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Doporučené postupy pro praxi v ošetřovatelské 
péči – pod záštitou MZČR

Společný cíl

1. Zpracovat a vytvořit jednoznačné doporučené 
rámce vybraných ošetřovatelských postupů v ČR

2. Příprava pro klinické doporučené postupy
3. Správně popsané postupy podpořené profesními 

organizacemi a jejich záštitou 
4. Jednotné hodnocení doporučených postupů
5. Podpora zlepšování na všech úrovních 

poskytovatelů zdravotních služeb 



Ošetřovatelské postupy

Odsouhlasené návrhy pracovních postupů MZČR

1. Role NLZP při manipulaci s léčivými přípravky
2. Asistence při zavedení a péče o CŽK
3. Zavedení a péče o periferní žilní katétr
4. Katetrizace močového měchýře
5. Odsávání dýchacích cest
6. Péče o pacienta s bolestí
7. Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity
8. Prevence pádů a zranění 



Ošetřovatelské postupy

Zásady při realizaci tvorby

1. Na základě MZČR oslovené nemocnice s žádostí 
o spolupráci

2. Delegování zástupců
3. Stanovení týmů a jejich vedoucích
4. Tvorba dokumentů – ovlivněna vždy složením týmů 

a jejich zaměřením
5. Připomínkové řízení



Spolupracující subjekty při zpracování

• Ministerstvo zdravotnictví
• NCO NZO Brno
• VFN Praha
• FN v Motole
• Psychiatrická nemocnice 

Havlíčkův Brod
• Vazební věznice Praha 

Pankrác
• FN Ostrava

• Vojenská nemocnice 
Olomouc

• Nemocnice Kyjov
• Nemocnice Milosrdných 

bratří Brno
• Oblastní nemocnice Kolín
• FN Plzeň
• Thomayerova nemocnice
• Masarykova univerzita 



Připomínkové řízení

• Česká asociace sester
• Spolek vysokoškolsky 

vzdělaných sester 
• Profesní a odborová unie 

zdravotnických 
pracovníků 

• Asociace 
vysokoškolských 
vzdělavatelů 
nelékařských 
zdravotnických profesí 

• Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR 

• Asociace nemocnic 
• Asociace českých a 

moravských nemocnic 
• Asociace krajských 

nemocnic 
• Odborný svaz 

zdravotnictví a sociální 
péče ČR 



Ošetřovatelské postupy

Realizace dalšího postupu

1. Vypořádaní připomínek a jejich zapracovaní
2. Připomínky zapracovávali vedoucí skupin
3. V současné době osloveny odborné společnosti 

a vyzvány ke spolupráci na národní úrovni (listopad 
2019)

4. Následně proběhne zapracování dalších připomínek 
a tvorba definitivních závěrečných znění postupů 
(prosinec 2019)

5. Odeslání do porady vedení MZČR 



Ošetřovatelské postupy pro rok 2020

Realizace postupu v následujícím období

Návrhy a zpracování jednotných ošetřovatelských 
postupů v oblasti neonatologické a pediatrické péče.

Společně ve spolupráci s odbornými společnostmi 
a odborníky z praxe. 



Děkuji za pozornost


