavní
vykonávané činnosti, příklady prací včetně řazení do tarifních tříd, kvalifikační požadavky
(požadované, popř. doporučené školní vzdělání, další vzdělání, profesní kvalifikace, certifikáty aj.),
průměrné mzdy, informace o volných místech, požadované odborné znalosti a odborné
dovednosti, vhodné měkké kompetence a obecné dovednosti, zdravotní způsobilost apod.
V neposlední řadě je důležitou informací i samotné propojení povolání a jejich specializací, které dává
uživatelům jasnou informaci o společně sdílených odborných znalostech a dovednostech, a tedy i
dalších možnostech profesního uplatnění.
NSP má i výraznou roli popularizační, a to především v oborech, které jsou regulovány legislativou při
vstupu do povolání, jeho samotném výkonu, popř. definují podmínky pozbytí způsobilosti k jeho
výkonu. Povolání, která splňují tyto podmínky, jsou označována jako regulovaná, obsahují méně
informací oproti běžným povoláním, protože důraz je kladen na propojení s platnou legislativou, tedy
neduplikování jinde uvedených informací. K těmto regulovaným povoláním patří všechna
zdravotnická lékařská i nelékařská povolání.
V rámci kompletní revize popisů povolání v oblasti zdravotnictví i farmacie byli ke spolupráci osloveni
zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR jakožto hlavního garanta platné legislativy, příslušné komory
(Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora, Komora zubních

techniků ČR, Komora záchranářů ZZS ČR aj.) a odborné svazy a sdružení (Česká asociace sester, Unie
fyzioterapeutů, Česká asociace ergoterapeutů, Společnost radiologických asistentů aj.). Veškeré
aktivity by měly být ukončeny do konce letošního roku a připraveny k předání do schvalovacího
procesu.

Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných
odborných pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní
subjektivitou hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví. Je otevřena pro
všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociální péče,
školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na
národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice.
Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla
celospolečenské uznání, přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční
ohodnocení.
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