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1.1  KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ V EVROP Ě A JEJÍ VÝZNAM PRO OŠET ŘOVATELSTVÍ 

 

Česká republika je zapojena do procesu tvorby společného prostoru evropského 
vysokoškolského vzdělávání, což se odráží prakticky i ve vzdělávání sester a porodních 
asistentek – vládou schválené koncepční a strategické dokumenty a dokumenty závazné na 
úrovni resortu školství. Již v roce 1998 na schůzce čtyř ministrů v Paříži byla projednávána 
potřeba jednotného vzdělávacího systému v Evropě, který by podpořil a umožnil realizovat 
koncepci celoživotního vzdělávání a vizi mezinárodní spolupráce a mobility studentů, učitelů 
a volný pohyb pracovní síly v jednotném evropském prostoru. V Boloňské deklaraci bylo pak 
upřesněno vzdělávání založené na dvou základních cyklech, pregraduálním a postgraduálním. 
Přístup k postgraduálnímu cyklu bude možný po úspěšném splnění prvého cyklu studia 
v délce obvykle tří let. Titul získaný po ukončení prvního cyklu (Bc) bude mít platnost jako 
odpovídající kvalifikační stupeň z hlediska evropského trhu práce. Druhý cyklus povede  
k dosažení magisterského nebo doktorského titulu (případně obou titulů) jak je tomu ve 
většině evropských zemí. 
 
Evropský proces vzdělávání je stále konkrétnější a důležitější pro obyvatele EU – tzv.  
„znalostní Evropa“ a význam vzdělávání a školské spolupráce pro rozvoj a posílení stabilních, 
mírových a demokratických společností je pro EU klíčový. V současném období probíhá řada 
změn týkající se podmínek vzdělávání a práce:   
• dochází k diversifikaci pregraduálních bakalářských programů, aby vyhověly jak 

variabilitě  studijních předpokladů a požadavků jedince tak i akademické náročnosti a trhu 
práce 

• celoživotní učení se stává povinností jedince, protože že žádné vysokoškolské studium 
nemůže připravit absolventa všemi znalostmi a dovednostmi pro výkon povolání pro 
zbytek života, v pregraduálních bakalářských studijních programech získají posluchači  
základní vědomosti potřebné k výkonu povolání a k získávání dalších vědomostí a 
dovedností bude sloužit právě systém celoživotního vzdělávání 

  
Bakalářské studium bylo v České republice zavedeno zákonem o vysokých školách (zák. 
172/1990) jako ucelená část vysokoškolského studia. Od roku se studium bakalářských 
studijních programů prakticky stalo vysokoškolským studiem (zák. 111/1998). Lze očekávat, 
že v nejbližších letech budou absolventi bakalářských studijních programů nejpočetnější 
skupinou vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, jak je tomu ve většině zemí EU a v USA. 
Bakalářské studium je plnohodnotným vysokoškolským studiem, které připravuje především 
studenty pro prakticky zaměřenou pracovní činnost (profesní studium). Úspěšní absolventi 
pak mohou také pokračovat v dalším studiu příslušných oborů (druhý cyklus jednotného 
vzdělávacího systému v Evropě).  
 
Tento strukturovaný vzdělávací systém je uplatňován také v oboru ošetřovatelství. Plně 
akceptovatelné a mezinárodně srovnatelné kvalifikační studium sester a porodních asistentek 
v bakalářském studijním programu probíhá v České republice od roku 2001. Od roku 1993 
měly české sestry možnost studovat ošetřovatelství na vysokých školách, ale struktura 
tehdejších studijních oborů jim neposkytovala novou kvalifikaci). Přesto byla tato forma 
vzdělávání ve své době velmi důležitá – kromě osobního růstu vzdělávajících se sester (do té 
doby v ČR neexistovala možnost univerzitního vzdělávání pro sestry) došlo prakticky k 
„nastartování“ systému komplexního vzdělávání sester a porodních asistentek včetně přípravy 
příslušné nové legislativy. Dalším významným kladným důsledkem vysokoškolského 
vzdělávání sester (i neprofesního) je zvýšení úrovně a kvality poskytované ošetřovatelské a 



zdravotní péče. Rozvoj pregraduálních profesních studijních oborů ošetřovatelství u nás je 
také velmi důležitý pro zajištění kompatibility vzdělávání sester v souladu s kritérii EU. 
Dodržování nové legislativy (především zák. 96/2004 Sb.) zaručuje, že bakalářské studijní 
obory ošetřovatelství a porodní asistence jsou plně kompatibilní v rámci vzdělávání v EU.  
 
Problematičtější se jeví v České republice aplikace skutečně strukturovaného studia 
ošetřovatelství - navazující magisterské (případně doktorské) studijní programy v tomto 
oboru podle Evropského systému vysokého školství. V současné době se magisterské studijní 
programy ošetřovatelství teprve rozvíjejí a jsou v rámci ČR realizovány pouze v omezených 
kapacitách. Doktorské studijní obory ošetřovatelství zatím u nás neexistují. Magisterské a 
doktorské studijní programy, tak jak jsou realizovány na většině zahraničních univerzit, jsou 
nezbytnou podmínkou pro výchovu akademických i praktických odborníků v ošetřovatelství 
(specializované ošetřovatelství, vědecko-výzkumná a pedagogická činnost) a pro další rozvoj 
oboru ošetřovatelství.  

  
K větší pružnosti jednotného Evropského systému vysokého školství přispěje užívání kreditů 
Evropského kreditního systému – ECTS. Evropský kreditní systém je jednak významným 
nástrojem mobility – vzájemné uznávání absolvovaných studijních programů (nebo jejich 
částí) v rámci Evropy (umožnění celého nebo části studia na různých univerzitách Evropy), 
jednak významným činitelem celoživotního (terciárního) vzdělávání – uznávání alespoň části 
již absolvovaných kreditů a vstupování a pokračování v dalším studiu. Studenti (včetně sester) 
budou mít pak možnost vstoupit do akademického života v jakémkoliv období svého 
profesionálního života a na jakkoliv různém základu. ECTS je také významným  nástrojem 
pro rozvoj terciárních vzdělávacích programů a pro řízení a hodnocení jejich kvality.  
 
