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Rok 2020 označen Rokem sester a porodních
asistentek
Dne 30. ledna 2019 Výkonná rada Světové zdravotnické organizace
(WHO) na svém 144. zasedání označila rok 2020 za "Rok sestry a
porodní asistentky" na počest 200. výročí narození Florence
Nightingale.
V roce 2020 lze očekávat aktivity zaměřené na ošetřovatelství a porodní
asistenci. Světový den zdraví (7. dubna 2020) a 73. Světové
zdravotnické shromáždění WHO (květen 2020) budou
představovat témata týkající se ošetřovatelství a porodní
asistence.
Sestry a porodní asistentky jsou nezbytné pro dosažení všeobecného
pokrytí zdraví. Sestry a porodní asistentky tvoří v mnoha zemích více
než 50% zdravotnických pracovníků a také více než 50% nedostatku
celosvětové pracovní síly v oblasti zdraví do roku 2030. Posílení
ošetřovatelství bude mít přínos pro podporu plnění dalších cílů
udržitelného rozvoje, např. pro podporu rovnosti pohlaví nebo
k hospodářskému rozvoji.

Aktuální informace z MZ ČR

1) Zdraví 2030
2) Ošetřovatelství
3) Rezidenční místa 2020
4) Pracovní podmínky
5) Finanční ohodnocení
6) Zdravotnické školství
7) Nursing now

Aktuální informace z MZ ČR

Zdraví 2030
- Personální stabilizace
- Zavedení nástrojů pro realizaci systémových
opatření v oblasti CŽV NLZP, v oblasti
prostupnosti, provázanosti a organizace
kvalifikačního a celoživotního vzdělávání NLZP.
- Podpora vzniku a implementace programů a
pobídek ke zvyšování efektivity a atraktivity práce
v rezortu zdravotnictví na základě validovaných
nástrojů jako výstupů evaluace.
- Podpora vzniku a implementace koordinovaných
řešení v oblasti propagace a zvyšování atraktivity
zdravotnického povolání.
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Zdraví 2030
- Využívání nových koordinovaných přístupů u
poskytovatelů zdravotní péče při řešení sladění
pracovního a soukromého života a wellbeing,
zlepšení pracovních podmínek pracovníků ve
zdravotnictví atd. na základě analýzy pracovních
podmínek a potřeb
- Posílení postavení všeobecných sester v systému
zdravotní péče, podpora vzdělávání a rozvoje
kompetencí všeobecných sester v jejich
samostatných rolích, především v domácí
a komunitní zdravotní péči
- Zlepšení prevence negativních dopadů psychické a
fyzické zátěže pro pracovníky ve zdravotnictví
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Kompetence:
Pracujeme na posílení role všeobecných sester v systému
zdravotní péče.
Nové činnosti, které by všeobecné sestry vykonávaly, by
byly zařazeny do certifikovaných kurzů.
PLÁNOVÁNÍ OBSAHU A ROZSAHU OŠETŘOVATELSKÉ
PÉČE VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
(vyplňování poukazu domácí péče)
- INDIKACE A PRESKRIPCE VYMEZENÝCH
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PACIENTŮM,
zejména:
- terapeutického krytí a obvazového materiálů
- kompenzačních pomůcek pro zajištění mobility
- inkontinenčních pomůcek
- stomických pomůcek bez schválení revizním lékařem
- kompresivních pomůcek
- diabetických pomůcek (proužky,...)
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Kompetence:
INDIKACE A PROVÁDĚNÍ CÉVKOVÁNÍ MUŽŮ,
VÝPLACHU STŘEV (klyzma);
NDIKACE OŠETŘOVÁNÍ CHRONICKÝCH RAN,
KOŽNÍCH LÉZÍ, KŮŽE PACIENTŮ V PRŮBĚHU
LÉČBY RADIOTERAPIÍ, EXTRAKCI STEHŮ U RAN
HOJÍCÍCH SE PER PRIMAM;
INDIKACE ZAVÁDĚNÍ A UDRŽOVÁNÍ INHALAČNÍ A
KYSLÍKOVÉ TERAPIE U PACIENTŮ
V PRETERMINÁLNÍM A TERMINÁLNÍM STAVU;
INDIKACE A ZAVÁDĚNÍ PERIFERNÍCH ŽILNÍCH
KATÉTRŮ PACIENTŮM STARŠÍM 3 LET, VČETNĚ
PODÁNÍ KRYSTALOIDNÍCH ROZTOKŮ A GLUKÓZY
U PACIENTA S OVĚŘENOU HYPOGLYKEMIÍ;

