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Informace o činnosti a jednání prezidia ČAS – bodově  

 

           MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

 zákon č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních bude pozměněn, bude 

zrušena činnost pracovat pod odborným dohledem 

 kredity zrušeny 

 studenti ZA budou přecházet do 3. ročníku VOŠ  

 REGISTR PŘEVEZME ÚZIS, povinnost zaměstnavatelů a škol bude zadávat. Zadá 

ten, kdo udělá změnu. 

           pravděpodobně od září 2017 dojde k novele zákona, po schválení sněmovnou (3.čtení)  

 

 

 

 ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE – návrh ČAS - dle metodického pokynu, ZD 

by měla být zjednodušena, sesterské diagnózy i ošetřovatelský proces zrušen. 

Dokumentace by měla být uzpůsobena potřebám každého zdravotnické zařízení, 

hodnotící škály zůstanou! 

 Nařízení vlády 564 - zvláštní příplatek  2000 Kč směnovým sestrám – bude. MZ tím 

řeší nedostatek směnových sester. Rozdíly mezi nemocnicemi p.o. a nemocnicemi a. s. 

- proto se řeší sjednocení odměňování. 



 SESTRA V EU - směrnice 2013/55 s 8 kompetencemi které sestra provádí nezávisle 

 SÚKL 40/1995 - sestra není zdravotnický odborník – správný výklad zákona. Sestra 

není zdravotnický odborník – farmaceutické firmy nesmí podporovat sestry. Sestra 

nesmí říct název léku! Např. Edukace pacienta v inhalační léčbě – 06132 – zadáváme 

kód. Zde jsme narazily na problém, kdy vlastně sestra není odborníkem – neměla by 

edukovat, informovat?? Tato záležitost je v řešení s ředitelem SÚKL, avšak v jejich 

počátcích. 

 DOKUMENT – prezidentka ČAS Mgr. Martina Šochmanová ve spolupráci s 

profesorem Janem Pirkem oslovila ČT1, která natočí dokumentární film o práci sester. 

Hlavně proto, že současné seriály tuto profesi snižují. 

 KLOUZAVÁ PODLOŽKA – materiál pro snadné polohování pacienta i těžšího, 

Pacient sklouzne na určité místo. Podložky nejsou drahé (asi 20 Kč).  

            V případě zájmu kontakt – katerina.jansova@linet.cz. 

 PRACOVNÍ POSTUPY – budou k nahlédnutí, dle určité sekce. Inspirace pro ostatní, 

hlavně pro sestry ve vedoucích funkcích – mohou porovnat, poupravit. 

 NUTNÉ POSÍLIT ŘADY ČASU!! Poslankyně Pastuchová veřejně poukázala na to, 

aby politici zhodnotili kolik členů ČAS má  - nemá cenu nás respektovat! 

Zpracovala: Bc. Daniela Macková 

Předsedkyně ČAS region Jablonec n. Nisou 