Součástí vysokoškolského zákona je také Dodatek k diplomu (Diploma Suplement) - 
dokument, který se přikládá k vysokoškolskému diplomu pro poskytnutí dostatečných a 
nezávislých údajů, aby se zlepšila mezinárodní transparentnost a aby byla zajištěna 
věrohodnost akademického a profesního uznávání kvalifikací (popis povahy, úrovně, 
kontextu, obsahu a společenského postavení studií, která byla majitelem diplomu úspěšně 
ukončena s přesně vymezenou kvalifikací). Důvodem vytvoření Dodatku k diplomu je  rychlé 
a masivní vznikání mnoha nových studijních oborů a vzdělávacích struktur jako důsledek 
prudkých ekonomických, politických a technologických změn doznávají v současné době 
prudkých změn. Pak je velmi obtížné stanovit úroveň vzdělání i dosažené kompetence, 
protože klasické vysokoškolské diplomy neposkytují dostatečnou informaci. Dodatek 
k diplomu vychází z modelu Evropské komise, Rady Evropy a organizací UNESCO/CEPES a 
je vydáván vysokou školou. Obsahuje tyto základní prvky:  
 

• informace o totožnosti držitele kvalifikace 
• informace o kvalifikaci 
• informace o úrovni získaného kvalifikačního stupně  
• informace o osvojeném obsahu a dosažených výsledcích 
• informace o funkčnosti kvalifikace 
• dodatečné informace a informační zdroje 
• potvrzení dodatku 
• informace o vysokoškolském vzdělávání země, jejíž instituce Dodatek k diplomu 

vydává.  
 
 
 



1.2  VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V EVROPSKÉ UNII 

 
 
1. Základní kvalifika ční (předregistrační) studium k získání odborné způsobilosti k výkonu 
povolání, probíhá zpravidla na vysokých školách a univerzitách nebo na vyšších typech škol. 
 
2. Další postkvalifikační (postregistrační) vzdělávání nezbytné k udržení odborné erudice 
sestry a případně i k jejímu růstu během profesionálního života. Patří zde:  
 
- specializační studium, které je zaměřeno na specifiku ošetřovatelské péče v různých 

klinických oborech, na různé formy terénní a nemocniční péče a na management 
 
- univerzitní postkvalifikační studium bakalářského nebo magisterského stupně se 

zaměřením na všeobecné ošetřovatelství, management, pedagogiku nebo studium vedoucí 
k získání specializované funkční způsobilosti (ČR - zpravidla na lékařských nebo 
zdravotně sociálních fakultách, v zahraničí často na samostatných fakultách 
ošetřovatelství) 

 
- kontinuální (celoživotní) vzdělávání - sestra je povinna udržovat své odborné znalosti na 

úrovni současných vědeckých poznatků pomocí organizovaných forem vzdělávání, 
odborných akcí profesních organizací a samostudiem. 

 
Směrnice a doporučení EU 
 
Rada Evropy vypracovala již v 60. letech základní směrnice pro jednotnou kvalifikaci a 
vzdělávání sester, které vznikly na základě společné dohody několika zemí. Dohodu postupně 
v letech 1967-1971 podepsalo 12 evropských států. V roce 1972 byla vyhlášena ve Strasburgu 
jako Evropská dohoda o vzdělávání sester č. 59 oficiální dokument Rady Evropy, který je 
platný dodnes. Postupně se k němu přihlásily nejen všechny členské státy EU, ale i všechny 
významné mezinárodní organizace, např. Světová zdravotnická organizace (1985, 2000), 
Mezinárodní rada sester (1984, 1999) a Mezinárodní úřadovna práce (1986). Tento stručný 
dokument byl v roce 1995 doplněn dokumentem Rady Evropy Role a vzdělávání sester, který 
podrobně rozpracovává jednotlivé direktivy, včetně rámcového obsahu studia v odborných 
předmětech.  
 
Mezinárodní kritéria pro kvalifika ční přípravu všeobecné sestry 
 
• Do ošetřovatelské školy jsou přijímáni uchazeči po ukončeném středním všeobecném 

vzdělání ve věku 18 let. 
• Pokud kvalifikační studium neprobíhá na univerzitě, musí stupeň kvalifikační přípravy 

sestře umožňovat, aby mohla být přijata na univerzitu. 
• Studium je výhradně odborné. Délka odborné přípravy je minimálně 3 roky. Teoretická 
část studia tvoří 3550 % výuky, podíl praktické výuky minimálně 50 %. 

• Studium připravuje univerzální všeobecnou sestru, která se specializuje až po skončení 
kvalifikace. 

• Učební plány a osnovy jsou zaměřeny na samostatnou práci sestry v péči o zdravého i 
nemocného jedince, prostředí, zdraví i nemoc, nejčastější choroby ovlivňující denní život 
jedince. V předmětech klinického i komunitního ošetřovatelství je kladen důraz na 



koncepci individualizované péče, komunikaci i praktické instrumentální dovednosti, 
historii ošetřovatelství a jeho vývoj, na ošetřovatelskou etiku. 

• Výuka zahrnuje hodnocení kvality péče a rozvoj kontinuálního vzdělávání. 
• Teoretické učivo zahrnuje také aplikovanou psychologii, sociologii a komunikaci. 

Odborná praxe obsahuje i oblast péče o zdravotně postižené občany a praxi v domácí a 
terénní péči. 

• Studium poskytuje sestře dovednosti ve vedení pacienta/klienta a jeho rodiny k aktivní 
účasti a spolupráci. 

• Absolvent je připraven nést vyšší odpovědnost a samostatně pracovat jak v nemocniční, 
tak i v terénní péči. 

 
Rada Evropy vydala ještě další dokumenty, které určují, za jakých podmínek je sestře uznána 
v členských zemích EU kvalifikace (např. Směrnice Rady ministrů EU č. 89/48/EHS, ve 
znění pozdějších doplňků z roku 1992 a 1995) – uznávání odborného vzdělání. Absolvování 
střední zdravotnické školy není akceptováno vůbec. 
 
