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Moderní ošetřovatelská péče

Musí vycházet z EBP/ EBN:

• „…poskytovat co největší kvalitu, efektivitu a bezpečnost oš. péče 
za vynaložení co nejmenších prostředků…“ (DiCenso et al., 2005). 

Mezi 4 hlavní cíle oš. péče patří:

• podpora zdraví, 

• prevence nemocí, 

• péče o P/K,

• zjednodušení compliance P/K.
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Ošetřovatelskou péči vykonávají všeobecné sestry:

• s předepsaným vzděláním, které splňují:

- kvalifikační požadavky,

- odbornou způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských ZP 

- pro výkon povolání sestry, 

- pro výkon specializovaných pracovních činností a 

- certifikovaných pracovních činností (např. hojení ran, diabetologie aj.),

• trestní bezúhonnost,

• zdravotní způsobilost.
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Výkon profese smí být vykonáván pouze osobou, která odpovídá přísným kritériím, jež jsou zakotveny v zákonných a podzákonných normách.
Odborné kompetence VS jsou stanoveny zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu NZP, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech ZP a JOP, ve znění pozdějších předpisů. 



Vzdělávání všeobecných sester v Evropské unii 
prošlo na přelomu 20. a 21. století obrovskými změnami:

Celková délka kvalifikačního vzdělávání se v zemích EU liší (v závisl. na délce předchozího všeobecného školního vzdělání):

• nejkratší v SRN a v Rakousku (13 let), 

• nejdelší v Maďarsku (16 let). V ČR, SR, PR, Srbské republice (15 let). 

• Polsko vzdělává VS formou VŠ, jinde dvojkolejnost v kvalif. průpravě VS, tj. VOŠ a VŠ (Věstník MZČR, č. 6/2021). 

Kompetence VS:

• nejvyšší míra autonomie u sester v „Anglii“, v Rakousku a v Pol. r (sestry předepisují léčivé přípravky, pomůcky, 
indikují, provádí a interpretují výsledky vyšetření P/K aj.). 

• nižší u sester v SRN (odborné výkony provádí na základě pověření lékařem). 

Princip vzdělávání v jednotlivých zemích je založen na studijních programech (SP). 

Směrnice EP a Rady 2005/36/ES sjednocuje kvalifikační přípravu sester. 

V rámci specializačního vzdělávání a kompetencí sester existují mezi zeměmi EU velké rozdíly: 

• zaměřeno ke klinickým oborům, k formám terénní a nemocniční péče, prohlubuje všeobecnou kvalifikaci VS.

• EU vydala pro specializační vzdělávání sester základní směrnice 89/48 EEC, 92/51 EEC.
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Vzdělání VS v ČR lze rozdělit do několika typů:

1. Základní kvalifikační studium
- Určené k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání.

- Kvalifikační standard (viz Věstník MZČR č. 09/2021).
- Odbornou způsobilost VS lze získat několika způsoby (Bc., DiS.).

2. Další postkvalifikační vzdělávání - k udržení odborné erudice VS:

A) Specializační studium (NCO NZO, VŠ) - zaměřeno na specifiku ošetř. péče v různých 
klinických oborech, na různé formy terénní a nemocniční péče a na edukaci a management.

B) Univerzitní postkvalifikační studium Bc. nebo Mgr. stupně - zaměřeno na VO, management 
(Ing.), pedagogiku nebo studium, které vede k získání specializované funkční způsobilosti. 

C) Kontinuální (celoživotní) vzdělávání, prostřednictvím organizovaných forem vzdělávání, 
odborných akcí profesních organizací a samostudiem.
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1. poskytovatelka zdravotní péče, 
2. konektor péče, 
3. edukátorka, 
4. konzultantka, 
5. vedoucí/managerka, 
6. výzkumnice, 
7. podporovatelka práv pacientů

• je erudovaná (vzdělaná, odborné dovednosti),
• má soft skills (tvořivé myšlení, efektivní 

komunikace, kooperace, vedení lidí, výkonnost, 
samostatnost, zvládání zátěže, celoživotní učení)

• umí posoudit zdravotní stav a potřeby pacienta, 
• umí naplánovat a zorganizovat práci,
• umí kriticky myslet, improvizovat,
• ovládá IT, jazykově vybavená,
• umí kvalitně informovat a edukovat P/ZP…

• práci s lidmi
• odbornou zátěž
• fyzickou a psychickou zátěž
• soft skills
• směnný provoz
• povinnost mlčenlivosti
• zodpovědnost
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CO OBNÁŠÍ PRÁCE?