Aktuální informace z MZ ČR

Kompetence
SAMOSTATNOST VE VYŠETŘOVÁNÍ PACIENTA indikace, provádění, hodnocení (např. odběr
anamnézy, orientační vyšetření zrakové ostrosti,
orientační vyšetření sluchu, mobility a lokomoce
pacienta za pomoci diagnostických testů ADL,
testu hodin, MMSE, …) A NÁSLEDNÉ MOŽNOSTI
ODESLAT PACIENTA DO PÉČE JINÝCH
ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ (např.
praktickému lékaři či lékaři specialistovi
(diabetologovi, cévnímu chirurgovi, podiatrovi),
stomické sestře, nutričnímu terapeutovi;
PREVENTIVNÍ PÉČE A EDUKACE PACIENTŮ NEBO
JEJICH PŘÍBUZNÝCH/BLÍZKÝCH.
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Ošetřovatelství
- Národní ošetřovatelské postupy (katetrizace moč.
měchýře, Prevence vzniku dekubitů, Bolest, CŽK,
Pády, Odsávání z DC, Role NLZP při manipulaci s
léč. přípravky)
- Role NCO NZO
- Bilaterální jednání SK
- Revize a tvorba VP SV (kulaté stoly)
- Koncepce Domácí péče
- Koncepce ošetřovatelství
- Komora
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Rezidenční místa 2020
Ministerstvo zdravotnictví podporuje vzdělávání
zdravotnických pracovníků v oblasti
specializačního vzdělávání a celoživotního
vzdělávání - RMN.

- Elektronizace žádostí
- Regionální kritéria
- Analýza potřebnosti
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Pracovní podmínky
- Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci
(podpora vedení el. dokumentace)
- Administrativní audit
- Administrativní pracovník ve zdravotních službách
(kurz)
- PS pro personální stabilizaci
- Projekt Ukrajina – jednotné kontaktní místo
- SPIS + projekt
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Finanční ohodnocení
- Návrhy MZ k novelizaci NV č. 222/2010 Sb., o
katalogu práce ve veřejných službách a správě
- Navýšení od roku 2020

- Ministerstvo zdravotnictví se zabývá i dalšími
oblastmi motivačních faktorů jako jsou např.
výsluhy, příspěvek na bydlení, nižší odvody na
zdravotní pojištění nebo předčasné důchody.
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Zdravotnické školství
- Kampaň „Studuj zdrávku“
- Spolupráce AVOŠ a AVVNZP
- Revize RVP Praktická sestra a Všeobecná sestra
- Metodické doporučení pro přijímání žáků do vyšších
ročníků (kombinovaná forma)
- Maturitní zkouška
- Přijímací řízení
- Odměna za praxi
- Příprava memoranda o spolupráci vysokých škol a
vyšších odborných škol zdravotnických
- Mezirezortní pracovní skupina (Logopedie,
Psychologie, apod.)
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Nursing now
- Naším cílem je pozitivní prezentace práce
zdravotníků
- Kampaň, zvýšení atraktivity a povědomí o práci
sester
- Výstava fotografií
- Kompetence
- 12.5.2020 - MZČR 12.00 – 15.00 hod. pozvánka
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Děkuji za pozornost.