Principy předregistrační přípravy sester 
 
• Ošetřovatelství musí být jako vědní obor součástí národní legislativy (zákonných a 

podzákonných norem). 
• Ošetřovatelské vzdělávání je orientováno na podporu a udržování zdraví jednotlivců, 

rodin, komunity, skupin a na individualizovanou a holistickou péči o zdravé i nemocné. 
Péče bere v úvahu potřeby populace, je citlivá k sociální, kulturní, politické a ekonomické 
orientaci jedince a společnosti dané země. Ošetřovatelství se musí řídit odsouhlasenými 
standardy kvality péče. 

• Centrem vzdělávání sestry je zdravý či nemocný jedinec, jeho rodina, partner, sociální 
skupina a komunita. 

• Obsah ošetřovatelského vzdělávání je multiprofesní a interdisciplinární, aby zajišťoval 
pozdější účelnou týmovou práci. 

• Do základní profesní přípravy lze vstoupit až po dokončení střední školy s maturitou, 
která opravňuje ke vstupu na vysokou školu. 

• Akademická úroveň kvalifikace musí být na úrovni univerzitní hodnosti. 
• Student není během studia v zaměstnaneckém poměru. 
• Délka programu nesmí být kratší než 3 roky. 
• Existuje pouze jedna úroveň sester. Jen pracovník, který získá kvalifikaci uvedeným 

způsobem, může být označen titulem sestra. Ostatní pracovníci jsou označováni jako 
zdravotnický asistent. 

• Úspěšné zakončení kvalifikačního vzdělání dává oprávnění k výkonu profese všeobecné 
sestry. 

• Kvalifikovaná sestra je kompetentní samostatně pracovat v nemocničních zařízeních i 
v zařízeních primární zdravotní péče. 

• Porodní asistentka získává kvalifikaci buď až po získání kvalifikace sestry, nebo 
v uceleném samostatném studijním programu. 

• Direktivy EU pro vzdělávání sester a porodních asistentek slouží jako minimum 
požadavků kladených na profesní přípravu. 

• Statutu a titulu kvalifikované sestry může dosáhnout pouze absolvent ošetřovatelského 
studia, které odpovídá principům Strategie WHO/EURO. 



• Univerzity, vysoké (vyšší) školy pro sestry a porodní asistentky, studijní programy a 
místa, v nichž probíhá studijní praxe, musejí být pro tuto činnost oficiálně akreditovány a 
pravidelně hodnoceny.  

 
Postkvalifikační (postregistrační) příprava sester 
 
Specializační průprava je zaměřena jednak ke klinickým oborům, jednak k různým formám 
terénní a nemocniční péče. Prohlubuje v některém pracovním úseku všeobecnou kvalifikaci 
sestry. Evropská unie vydala pro specializační vzdělávání sester základní směrnice 89/48 
EEC, 92/51 EEC, jimž by specializační studium mělo odpovídat. Požadavky: 
 
• Specializační studium má být oficiálně stanovený program schválený akreditační komisí. 
• Studium musí probíhat v akreditované vzdělávací instituci vyššího typu nebo na 

univerzitě, kde mají vlastní pedagogický sbor a vyučujícími jsou sestry-specialistky. 
• Výběr studujících podléhá přijímacímu řízení, studující má před přijetím alespoň 1 rok 

praxe. 
• Délka studia je minimálně 12 měsíců nebo obsahuje 720 hodin, studium obsahuje 

minimálně 50 % praxe ve specializačním oboru. 
• Absolvování studia je zakončeno získáním diplomu. 
• Sestry-specialistky se podle oborů organizují v profesní sesterské organizaci. 
 
K dalším formám postregistrační přípravy všeobecných sester patří certifikované kurzy, 
inovační kurzy, odborné praxe a stáže v akreditovaných zařízeních, účast na školicích akcích, 
odborných konferencích, kongresech nebo sympoziích a samostatné studium odborné 
literatury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3  VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V ČESKÉ REPUBLICE 

 
 
Z historie vzdělávání sester 
 
Po druhé světové válce respektive po roce 1948 studovaly sestry pouze na středních 
zdravotnických školách, které vznikly sloučením ošetřovatelských, rodinných a sociálních 
škol. Studium začínalo ve 14 až 15 letech  a trvalo většinou 4 roky. Tento vzdělávací model 
skončil prakticky posledním přijetím studentů oboru všeobecná sestra ve školním roce 
2003/04 – dle znění Zákona 96/2004. Stejným zákonem byly současně ukončeny na vyšších 
zdravotnických školách studijní obory diplomovaná porodní asistentka, diplomovaná dětská 
sestra, diplomovaná sestra pro psychiatrii. Do té doby získala většina sester v České republice 
své profesní vzdělání na střední zdravotnické škole nebo později (po roce 1990) také na vyšší 
zdravotnické škole, a to především vybrané specializace v ošetřovatelství.  
 
Pokud měly sestry zájem studovat na vysokých školách do roku 1990, mohly tak učinit pouze 
v rámci jiných oborů než bylo ošetřovatelství vyjma jednoho studijního programu řízení 
zdravotní péče, který probíhal v letech 1987-1992 na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a 
byl určen sestrám v řídících funkcích. Sestry nejčastěji studovaly dvouoborové pětileté 
(dálkově šestileté) studium ošetřovatelství v kombinaci s psychologii a později 
s pedagogikou. Tyto obory však byly připraveny primárně pro sestry-odborné učitelky na 
středních zdravotnických školách, kde také většina absolventek pracovala.   
 