ROLE SESTRY

IDEÁLNÍ SESTRA:

• k tomu je vždy dobře naladěná, chápavá...



Faktory ovlivňující kvalitu 
poskytované oš.  péče VS

SWOT analýza

• Silné stránky (Strengths) – interní vlastnosti pozitivně ovlivňující dosažení cíle.

• Slabé stránky (Weaknesses) – interní vlastnosti negativně ovlivňující dosažení cíle.

• Příležitosti (Opportunities) – externí podmínky pomáhající dosáhnout cíle.

• Hrozby (Threats) – externí podmínky ztěžující dosažení cíle.
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STRATEGIE KVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SESTER

• Diskutovat strategii KVS: „Kratší vzdělávání sester“1 nevyřeší jejich nedostatek, sníží se 
kvalita péče… X zlepšení kvality vzdělávání, pracovních podmínek sester, zvýšení 
kompetencí a finanční ohodnocení. Kritiku novely zákona vyjádřily i oborové a vzdělávací 
asociace (ČAS, SVVS, AVVVZP aj.). 

• Revidovat kvalifikační SP (pro VS, PA, ZZ, PS aj., včetně soft skills) k vyhlášce č. 39/2005 Sb.

• Prosadit legislativní úpravy týkající se vzdělávání a kompetencí VS, PA, PS… (viz novelizace Nařízení 

vlády č. 164/2018 Sb, aj.). 

• Zjednodušit proces schvalování SP (vnitřní, ministerstva, NAÚ – každý má své požadavky…).
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• 1s nímž počítá schválená novela zákona (viz Zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.)



STRATEGIE KVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SESTER

• Zlepšit kvalitu výuky a praxí (méně teorie: přednášky vs. cvičení, simulační výuka, 
kazuistiky…, kvalita vyučujících…). 

• Zkvalitnit praxe (kvalita nad kvantitou) – finanční odměna mentorů, ale i studentů!

• Započítávání hodin praxe:
• dle vyhl. č. 39/2005 Sb.2, lze za praktické vyučování (45 minut?) považovat i výuku na pracovištích škol nebo

školských zařízení určených pro praktické vyučování, pokud odpovídá náplni příslušného oboru (to neplatí pro SP 
VS a PA)

• dle „Směrnic EU“3 klinická výuka se uskutečňuje ve ZZ a v přímém kontaktu se zdravými nebo nemocnými
jednotlivci nebo skupinou (délka 1 hodiny oš. praxe v podmínkách poskytovatelů zdravotních služeb je 60 minut).
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• 1s nímž počítá schválená novela zákona (viz Zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.)
• 2dle § 3 odst. 5 vyhl. č. 39/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu NZP
• 3dle Směrnice EP a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací je v oddílu 3 článku 31 odst. 3



Minimální rámec vzdělávání PS/ kvalifikační standard VS

Praktická sestra

• Vyučovací hodina je 45 min. 

• Celkový rozsah praktického vyučování (PV) je 
v denní formě vzdělávání minimálně 1 200 
hodin za 4 roky, z toho odborná praxe činí
minimálně 4 týdny. Celkem 750 hodin/ (tj. 
60min).

• PV lze formou cvičení v odborných učebnách a 
laboratořích školy. 

Všeobecná sestra

• 1 h oš. praxe/ tj. 60 min., v podmínkách poskyt. 
zdrav. služeb. Vyučovací hodina je 50 min.

• Standard. doba studia: nejméně 3 roky a 
nejméně 4 600 h. teoretické výuky a PV, z toho je 
doba PV nejméně 2 300 h. a nejvýše 3 000 h. 

• Za PV1 se považuje ta část výuky, která probíhá ve 
ZZ, ve vlastním sociálním prostředí P/K a v zařízeních 
sociálních služeb poskytujících zdravotní péči. 

