
Česká koncepce oboruČeská koncepce oboru  

ošetřovatelstvíošetřovatelství  



 VycházíVychází  zz::    

-- KoncepceKoncepce  ošetřovatelstvíošetřovatelství  ČeskéČeské  republikyrepubliky  
zz  rokuroku  19981998,,    

  

-- respektujerespektuje  doporučenídoporučení::    
•• OrganizaceOrganizace  spojenýchspojených  národů,národů,    

•• SvětovéSvětové  zdravotnickézdravotnické  organizace,organizace,    

•• směrnicsměrnic  EvropskéEvropské  unie,unie,    

•• doporučenídoporučení  EvropskéEvropské  komise,komise,    

•• MezinárodníMezinárodní  organizaceorganizace  práce,práce,    

•• MezinárodníMezinárodní  radyrady  sestersester  aa  porodníchporodních  asistentekasistentek..  

Koncepce ošetřovatelství České Koncepce ošetřovatelství České 

republikyrepubliky  



Potřeba nové koncepce 

ošetřovatelství 

Vychází z předpokladů, že: 

 

- náročnější práce      vyžaduje vytvoření 
nové a lépe kvalifikované kategorie sester 
a řadu změn v dosavadní ošetřovatelské 
péči 



Potřeba změn našeho 

ošetřovatelství 

 Nevyhraněnost profesionální podoby 
 

• nekonkrétnost kompetencí  
• nutnost legislativního změn  
• přesun jiných činností     odvádějí od 
samotného ošetřovatelství 

• hledání profesionální identity 
• zohledňuje požadavky pro vstup do EU 



Potřeba změn našeho 

ošetřovatelství 

 1.5.2004 vstoupila ČR do EU 

 

• závazek k přijmutí řady opatření  

• vypracovat právní předpisy, které budou řešit 
specifické oblasti mající přímý vztah k výkonu 
povolání všeobecné sestry 

• splnění těchto požadavků          důležité pro 
volný pohyb sester na trhu práce v rámci 
členských států EU 



Koncepce ošetřovatelstvíKoncepce ošetřovatelství  

MetodickéMetodické  opatřeníopatření  MZMZ  kk  zajištěnízajištění  
jednotnéhojednotného  postupupostupu  připři  poskytováníposkytování  
ošetřovatelskéošetřovatelské  péčepéče::  

  
-- veve  zdravotnickýchzdravotnických  zařízeníchzařízeních  lůžkovélůžkové  nebonebo  

ambulantníambulantní  péčepéče    

  

-- vv  sociálníchsociálních  zařízeníchzařízeních    

  

-- veve  vlastnímvlastním  sociálnímsociálním  prostředíprostředí  jednotlivců,jednotlivců,  rodinrodin  aa  
skupinskupin  osobosob..  

  



 nana  náročnějšínáročnější  aa  samostatnějšísamostatnější  prácipráci    

 zdůrazňujezdůrazňuje  nutnostnutnost  prácepráce  metodoumetodou  
ošetřovatelskéhoošetřovatelského  procesuprocesu  doprovázenéhodoprovázeného  
řádněřádně  vedenouvedenou  zdravotnickouzdravotnickou  
dokumentacídokumentací    

 zajištěnízajištění  kvalitníkvalitní  ošetřovatelskéošetřovatelské  péčepéče  
prostřednictvímprostřednictvím  ošetřovatelskýchošetřovatelských  
standardůstandardů,,  kterékteré  stanovujístanovují  kritériakritéria  
kk  jejímujejímu  poskytováníposkytování  aa  hodnoceníhodnocení  

Koncepce klade důrazKoncepce klade důraz  



Koncepce klade důrazKoncepce klade důraz  

 osvědčeníosvědčení  kk  výkonuvýkonu  zdravotnickéhozdravotnického  povolánípovolání  
bezbez  odbornéhoodborného  dohledudohledu  NLZPNLZP  aa  jejichjejich  zápisuzápisu  dodo  
RegistruRegistru  zdravotnickýchzdravotnických  pracovníkůpracovníků  
způsobilýchzpůsobilých  kk  výkonuvýkonu  povolánípovolání  bezbez  odbornéhoodborného  
dohledudohledu  

 systematickésystematické  používánípoužívání  tétotéto  koncepcekoncepce  vv  praxipraxi  sese  
odrazíodrazí  veve  zkvalitněnízkvalitnění  celkovécelkové  péčepéče  

 vývojevývoje  českéhočeského  ošetřovatelstvíošetřovatelství  kk  výraznémuvýraznému  
doplněnídoplnění  odod  současnéhosoučasného  pojetípojetí  ošetřovatelskéošetřovatelské  
péčepéče  zaměřenézaměřené  převážněpřevážně  nana  splněnísplnění  lékařskýchlékařských  
ordinacíordinací  aa  zajištěnízajištění  základnízákladní  ošetřovatelskéošetřovatelské  
péčepéče  oo  náročnějšínáročnější  aa  samostatnějšísamostatnější  prácipráci  sestersester  
orientovanouorientovanou  nana  podporupodporu  zdravízdraví  člověkačlověka  aa  jehojeho  
potřebypotřeby  



