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Zdravotní politika ČR - Strategické dokumenty  

Strategický rámec „ZDRAVÍ 2030“

Specifické cíle:

1.Ochrana a zlepšení zdraví obyvatel

2.Optimalizace zdravotnického systému

3.Podpora vědy a výzkumu



Strategické dokumenty ČR 

Implementační plány „Zdraví 2030“

1.Reforma primární péče

2.Prevence nemocí, podpora a ochrana 

zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti

3.Implementace modelů integrované péče, 
integrace zdravotní a sociální péče, 
reforma péče o duševní zdraví

4.Personální stabilizace resortu 

zdravotnictví

5.Digitalizace zdravotnictví

6.Optimalizace systému úhrad ve 

zdravotnictví



Strategické dokumenty MZ ČR 

• Koncepce domácí péče, včetně Akčního plánu 2021-

2024

- 1. Posílení role sester v DP

- 2. Financování domácí péče

- 3. Hodnocení kvality poskytování domácí péče

• Koncepce ošetřovatelství, včetně Akčních plánů 2022 –

2025

• Národní onkologický plán

• Národní plán obnovy

• NOP – již 12 (Národní ošetřovatelské postupy)



Informace z MZČR

• Možnost stipendií pro studenty 

• Udílení cen MZČR - Alice G. Masarykové (novela NV 

č. 248/2007 Sb.)

• Kompetence NLZP (změna zákona o zdravotnických 

prostředcích), novela zákona č. 48/1997 Sb., novela 

vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech ZP a JNZP 

• Psychoterapie (nastavení a projednání 

vícestupňového modelu vzdělávání NLZP, po dohodě s 

odbornými společnostmi)

- Metodika pro zaměstnávání osob z Ukrajiny řešení situace s 
přicházejícími ukrajinskými zdravotnickými pracovníky a možnost 
jejich zapojení do pracovního procesu u českých poskytovatelů 
zdravotních a sociálních služeb (příprava jazykových kurzů, příprava 
podpory odborných praxí – kontaktní centrum cizinci)



Data z ÚZIS

Hlavní závěry týkající se kapacity a odměňování sester 
v lůžkové péči (zdroj ÚZIS)

- rok 2020, 2021 je dalším rokem, ve kterém kapacita sester 
v lůžkové péči vzrostla

- již od roku 2017 je tak zastaven  pokles
- v roce 2020 přibylo v segmentu akutní lůžkové péče +165     

úvazků sester ; 2021  + 262 sester
- celkem v systému akutní lůžkové péče evidujeme 48 329 

úvazků všeobecných a dětských sester a porodních 
asistentek. 



Data z ÚZIS

• Platy i mzdy sester významně narostly a v roce 2020 
dosáhly průměru (celkový průměr platů a mezd, všechny 
segmenty lůžkové péče) 51 644 Kč (v akutní lůžkové péči: 
51 976, v ostatní lůžkové péči: 48 610
•promítají se i odměny související s COVID-19. 

• Meziročně 2019 -> 2020 tak jde o nárůst v akutní lůžkové 
péče o cca 19 %, v ostatní lůžkové péči o cca 9 %.

• Průměrná měsíční odměna všeobecných sester tak v roce 
2020 významně převýšila průměrnou odměnu v ČR (dle dat 
ČSÚ: 35 662 Kč).  Oproti roku 2010 odměna sester roste v 
roce 2020 kumulativním indexem růstu +199 %, zatímco 
průměrná mzda v ČR rostla proti roku 2010 o +149 %.



Data z ÚZIS

• Výše uvedené pozitivní trendy ve vývoji odměn sester jsou však, 
stejně jako v minulých letech, provázeny dvěma hlavními 
negativními jevy, které ještě posílil dopad epidemie COVID-19:

• Jelikož platy i mzdy rostou relativně stejným tempem, 
nadále zůstává mezi těmito dvěma formami odměny 
rozdíl, který začal být významný po roce 2011. Průměrný 
plat sestry dosáhnul v roce 2020 hodnoty 54 663 Kč, 
zatímco průměrná mzda 47 526 Kč.

• Problémem je rovněž velký objem přesčasové práce 
sester a práce ve službách, což je jistě důsledkem 
chybějících kapacit v akutní lůžkové péči. 