Vysokoškolské vzdělávání specificky určené sestrám bylo zahájeno v České republice až 
v roce 1993 s výrazným zpožděním oproti většině zemí západní Evropy, USA a dalších 
rozvinutých států. Možnost studovat ošetřovatelství na univerzitách přijaly sestry velmi 
nadšeně, o čemž dodnes svědčí trvalý vysoký zájem o studium, který několikanásobně 
převyšuje počet volných míst k přijetí. Přestože tento a podobné typy studia nesplňovaly dnes 
již akceptované principy strategie WHO pro vzdělávání  sester a požadavky sektorových 
směrnic EU, jejich realizace byla ve své době převratná a velmi významná. Podařilo se totiž 
postupně nahlodat a probořit zakořeněný společenský mýtus o dostačujícím středoškolském 
vzdělání sester, a tím pootevřít vrátka k jejich pregraduální profesní vysokoškolské přípravě. 
Jednalo se o kombinované formy bakalářských oborů ošetřovatelství, zdravotní vědy, 
zdravotnický management. 
 
Současné vzdělávání v ošetřovatelství  
 

Profesní pregraduální vzdělávání sester na vysokých školách probíhá v ČR prakticky od roku 
2001, i když příslušná legislativa upravující vzdělávání vešla v platnost až o 3 roky později. 
Od doby platnosti Zákona 96/2004 je získávána odborná způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry absolvováním nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického 
bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester a nejméně tříletého studia v 
oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách, u porodní asistentky 
absolvováním pouze nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského 
studijního oboru pro přípravu porodních asistentek. Akreditované bakalářské studijní 
programy ošetřovatelství (všeobecná sestra) jsou realizovány pouze na univerzitách a 
vysokých školách – v současné době je to čtrnáct fakult a škol. Obor diplomovaná všeobecná 
sestra je realizován na vyšších zdravotnických školách. Obor porodní asistentka je v současné 
době studován na osmi vysokých školách. Všechny zdravotnické studijní programy včetně 
programu ošetřovatelství procházejí pravidelným akreditačním řízením zpravidla ve  



čtyřletých cyklech. První etapa akreditačního řízení probíhá na Ministerstvu zdravotnictví, 
kde je odborníky posuzována odborná náplň programu a oboru včetně struktury studijního 
programu, obsahové náplně jednotlivých předmětů nebo modulů, počtu hodin teoretické a 
praktické výuky – vše musí korespondovat se zněním vyhlášky 39/2005, kterou se stanoví 
minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu 
nelékařského zdravotnického povolání. Další etapa akreditačního řízení probíhá na 
Ministerstvu školství po kladném stanovisku MZ ČR (souhlasu oprávnění k vykonávání 
zdravotnického povolání). Nezávislá akreditační  komise posuzuje především kvalitu a úroveň 
pedagogického a materiálně-technického zabezpečení předkládaného oboru. Z pedagogicko-
didaktického hlediska hodnotí strukturu a kvalitu studijních plánů a obsahovou náplň, 
akademickou a odbornou úroveň vyučujících (minimálně 30% docentů a profesorů pro 
teoretickou část výuky), strukturu a kvalitu garantujícího pracoviště (publikační, výzkumné a 
mezinárodní aktivity). U kombinované formy studia jsou posuzovány také možnosti studia e-
learningem včetně vypracovaných speciálních distančních textů (minimálně 30% studijních 
opor).     
 
Vybrané body vyhlášky 39/2005: 
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=39%2F2005&zdroj=sb05039&cd=3&typ=r 
 
Všeobecná sestra 
• studium probíhá v prezenční formě studia se specificky odborným charakterem, které 

zahrnuje nejméně 3 roky studia a nejméně 4 600 hodin teoretické výuky a praktického 
vyučování, z toho nejméně 2 300 hodin a nejvýše 3 000 hodin praktického vyučování 
nebo jiné než prezenční formě studia, jehož celková doba výuky není kratší, než je doba 
výuky podle písmene a), a v němž není dotčena úroveň vzdělání 

• studium obsahuje  teoretickou výuku se znalostmi v: 
- oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování všeobecné ošetřovatelské péče, a 

to v anatomii, fyziologii, patologii, mikrobiologii (bakteriologie, virologie a 
parazitologie), biofyzice, biochemii, základech radiační ochrany, ochraně veřejného 
zdraví včetně epidemiologie, prevence nemocí, včasné diagnózy nemocí a zdravotní 
výchovy, ve farmakologii a základních znalostech zdravotnických prostředků, 

- ošetřovatelství a klinických oborech, a to v historii, charakteru a etice ošetřovatelství, v 
obecných zásadách péče o zdraví, komunitní péči, ošetřovatelství ve vztahu k 
praktickému lékařství a dalším lékařským oborům, zejména k internímu lékařství, 
chirurgii, pediatrii, péči o matku a novorozence, gynekologii, psychiatrii, péči o staré 
lidi a geriatrii, k intenzivní péči, dietetice a k transfúznímu lékařství, 

- sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v základech sociologie, základech 
obecné psychologie, v psychologii nemocných a vývojové psychologii, základech 
pedagogiky a edukace, právních předpisech ve vztahu k sociální problematice, 
základech informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu, 

• praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v ošetřovatelství ve vztahu k 
praktickému lékařství a dalším lékařským oborům, zejména k internímu lékařství, 
chirurgii, péči o děti a pediatrii, péči o matku a novorozence, gynekologii, psychiatrii, péči 
o seniory a geriatrii, intenzivní péči a komunitní péči a dále dovednosti a znalosti 
umožňující podílet se na praktickém výcviku zdravotnických pracovníků a zkušenosti z 
práce s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví; tyto dovednosti se získávají pod 
dohledem kvalifikovaných všeobecných sester nebo v odůvodněných případech jiných 
zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu. 

 



Porodní asistentka 
• odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky se získává absolvováním 

akreditovaného studijního programu se standardní dobou studia nejméně 3 roky, z toho 
praktické vyučování činí nejméně 1200 hodin. 

• Studijní program obsahuje teoretickou výuku a praktické vyučování. Praktické vyučování 
probíhá ve zdravotnických zařízeních včetně zdravotnických zařízení působících ve 
vlastním sociálním prostředí žen a jejich rodin. Během praktického vyučování se studující 
účastní na činnosti zdravotnických zařízení. Studující musí být seznámeni s odpovědností 
spojenou s činností porodní asistentky. 

