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 Zápis z jednání Pracovní skupiny pro kvalitu ošetřovatelské péče ČAS  
 

Datum jednání:      30. 9. 2015  

Místo konání:        ÚVN Praha  

Účastníci jednání: členové Pracovní skupiny (bez titulů):  

Lenka Gutová, Alena Makarová, Lada Nováková, Andrea Pokorná, Ivana Koudelková, Ilona 

Plevová   

 

Program: 

1. Představení nových členů skupiny 

2. Kontrola úkolů z minulého jednání 

3. Informace z Expertní skupiny Národního systému sledování nežádoucích událostí 

4. Informace z Pracovní skupiny pro bezpečí pacientů a kvalitu zdravotní péče  

5. Informace z ÚZIS 

6. Příprava konference „Kvalita a bezpečí v praxi“ 2. 12. 2015 

7. Stanovisko k současným navrhovaným změnám ve vzdělávání všeobecných sester 

8. Diskuse 

 

Zápis z jednání: 

Ad 1.  

- Na základě doporučení Prezidia ČAS byla rozšířena Pracovní skupina pro kvalitu z řad 

členů ČAS, kteří projevili zájem pracovat ve skupinách a kontaktovali na základě 

výzvy ke spolupráci Prezidium 

- Kompletní složení skupiny je zveřejněno na webových stránkách ČAS 

- Pracovní skupina pro kvalitu má 16 členů, dnešního jednání se zúčastnilo 6 členů 



ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče 

telefon:  

e-mail:  

web: www.cnna.cz/pracovni-skupiny/pro-kvalitu-pece  

 Londýnská 15, 120 00 Praha 2 
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 
č.ú.: 27033021/0100 
IČO 00537161 
www.cnna.cz  

- Ostatní zájemci byli rozděleni do podskupin a přiděleni členům naší skupiny za 

účelem ev. elektronické komunikace při řešení aktuálních úkolů 

Ad 2. 

1. Aktualizovat Pracovní postup ČAS/PP/2007/0001 – Pracovní skupina pro kvalitu péče – 

připomínky všichni členové do 30.6.  

PP zrušen 

2. Aktualizovat Pracovní ČAS/PP/2007/0003 – Prevence pádu a zranění pacienta / klienta a 
jeho řešení – připomínky všichni členové do 30.8.  

Úkol trvá – D. Svobodová 

3. Oslovit další případné zájemce o práci v Pracovní skupině pro kvalitu ošetřovatelské péče 

v návaznosti na výzvu Prezidia a pozvat je na další kontaktní jednání – L. Gutová do 30.6. 

Úkol splněn 

4. Zpracovat a zveřejnit na webových stránkách ČAS pro členskou základnu aktuální 

informaci o současné situaci v oblasti kvality a bezpečí ve zdravotních službách - do 30.9. 

Úkol splněn 

  

Ad 3.  

 

- Expertní skupina Národního systému sledování nežádoucích událostí byla odvolána a řeší 

se nová struktura (Řídící skupina za ÚZIS a expertní skupina za MZ ČR) 

Ad 4. 

Na jednání 26. 6. Na MZ ČR byly diskutovány a připomínkovány:  

- Akční plán č. 9  - Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb jako 

součást Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 

- Interní systém hodnocení kvality a bezpečí + metodický návod pro sebehodnocení 

poskytovatelů 

- Příprava věcného návrhu řešení externího hodnocení kvality a bezpečí – novela vyhlášky 

102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí 

- Reedice publikace Rádce pacienta – za naši pracovní skupinu připomínky odeslány – 

děkuji všem připomínkujícím 

Ad 5. 

- V současné době se řeší nastavení systému sledování nežádoucích údálostí v rámci 

registrů ÚZIS 
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- Pro zdravotnická zařízení je možnost volby systému – buď integrace vlastní aplikace do 

systému ÚZIS nebo využití aplikace ÚZIS 

- Na webu ÚZIS je dostupné datové rozhraní 

- Na základě analýzy zasílaných dat bude postupně upravována metodika 

- Na webových stránkách http://www.uzis.cz/nshnu ÚZIS je dostupný definiční slovník a 

uživatelská příručka 

Ad 6.  

V souladu s plánem činnosti Pracovní skupiny se uskuteční 2. 12. 2015 v ÚVN ve spolupráci se 

SAK, o.p.s Konference Kvalita a bezpečí v praxi 

Tématické okruhy – příklady dobré praxe, kasuistiky závažných nežádoucích událostí 

Aktivní účast do 30. 10.  

Přihlášky on line na www.uvn.cz 

Žádám všechny členky o aktivní distribuci pozvánek i prostřednictvím poskupin !!! 

 

Ad 7. 

Na jednání bylo diskutováno vypracování stanoviska za Pracovní skupinu pro kvalitu 

k současným navrhovaným poslaneckým iniciativám ke změně pregraduálního vzdělávání 

všeobecných sester. V současné době však bylo aktuálně zveřejněno zveřejněno stanovisko 

Prezidia ČAS. Za Pracovní skupinu pro kvalitu nebude již stanovisko zpracováno. 

 

Zapsala: Lenka Gutová 

Další jednání Pracovní skupiny pro kvalitu se uskuteční v rámci konference Kvalita a bezpečí 

v praxi v ÚVN 2. 12. 2015 
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