Informace z MZ – legislativní 

materiály 

- Novela NV č. 31/2010 Sb. vznik  specializačního vzdělávání  
všeobecných sester a dětských sester obor zaměřený na péči v 
onkologii a hematoonkologii a se zainteresovanými stranami se již 
připravuje VP specializačního vzdělávání pro sestry v onkologii 
(EONS) – Národní onkologický plán 2030

- Novela vyhlášky č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů 
některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, 
certifikované kurzy a specializační vzdělávání

- Novela vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální 
požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k 
výkonu nelékařského zdravotnického povolání (Nmgr. Odborný 
pracovník v OPVZ) 



Informace z MZ – nelegislativní materiály 

- Příprava nových nebo aktualizace stávajících vzdělávacích 
programů oborů specializačního vzdělávání 

- Příprava zadávací dokumentace pro analýzu specializačního 
vzdělávání NLZP – Národní plán obnovy 

• Podpora specializačního vzdělávání sester prostřednictvím

tzv. rezidenčních míst (nový systém hodnocení žádostí ve

spolupráci s ÚZIS)

• Školení k podávání žádostí o RMN

• Kontroly akreditovaných zařízení a čerpání fin. prostředků

na RMN



Informace z MZ – připravujeme 

• Navýšení kapacit fakult ČR, které uskutečňují kvalifikační

(pregraduální) přípravu na výkon nelékařských zdravotnických

• Kompetence sester a NLZP – intenzivně projednáváme návrhy

na navýšení kompetencí všeobecných sester ve vazbě na novelu

vyhlášky o činnostech

• Koncepci dalších oborů NLZP

• Revize metodických doporučení k podávání žádostí o akreditaci

dle zákona č. 96/2004 Sb.



Aktuální informace z MZ

• 10. výroční KS Dekubity

• Realizaci Akčních plánů ke koncepci DP

a ošetřovatelství

• Elektronizace a digitalizace agend MZ

• Nová forma spolupráce s NCO NZO (soudní znalci,

telemedicína, Projekty OPZ, Švýcarské fondy, Unicef, WHO,

Národní oš. portál, apod.)



Odborná rada MZ pro 

ošetřovatelství

• zřízena Příkazem ministra č. 59/2021

• za účelem řízení implementace a hodnocení úspěšnosti

Koncepce ošetřovatelství a řešení dalších odborných

problémů souvisejících zejména s výkonem povolání a

vzděláváním zdravotnických pracovníků poskytujících

ošetřovatelskou péči



Složení Odborné rady 

• Předsedou zástupce Ministerstva zdravotnictví, zpravidla

náměstek/náměstkyně pro zdravotní péči.

• Místopředsedou ředitel/ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských

povolání.

• Další členové :

• 1 zástupce Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání,

• 1 zástupce Odboru zdravotní péče,

• 1 zástupce Odboru regulace cen a úhrad,

• 1 zástupce Odboru legislativy,

• 1 zástupce sdružení Asociace vysokoškolských vzdělavatelů

nelékařských zdravotnických profesí,

• 1 zástupce Asociace středních zdravotnických škol,

• 1 zástupce Národního centra ošetřovatelství a nelékařských

oborů

v Brně,

• 2 zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z toho

1 zástupce pro střední a vyšší odborné vzdělávání a 1 zástupce

pro vysoké školství,

• 1 zástupce České asociace sester

• 1 zástupce Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče,

• 1 zástupce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.



Koncepce ošetřovatelství 

strategické cíle



Koncepce ošetřovatelství 

specifické cíle



Specifický cíl 1. 1 Posílení významných investic do 

vzdělávání sester

- Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě inovovaných dokumentů

- Analýza ekonom. náročnosti studia oboru všeobecná sestra a dalších 

členů oš. týmu 

- Analýza příčin odchodu absolventů mimo obor

- Analýza počtu pedagogických pracovníků/mentorů vzhledem k 

předpokládaného počtu žáků/studentů

- Tvorba a využití správné metodiky pro výpočet vývoje počtu sester do 

roku 2030 - 2050, 

- Stanovení dostatečné kapacity VŠ a VOŠ ošetřovatelských oborů a 

metodiky pro výpočet personálu u PZS



Specifický cíl 1. 1.2 Podpora neformálních pečujících, 

dobrovolníků a osob z vlastní zkušeností

- Tvorba návrhů vzdělávacích aktivit a spolupráce na vytvoření 

programů posilující roli neformálních pečujících a dobrovolníků,

osob s vlastní zkušeností s onemocněním.