• studium obsahuje  teoretickou výuku se znalostmi v: 
- oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování ošetřovatelské péče v porodní 

asistenci, a to v anatomii a fyziologii, patologii se zaměřením na gynekologickou a 
porodnickou patologii, mikrobiologii (bakteriologie, virologie a parazitologie), biofyzice, 
biochemii a základech radiační ochrany, ochraně veřejného zdraví včetně prevence 
nemocí, včasné diagnózy nemocí a zdravotní výchovy, ve farmakologii a základních 
znalostech zdravotnických prostředků, 

- porodní asistenci a klinických oborech, a to v embryologii a vývoji plodu , v průběhu 
těhotenství, porodu a šestinedělí, v přípravě rodičky a rodiny na porod a rodičovství 
včetně jeho psychologických aspektů a dechových, tělesných a uvolňovacích cvičení pro 
ženy, ve vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se znalostí možných 
patologií a technického vybavení používaného v porodnictví, v asistenci při patologickém 
porodu, analgezii, anestézii a resuscitaci, ve fyziologii a patologii novorozenců, v péči o 
novorozence a pediatrii zaměřené na novorozence, v komunitní péči, ve výživě a dietetice 
s ohledem na výživu žen, novorozenců a kojenců, sexuální výchově a plánování 
rodičovství, lékařské genetice a transfúzním lékařství, 

- sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v základech sociologie a obecné 
psychologie, zejména v psychologických a sociálních souvislostech těhotenství, porodu, 
šestinedělí a péče o dítě, psychologii nemocných, vývojové psychologii, základech 
pedagogiky a edukace, sociálně-právní ochraně matky a dítěte, základech informatiky, 
statistiky a metodologie vědeckého výzkumu, 

• praktické vyučování ve zdravotnických zařízeních, které zahrnuje  
 -   poradenství těhotným ženám včetně nejméně 100 prenatálních vyšetření, 
- dohled a poskytnutí péče v průběhu těhotenství, a to nejméně u 40 těhotných žen, 
- osobní vedení nejméně 40 porodů; není-li možné dosáhnout tohoto počtu pro nedostatek 

rodiček, může být snížen na nejméně 30 porodů za podmínky, že se studující zúčastní 
dalších 20 porodů, 

- účast na alespoň jednom porodu v poloze koncem pánevním; není-li to možné pro 
nedostatek porodů v poloze koncem pánevním, musí být proveden nácvik simulací, 

- nástřih hráze a její sešití, kontrolu poranění porodních cest; zkouška šití hráze a 
jednoduchých natržení hráze může být provedena simulací, je-li to nezbytné, 

- dohled a péči nejméně u 40 žen s rizikovým těhotenstvím, 
- poporodní dohled a péči včetně vyšetření nejméně u 100 rodiček a zdravých novorozenců, 
- dohled a péči o rodičky a novorozence vyžadující zvláštní péči včetně péče o nedonošené 

a přenošené novorozence, novorozence s nízkou porodní hmotností a patologické 
novorozence, 

- péči o ženy s patologickými nálezy v oblasti gynekologie a porodnictví, 
- základní ošetřovatelskou péči v interním lékařství, pediatrii a chirurgii, 
- komunitní péči;  
- toto praktické vyučování probíhá pod dohledem zdravotnických pracovníků 

kvalifikovaných v oblasti porodní asistence nebo v odůvodněných případech jiných 



zdravotnických pracovníků, oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu, v zařízeních určených v programu uvedeném v odstavci 1 a poskytuje 
zkušenosti ze spolupráce s dalšími zdravotnickými pracovníky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4  VZDĚLÁVÁNÍ SESTER NA OSTRAVSKÉ UNIVERZIT Ě 

 
 

Zdravotně sociální fakulta vznikla v roce 1993 jako čtvrtá fakulta Ostravské univerzity. Statut 
fakulty i její první vzdělávací programy byly koncipovány lékaři. Zúžený medicínský pohled 
se projevil také v tom, že v prvních letech existence fakulty nebyl žádný studijní program tzv. 
postaven pro vzdělávání sester. V rámci koncepce dlouhodobého extenzivního rozvoje 
fakulty, ale především z důvodů velkého zájmu zdravotnické veřejnosti byl před osmi lety  
připraven a otevřen nový bakalářský obor zdravotnický management-ošetřovatelská péče. 
Studium v kombinované formě bylo určeno především sestrám ve vedoucích funkcích a 
umožňovalo jim doplnit si vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomiky a řízení zdravotní a 
ošetřovatelské péče. Tento obor splnit svoji významnou funkci ve vzdělávání sester 
především v  tzv. přechodné době (devadesátá léta minulého století) a byl pro sestry jedinou 
možností vhodného akademického studia v rámci Moravskoslezského kraje.  
 

Od akademického roku 2001/02 byla zahájena na Ostravské univerzitě profesní příprava 
sester v bakalářském studijním programu ošetřovatelství - kvalifikační studijní obory 
všeobecná sestra a porodní asistentka. Kurikulum obou studijních oborů již splňuje   
stanovený standard strategie WHO pro vzdělávání sester a porodních asistentek.  Ke studiu je 
každoročně přijímáno 40 posluchačů oboru všeobecná sestra a 20 oboru porodní asistentka. 
Celkem studuje ve všech třech ročnících oborů okolo 180 studentů. Do studijního plánu je 
zahrnuto více než 50% hodin odborné praxe (3 200 hod.), která je řízená (mentorem, 
odbornou asistentkou) a individuální (letní praxe). Na výuce odborných klinických předmětů 
participují společně sestry a lékaři. Lékaři zpravidla přednáší teoretické základy medicínských 
předmětů, sestry-učitelky zajišťují odborná cvičení v laboratorních a klinických podmínkách. 
Tři odborné laboratoře ošetřovatelství a porodní asistence slouží především k nácviku 
základních praktických dovedností studentů. Základem výuky aplikovaného ošetřovatelství je 
metoda ošetřovatelského procesu a diferenciální diagnostika potřeb s využitím klasifikačního 
systému NANDA. Studenti ošetřovatelství mohou v rámci mezinárodního projektu 
Socrates/Erasmus studovat také na zahraničních univerzitách (jedná se zpravidla o jeden 
semestr).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5  STUDIJNÍ PROGRAM OŠETŘOVATELSTVÍ NA OSTRAVSKÉ UNIVERZIT Ě 