Cíle nové koncepce Cíle nové koncepce 

ošetřovatelstvíošetřovatelství  

ZaměřenéZaměřené  nana  zdravízdraví  
 pomáhatpomáhat  jednotlivci,jednotlivci,  rodině,rodině,  skupinámskupinám  aa  

komunitámkomunitám  dosáhnoutdosáhnout  tělesného,tělesného,  duševníhoduševního  aa  
sociálníhosociálního  zdravízdraví  aa  pohodypohody  vv  souladusouladu  ss  jejichjejich  
sociálnímsociálním  aa  ekologickýmekologickým  prostředímprostředím  

 podpořitpodpořit  jejichjejich  pozitivnípozitivní  zdravízdraví  (podporovat(podporovat  
člověkačlověka  jakojako  aktivníhoaktivního  účastníkaúčastníka  péčepéče  oo  vlastnívlastní  
zdraví,zdraví,  kterýkterý  jeje  tímtotímto  směremsměrem  vzdělán,vzdělán,  poučenpoučen  aa  
ochotenochoten  oo  svésvé  zdravízdraví  pečovat)pečovat)  

 maximalizovatmaximalizovat  lidskýlidský  potenciálpotenciál  vv  péčipéči  oo  sebesebe  
samasama  

 provádětprovádět  prevenciprevenci  onemocněníonemocnění  



ZaměřenéZaměřené  nana  nemocnemoc  

 snižovatsnižovat  negativnínegativní  vlivvliv  onemocněníonemocnění  nana  celkovýcelkový  
stavstav  člověkačlověka  (předcházet(předcházet  komplikacím)komplikacím)  

 nacházetnacházet  aa  uspokojovatuspokojovat  potřebypotřeby  lidílidí  ss  porušenýmporušeným  
zdravím,zdravím,  lidílidí  zdravotnězdravotně  postižených,postižených,  lidílidí  
nevyléčitelněnevyléčitelně  nemocnýchnemocných    

Cíle nové koncepce Cíle nové koncepce 

ošetřovatelstvíošetřovatelství  



Koncepce obsahujeKoncepce obsahuje    

 ÚvodÚvod    

 Definice,Definice,  cílecíle  aa  charakteristikacharakteristika  oboruoboru  

--  definicedefinice  

--  cílecíle  

--  charakteristickécharakteristické  rysyrysy  ošetřovatelstvíošetřovatelství  



Koncepce obsahujeKoncepce obsahuje  

 PracovníciPracovníci  vv  oboruoboru  aa  jejichjejich  vzdělávánívzdělávání  
  

--  VzděláváníVzdělávání  zdravotnickýchzdravotnických  pracovníkůpracovníků  vv  oboruoboru  
ošetřovatelstvíošetřovatelství  

--  RegistrRegistr  zdravotnickýchzdravotnických  pracovníkůpracovníků  způsobilýchzpůsobilých  kk  
výkonuvýkonu  zdravotnickéhozdravotnického  povolánípovolání  bezbez  odbornéhoodborného  
dohledudohledu    

--  OsvědčeníOsvědčení  kk  výkonuvýkonu  zdravotnickéhozdravotnického  povolánípovolání  bezbez  
odbornéhoodborného  dohledudohledu  (registrace)(registrace)  

--    PrůkazPrůkaz  odbornostiodbornosti      
  



Koncepce obsahujeKoncepce obsahuje  

  OšetřovatelskýOšetřovatelský  procesproces  aa  jehojeho  
dokumentacedokumentace  
  
  OšetřovatelskýOšetřovatelský  managementmanagement  

  
HodnoceníHodnocení  kvalitykvality  ošetřovatelskéošetřovatelské  péčepéče  

  

 KomunitníKomunitní  ošetřovatelstvíošetřovatelství  

  

 OšetřovatelskýOšetřovatelský  výzkumvýzkum  



DĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOST  