- Spolupráce s Pacientskou radou MZČR



Specifický cíl 1.2 Profesní rozvoj sester v jednotlivých 

oblastech

1.2.1 REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SESTER A DALŠÍCH ČLENŮ OŠETŘOVATELSKÉHO 

TÝMU, VÝSTUPNÍCH ZNALOSTÍ -PŘÍPRAVA NA VÝKON POVOLÁNÍ.

1.2.2 NASTAVENÍ CELOŽIVOTNÍHO PROFESNÍHO ROZVOJE SESTER A 

DALŠÍCH ČLENŮ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU, VZDĚLÁVÁNÍ ZALOŽENÉ NA 

DŮKAZECH.

1.2.3 NASTAVENÍ KARIÉRNÍHO RŮSTU.



Specifický cíl 1.2 Profesní rozvoj sester v jednotlivých 

oblastech

1.2.1 REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SESTER A DALŠÍCH ČLENŮ 

OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU, VÝSTUPNÍCH ZNALOSTÍ PŘÍPRAVA NA 

VÝKON POVOLÁNÍ.

- Analýza minimálních požadavků na studijní/vzdělávací programy.

- Analýza učebních dokumentů (studijní a vzdělávací programy) 

ošetřovatelských oborů.

- Doplnění problematiky zaměřené na péči o vlastní psychiku, 

sebereflexi, zvládání stresových situací, sociálních dovedností 

(zákonitosti vztahů v týmu, na pracovišti), podpora peer aktivit a jiných 

aktivit pro péči o psychiku sester a ostatních členů týmu, ale i psychická 

podpora neformálních pečujících, ergonomie práce a  prevence 

myoskeletárních chorob.



Specifický cíl 1.2 Profesní rozvoj sester v jednotlivých 

oblastech

1.2.2 NASTAVENÍ CELOŽIVOTNÍHO PROFESNÍHO ROZVOJE SESTER A 

DALŠÍCH ČLENŮ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU A NA VZDĚLÁVÁNÍ 

ZALOŽENÉHO NA DŮKAZECH.

- Analýza aktuálních vzdělávacích potřeb v klinické praxi a tvorba návrhu plánů vzdělávání 

s ohledem na demografický vývoj obyvatelstva a s ohledem na možné závažné 

epidemiologické nebo jiné krizové situace.

- Analýza efektivnosti, hospodárnost, účelnosti a prostupnosti specializačního vzdělávání.

- Tvorba efektivního systému specializačního vzdělávání se zaměřením na obory s nutností 

prokazování vysoké míry vědomostí, dovedností a samostatnosti a jeho navázání na 

systém vykazování úhrad.

- Tvorba návrhu efektivního systému vzdělávání dalších členů ošetřovatelského týmu.



Specifický cíl 1.2 Profesní rozvoj sester v jednotlivých 

oblastech

1.2.3 NASTAVENÍ KARIÉRNÍHO RŮSTU

Tvorba návrhu systému kariérního růstu z hlediska funkčního nastavení 

a odbornosti.



Specifický cíl 1. 3 Podpora vědy a výzkumu

1.3.1 VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VÝZKUMU                              V 

OŠETŘOVATELSTVÍ V SOULADU S TVORBOU NÁRODNÍ KONCEPCE 

ZDRAVOTNICKÉHO VÝZKUMU.

- Vytvoření pracovní skupiny k tvorbě koncepce výzkumu v ošetřovatelství  

- Analýza učebních dokumentů zaměřených na výzkum v ošetřovatelství a úprava 

studijních a vzdělávacích programů se zaměřením na výzkumnou základnu, tvorba 

profesních standardů pro praxi a pro akreditaci programů.

- Evidence grantových a dotačních programů, tvorba přehledu programů na národní a 

lokální úrovni a definování prioritních témat v ošetřovatelském výzkumu do roku 2030.

- Rozpracování návrhu prioritních témat v ošetřovatelském výzkumu do programu na 

podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2027-2030.



Specifický cíl 2.1 Tvorba ošetřovatelských týmů jako 

základu bezpečné úrovně personálního obsazení

2.1.1 REVIZE STÁVAJÍCÍHO SLOŽENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU U 

POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB.

- Vytvoření pracovní skupiny ke stanovení personálního zabezpečení 

zdravotních služeb.

- Specifikace jednotlivých úrovni profesí v  ošetřovatelských týmech, 

specifikace činností jednotlivých profesí v ošetřovatelských týmech.