 
 
Profil absolventa  
 
Výstupní znalosti a dovednosti všeobecných sester (dále jen sester) jsou rozděleny na 
všeobecné a speciální podle základních funkcí, které sestra plní a vycházejí z platné 
legislativy ČR: Zákon 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se 
stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, vyhláška MZČR 
39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné 
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. Činnosti všeobecných sester 
zahrnují péči o jedince všech věkových kategorií ve zdravotnických zařízeních nebo mimo ně, 
při akutních a chronických poruchách zdraví a při somatických a psychických potížích. Sestra 
využívá metodu ošetřovatelského procesu a plní čtyři základní funkce: 

 
1. Autonomní funkce  
- podpora zdraví a prevence vzniku onemocnění 
- poskytování informací a zdravotní výchova 
- podpora a provázení osob v krizových situacích 
 
2. Kooperativní funkce sestry 
- pracuje v multidisciplinárním a multiprofesionálním týmu 
- provádí vyšetření a ošetření dle ordinace lékaře 
- spolupracuje s kompetentními odborníky 
 
3. Výzkum a vývoj v ošetřovatelství 
- kriticky hodnotí svou každodenní praxi a využívá výsledky výzkumu 
- podílí se na výzkumné práci v ošetřovatelství 
- podílí se na zajišťování kvality zdravotní péče 
- usiluje o další odborný růst v rámci celoživotního vzdělávání 
 
4. Plánování, koordinace a řízení 
- pracuje v týmu, kooperuje s jinými odborníky 
- hodnotí, kontroluje a vzdělává podřízené pracovníky  
- účastní se rozhodovacích procesů v oblasti zdravotní politiky a řízení týkající se 

ošetřovatelství 
 
 
Podmínky a studijní povinnosti  
 
- povinnosti studenta dle studijního plánu v souladu se Studijním a zkušebním řádem OU  
      http://www.osu.cz/fpd/dokumenty/studijni.pdf 
- úspěšné vykonání státní závěrečné zkoušky  
 
Studijní řád a zkušební řád Ostravské univerzity stanoví způsoby hodnocení, úroveň 
hodnocení je konkretizována v jednotlivých studijních předmětech a souvisí s jejich obsahem 
a cíli výuky v jednotlivých semestrech. V kreditním systému Ostravské univerzity je každý 
předmět ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu. Tyto 



kredity student získá absolvováním předmětu, tj. splněním všech podmínek, které katedra 
předepsala pro ukončení předmětu. Standardní tempo studia je 30 kreditů za semestr, 
minimálně pak 20 kreditů za semestr. Získáním určitého počtu kreditů v předepsané skladbě 
je podmíněn zápis do dalšího studijního roku a možnost vykonání státní závěrečné zkoušky a 
úspěšné ukončení studia (celkem 180 kreditů).  
 
Studijní řád a zkušební  řád Ostravské univerzity přesně vymezuje způsob a podmínky 
kontroly studia: 
 
Z – zápočet 
ZK – zkouška 
SZZK – státní závěrečná zkouška 
 
 
Zakončení studia - státní závěrečná zkouška 

Podmínky pro povolení konat státní závěrečnou zkoušku a  ostatní organizační náležitosti této 
zkoušky jsou dány studijním a zkušebním řádem Ostravské univerzity v Ostravě.   
 
Státní závěrečná zkouška má tři části: 

1. Obhajoba předložené bakalářské práce  
2. Zkouška ověřující vědomosti, schopnosti a dovednosti řešit problematiku ošetřovatelství a 

ošetřovatelské péče v rozsahu odborného profilu absolventa bakalářského studia - ústní 
zkouška (teorie ošetřovatelství, aplikované ošetřovatelství) 

3. Praktická zkouška 
 
 
Strukturování studijního oboru   
 
Bakalářský studijní program je zařazen v kreditním systému, který umožňuje každému 
studentovi určitou míru volnosti při sestavování jeho osobního studijního programu podle 
jeho priorit a úvahy. Studijní disciplíny jsou ve studijním plánu seřazeny do kategorií od 
základních (obecných) směrem ke speciálním, od preklinických k základním klinickým a 
následují speciální klinické obory. V každé kategorii jsou pak disciplíny kategorizovány na 
povinné (A), povinně volitelné (B) a nepovinné (C). Některé disciplíny A – povinné jsou ještě 
označeny jako prerekvizity (P), tj. podle studijního a zkušebního řádu předměty podmiňující. 
Pro postup studenta studiem to znamená, že prerekvizity musí mít splněny dříve, než uzavře 
předmět podmíněný, v případě podmínění absolvováním musí mít prerekvizitu splněnu dříve, 
než si zapíše podmíněný předmět. 
 
 
Zajištění odborných praxí 
 
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity má své hlavní klinické zázemí ve Fakultní 
nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě. Odborné praxe probíhají také v dalších 
zdravotnických zařízeních a nemocnicích (Městská nemocnice Ostrava, Vítkovická 
nemocnice, agentury domácí péče, zařízení primární péče), které se na území města Ostravy 
nacházejí. Klinická pracoviště pro praktickou výuku jsou vybírána na základě stanovených 
kritérií materiálního a personálního vybavení. Praxe je realizována tak, aby na vybraných 
pracovištích byly plněny cíle výuky a byla umožněna realizace ošetřovatelského procesu 
v celé šíři studijního programu. Odborná praxe je garantována, organizována a zajišťována 



odbornými asistenty ošetřovatelství - vysokoškolskými učitelkami (sestrami) a proškolenými 
mentory z praxe (FNsP, MNOF). 
 