• Délka, úroveň a kvalita PV v KFS nesmí být nižší. 
Může být zkrácena pouze o dobu doloženého PV.
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1dle § 3 odst. 5 vyhl. č. 39/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu NZP

Kvalifikační standard 
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PŘEHLED VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH TÝDNŮ V PRŮBĚHU STUDIA 

ROČNÍK I. II. III.

SEMESTR Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní

VÝUKA – CELKEM 15 15 15 15 15 14

VÝUKA – TEORIE 10 10 7 7 7 7

VÝUKA – ODBORNÁ 

BLOKOVÁ PRAXE
5 5 8 8 8 8

INDIVIDUÁLNÍ PRAXE --- 7 --- 7 --- ---

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ 4 4 4 4 4 3

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ 

ZKOUŠKY
--- --- --- --- --- 1

CELKEM 19 26 19 26 19 19
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56 týdnů praxe, 40 h týdně teoretická výuka. Kde je studentský život? Kde je čas na brigádu?



Rozvrh 1. ročníku SP Všeobecné ošetřovatelství, PS 
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Předměty Kvalifikační standard 
dřívější – minimální počet 
hodin

Kvalifikační standard 
nový – minimální počet 
hodin

Rozdíl v počtu hodin

Povinné základní (A) 417 563 Anatomie…, sociologie, 
genetika, psychologie, 
ošetřovatelství… (po 50 
min)

Povinné odborné (A) 438 762 Interny, chirurgie, 
pediatrie, psychiatrie…

Celkem 855 1325 2 300 h (po 50 min)

Povinně volitelné ? ?

Volitelné ? ?

Jazyky?
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Praxe? 660 1360 2 300 h (po 60 min)



STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SESTER

• Diskutovat strategii CŽV SESTER. Jednání kompetentních (znalých problematiky) osob z klinické praxe, z 
profesních organizací (ČAS, SVVS, AVVNZP aj.), vzdělávacích institucí (VŠ, NCO NZO, IPVZ aj.) se zástupci MZ 
ČR, orgány státní správy, se zástupci zdravotních pojišťoven, aj.

• Národní registr zdravotnických pracovníků, kredity…

• Revidovat specializační SP (pro VS aj.). Zmírnit požadavky NAÚ (profese, titul, publikování)!!!

• Rozšířit kompetence VS na různých pozicích v rámci poskytování ZP (v ambulantních, lůžkových 
zařízeních, v domácí a primární péči); zajistit podmínky pro činnost VS se specializací/ se zvláštní odbornou 
způsobilostí… 

• Aktualizovat personální standardy, upravit kategorie sester a popis jejich pracovních činností.

• Legislativní úprava týkající se vzdělávání a kompetencí sester. 

• Upravit kódy pro VS se specializací/ se ZOZ v Sazebníku výkonů.

• Seznámit lékaře a jiné ZP s kategoriemi sester, s jejich potenciálem…

• Průběžně vzdělávat VS z primární/ domácí/ lůžkové péče aj. – jednodenní semináře, webináře aj. 
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DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR

• Zlepšit kvalitu vzdělávání sester a všech NLZP.

• Sestry/ všechny NLZP motivovat k dalšímu CŽV formou specializace nebo ZOZ (lepší plat, zařazení…, Národní 
registr ZP - kredity). 

• Investice do vzdělávání je nutné zvýhodnit úpravami daňové politiky.

• Upravit personální standardy (správné kategorie sester a popis jejich pracovních činností) ve všech oblastech 
poskytování péče.

• Organizace/ spolky: vydávat stanoviska ke klíčovým záměrům vzdělávací politiky v oblasti vzdělávání NLZP v ČR; 
účastnit se tvorby rozvojových koncepcí, plánů výzkumu a legislativních procesů pro NLZP; spolupracovat s MZ ČR 
a MŠMT ČR.

• Vymezit úlohy a odpovědnosti všech partnerů na místní, regionální či celostátní úrovni, v rámci vzdělávacího 
systému i mimo něj.           (ZZ, kraj, ministerstva…)

JEN TAK MŮŽEME ZLEPŠIT KVALITU POSKYTOVANÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE.
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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