- Tvorba návrhů na zvyšování vybraných kompetencí                v 

ošetřovatelských týmech.

- Tvorba návrhů na zapojení neformálních pečujících do systému péče, 

dobrovolníků a osob s vlastní zkušeností s onemocněním.



Specifický cíl 2.2 Tvorba záložních týmů, jejich 

specifikace při různých epidemiologických situacích

2.2.1 DEFINOVAT ZÁLOŽNÍ TÝMY PRO VNĚJŠÍ ÚROVEŇ 

ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU A NA VNITŘNÍ ÚROVNI POSKYTOVATELŮ 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB.

- Vytvoření pracovní skupiny k definování modelu

záložních týmů.

- Analýza právních předpisů, stanovení kriticky významných situací 

pro nutnost tvorby záložních týmů 

- Specifikace personálního a finančního zajištění záložních týmů a 

systému vzdělávání těchto týmů.



Specifický cíl 2.3  Kvalita a bezpečí komplexní 

ošetřovatelské péče

2.3.1 POSÍLENÍ SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ 

PÉČE.

- Vytvoření pracovní skupiny ke kvalitě 

ošetřovatelské péče.

- Analýza sledování kvality ošetřovatelské péče prostřednictvím 

standardů ošetřovatelské péče, NOP a klinických doporučených 

postupů.

- Revize kompetencí v ošetřovatelském systému a kořenové analýzy 

jednotlivých nežádoucích událostí.

- Vypracování návrhu doporučených postupů

v ošetřovatelství a metodik ke snížení rizik

poškození pacientů.



Specifický cíl 3.1 Úprava právních předpisů

3.1.1 PŘEZKUM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

- Vytvoření pracovní skupiny k přezkumu právních předpisů.

- Zpracování analýz jednotlivých opatření.



Specifický cíl 3.2 Podpora při definování role 

profesních/stavovských organizací

3.2.1 NÁVRH DEFINICE ROLÍ PROFESNÍCH/STAVOVSKÝCH 

ORGANIZACÍ V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A JEJICH 

PODPORA.

- Vytvoření pracovní skupiny k definicí rolí profesních/stavovských 

organizací.

- Tvorba doporučení k roli profesních/stavovských organizací v rámci 

poskytovaných zdravotních služeb.



Specifický cíl 3.3 Pracovní podmínky

3.3.1 PODPORA ČLENŮ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU (PEČUJÍCÍCH 

SKUPIN) A VYTVOŘENÍ POZICE OMBUDSMANA PRO ČLENY 

OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU.

- Vytvoření pracovní skupiny k podpoře členů  ošetřovatelských týmů.

- Analýza současného stavu, nastavení systému péče o členy 

ošetřovatelského týmu a vymezení pozice ombudsmana.

- Tvorba metodiky vedení adaptačního procesu se zaměřením se na vstup 

nových absolventu k poskytovatelům zdravotních služeb. 

- Metodika systému péče o členy ošetřovatelského týmu včetně podpory 

návratu z MD a RD nabídkou nižších úvazků a možnosti přestupů u 

poskytovatelů zdravotních služeb. 

- Tvorba návrhu na PR aktivity.



Připravujeme

• Projekty z OPZ+ a Švýcarských fondů 

(zaměření nejen na podporu CŽV 

vzdělávání, ale i na prevenci negativní 

fyzické a psychické zátěže)

• Další NOP (Národní ošetřovatelské 

postupy) a revizi stávajících

• Koncepce dalších nelékařských oborů

• Odborné webcasty a chaty pro NLZP

• Bilaterální jednání s SK ve věci uznávání 

vzdělávání

• Metodické návštěvy u PZS 

• Posilování zdravotní gramotnosti 



Vize a úvahy do budoucna

• Účast sester a NLZP ve veřejné politice

• Systematicky vzdělávat v pr. Předpisech,

legislativním procesu a zaměřit se péči o sebe

• Záměr zavedení funkce – ombudsmana, tedy osoby

způsobilé pro řešení požadavků nelékařského

zdravotnického personálu

• Vytvoření zvl. příplatku za „věrnost“

• Věk odchodu do důchodu

• Lázeňské pobyty 



Kam kráčíš česká sestro?

- MZČR má jasnou vizi, strategii a plán opatření, jak 

vytčených cílů dosáhnout

- Záleží na každém z nás, na naši každodenní práci

- Spolupráce všech zainteresovaných stran



Děkuji za pozornost