 
Studijní plány programu ošetřovatelství 
  
Aktuální studijní plány a obsahová náplň jednotlivých předmětů (sylaby) oboru všeobecná 
sestra a porodní asistentka - viz webovské stránky Zdravotně sociální fakulty: 
 
PORTÁL   -   http://stag.osu.cz/prohlizeni/index 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.6  PROFESNÍ KOMPETENCE VŠEOBECNÝCH SESTER 
       (výstupních znalostí a dovedností studijního oboru) 
 
 
 
Vychází z Evropské strategie SZO pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí 
(všeobecných sester a porodních asistentek) z roku 1998, direktiv Evropské komise 
(77/452/EHS, 77/453/EHS z roku 1977, 81/1057/EHS z roku 1981,  89/48/EEC z roku 1988,  
92/51/EEC z roku 1992) a doporučení  Evropské komise (XV/E/8301/4/94-DE z roku 1994, 
XV/E/9432/796-DE z roku 1997,  XV/E/8391/3/96-DE, a XV/E/8481/4/97-DE z roku 1998).  
Stanovené požadavky na obsah profesního vzdělání a z něj vyplývajících kompetencí, tak 
umožňuje volný pohyb na trhu práce v EU. 
 
Výstupní znalosti a dovednosti 

Výstupní znalosti a dovednosti všeobecných sester (dále jen sester) jsou rozděleny na 
všeobecné a speciální podle základních funkcí, které sestra plní a vycházejí z platné 
legislativy ČR: Zákon 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se 
stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, vyhláška MZČR 
39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné 
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. 
 
Činnosti sester, které odpovídají za všeobecnou ošetřovatelskou péči zahrnuje: péči o jedince 
všech věkových kategorií, o které je pečováno v nemocnicích nebo mimo ně a při akutních a 
chronických poruchách zdraví a při somatických a psychických potížích. 
 
Tyto sestry musí umět chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin, jejich 
autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních funkcí, s přihlédnutím 
k psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu života postižených osob. 
 

Všeobecné sestry musí být dále schopné: 
1. Zavádět a realizovat opatření pro zlepšení zdraví a zabránit vzniku onemocnění 

jednotlivců, rodin, skupin a komunit 
2. Převzít odpovědnost za vlastní ošetřovatelskou činnost 
3. Vzájemně spolupracovat při ošetřování a provádět ve stanovených případech 

vyšetřování 
4. Informovat a vést pacienty, studenty ošetřovatelství, kolegy a kolegyně 
5. Sledovat výzkumné a vývojové práce, spolupracovat na nich a využívat je, zajišťovat 

kvalitu ošetřovatelské péče 
6. Plánovat svoji  práci a práci skupiny, řídit a kontrolovat pracovní tým, spolupracovat  

s jinými odborníky. Vycházet při tom z jejich profesionální praxe, zapojit se  
do multidisciplinární spolupráce při řešení zdravotních problémů jednotlivců, skupin  
a komunit 

7. Všeobecná sestra  ve své činnosti uplatňuje metodu ošetřovatelského  
procesu. 

 
Všeobecná sestra: 

- Naslouchá klientům/pacientům a hovoří s nimi, aby získala důvěru a zajistila jejich 
spoluúčast  na celkové péči 



- Zjišťuje a hodnotí potřeby klientů/pacientů v oblasti péče a pomoci s ohledem  
na jejich kulturní a světový názor 

- Sestavuje pro klienta/pacienta individuální  plán ošetřovatelské péče,   
a to ve spolupráci s ním, pokud je to možné 

- Zohledňuje jeho přání a zachovává jeho důstojnost 
- Realizuje, řídí a kontroluje  naplánovanou péči,  postupy a opatření 
- Vyhodnocuje dosažené výsledky ve změně  stavu klienta/pacienta po realizaci 

plánované  ošetřovatelské péče 
- Dokumentuje všechny fáze ošetřovatelského procesu 
 

1. AUTONOMNÍ  FUNKCE 
 

1.1. PODPORA ZDRAVÍ  A  PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ 
Všeobecná sestra sleduje jednotlivce, rodiny a komunity, o které pečuje z celkového hlediska, 
bere v úvahu prostředí, ve kterém žijí a jejich způsob života. 
 
Všeobecná sestra 

1.1.1. Zjišťuje potřeby klientů/pacientů v oblasti  tělesné, psychické a společensko-
kulturní,  z  hlediska rizik pro jejich zdraví. 

1.1.2. Zjišťuje všechny dostupné zdroje (lidské i materiální), které jsou nutné pro 
zvládnutí rizik a péče a umí je využít. 

1.1.3. Určuje opatření, která podporují zdraví nebo prevenci onemocnění, a která 
mohou realizovat samotní jednotlivci, rodiny a skupiny  nebo s pomocí  jiných 
osob. 

1.1.4. Vysvětluje jednotlivcům, rodinám a skupinám, jak mohou sami své prostředí a 
životní styl ovlivnit nebo jim doporučí jak je změnit. 

1.1.5. Motivuje jednotlivce, rodiny a skupiny k tomu, aby změnili v případě potřeby 
svůj životní způsob. 

1.1.6. Podílí se na vyhodnocování výsledků provedených opatření nebo sama  toto 
vyhodnocení provádí. 

 
1.2. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA 

 
Všeobecná sestra 

1.2.1 Zprostředkovává jednotlivcům, rodinám, skupinám a jejich příbuzným potřebné 
informace v přiměřené formě a stará se o to, aby tyto informace byly srozumitelné,  
a aby mohla dosažené výsledky v informovanosti klientů vyhodnotit. 
1.2.2. Organizuje a účastní se kampaní na podporu zdraví a prevence a hodnotí 

výsledky těchto programů. 
1.2.3. Podílí se na vzdělávání ošetřovatelského personálu a jiných pracovníků ve 

zdravotnictví. 
 

1.3. PODPORA A PROVÁZENÍ OSOB V KRIZOVÝCH SITUACÍCH 
 
Všeobecná sestra 

1.3.1. Zjišťuje a odhaluje utrpení a těžkosti klienta/pacienta, podporuje ho a       
1.3.2. provází, včetně  doprovázení při   umírání. 
1.3.3. V případě úmrtí jeho tělo ošetřuje s úctou a příbuzným  projeví účast. 

 
2. KOOPERATIVNÍ  FUNKCE 



 
Všeobecná sestra 

2.1. Respektuje role jednotlivých profesionálů  při koordinaci a plnění odborných úkolů v 
multidisciplinárním a multiprofesionálním týmu, zachovává a posiluje vzájemný 
partnerský vztah a podílí se na všech společných opatřeních v zájmu zdraví klienta. 

2.2. Provádí všechna vyšetření a ošetření, která naordinuje lékař. Zná hranice svých rolí a 
kompetencí a pokud je to nutné, požádá o spolupráci kompetentní  
odborníky. 

 
3. VÝZKUM  A VÝVOJ V OBLASTI OŠETŘOVATELSTVÍ 
 
Všeobecná sestra 

3.1. Kriticky reviduje svou každodenní praxi a při realizaci svých činností využívá 
výsledky výzkumu. 

3.2. Získává nové vědomosti tím, že se podílí na výzkumné práci v oblasti ošetřovatelství  
nebo výzkum sama provádí. 

3.3. Podílí se na výzkumu v multidisciplinárním týmu. 
3.4. Účastní se systematicky a nepřetržitě na programech zajišťování kvality celkové péče. 
3.5. Usiluje o svůj další odborný růst v rámci post - graduálního a kontinuálního 

celoživotního vzdělávání. 
 
4. PLÁNOVÁNÍ, KOORDINACE  A  ŘÍZENÍ 
 
Všeobecná sestra 

4.1. Rozezná rizika pro zdraví spadající do oblasti ošetřovatelské péče a provádí nezbytná 
opatření. 

4.2. Pracuje ve skupinách, kontroluje pracovní tým a kooperuje s jinými odborníky. 
4.3. Při výkonu svých činností sleduje jejich efektivitu a náklady. 
4.4. Hodnotí, kontroluje a vzdělává podřízené pracovníky. 
4.5. Ovládá nové informační a komunikační technologie. 
4.6. Účastní se rozhodovacích procesů v oblasti zdravotní politiky a řízení, které se týkají 

ošetřovatelství. 
 
Všechny tyto úkoly musí být plněny v souladu se zákony, etickými  principy a profesními 
standardy, které platí pro všeobecné sestry odpovídající za všeobecnou ošetřovatelskou péči 
ve státě, kde svoji profesní činnost vykonávají. 
 
Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe 
(evropský trh práce) Zákon 96/2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče. 

 
Proces transformace systému péče o zdraví populace je založen na snižování neustále 
rostoucích nákladů,  zvyšování efektivity zdravotnických služeb, na rozvoji primární 
(základní) péče a dostupnosti  služeb v oblasti primární péče. Z těchto potřeb vychází i nový 
obsah profesního vzdělání a vymezení kompetencí regulovaných zdravotnických profesí a 
jejich odpovědnosti.  Profesní vzdělání - kvalifikace všeobecná sestra, má široký systémový 
základ v ošetřovatelství a  jeho získání umožňuje po nástupu do praxe více specializací  
(podle toho,  na kterou oblast ošetřovatelské péče a služeb se absolvent/ka zaměří) např.v péči  
děti, v péči o seniory, v domácí péči, v komunitní péči, v péči o rodinu, v nemocniční péči 



(klinické obory, péče na JIP a ARO, perioperační péče atd.) v péči o duševně nemocné, v péči 
o tělesně a mentálně postižené, v péči o drogově závislé, v péči o onkologicky nemocné, 
v paliativní/hospicové péči, atd.). Získaná profesní kvalifikace všeobecná sestra tak plní 
důležitý ekonomický požadavek – flexibilitu na trhu práce.  Kvalifikační studijní program 
umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU. 

 
Služby a instituce, kde absolvent může uplatnit  získané profesní vzdělání 
 
Po získání profesní  kvalifikace (způsobilosti) všeobecná sestra plní odborné úkoly 
v jednotlivých oblastech systému (primární, sekundární a terciární) péče o zdraví 
obyvatelstva. Uplatnění  je  možné v rámci  měnící se   struktury organizace  zdravotnických a 
sociálních služeb,  které jsou poskytovány ve státních i nestátních (lůžkových i 
nelůžkových) zařízeních a institucích.  Všeobecné sestry mohou pracovat ve službách, které 
poskytují péči o děti, dospívající, dospělé, seniory, rodinu, komunitu, ohrožené skupiny, 
duševně nemocné,  hendikepované,  nevyléčitelně nemocné, umírající, apod. 
 
Podrobněji kompetence sestry viz Dobrovodská, L., Tesáčková, M.: Struktura kompetencí 
všeobecné sestry podle ICN. Brno: NCO NZO, 2003.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7  PROFESNÍ KOMPETENCE PORODNÍCH ASISTENTEK   
      (výstupních znalostí a dovedností studijního oboru) 
 
 

Vychází z Evropské strategie SZO pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí 
(všeobecných sester a porodních asistentek) z roku 1998, direktiv Evropské komise 
(80/154/EHS, 80/155/EHS z roku 1980, 81/1057/EHS z roku 1981, 89/48/EEC z roku 1988, 
92/51/EEC z roku 1992,) a doporučení Evropské komise XV/E/8391/396-DE, a 
XV/E/8481/4/97-DE). Stanovené požadavky na obsah profesního vzdělání a z něj 
vyplývajících kompetencí, umožní v budoucnu volný pohyb na trhu práce v EU.  

 
Výstupní znalosti a dovednosti (výsledky vzdělání) porodních asistentek jsou zformulovány 
do základních kompetenčních kritérií v uvedených dokumentech Evropské komise.  
 
Kompetence porodní asistentky (direktiva 80/155/EHS z roku 1980) 
 
1. poskytovat správné informace v oblasti plánovaného rodičovství;  
2. diagnostikovat těhotenství, sledovat normální těhotenství, provádět vyšetření nezbytná ke 
sledování průběhu normálního těhotenství;  
3. předepisovat nebo doporučovat vyšetření nezbytná pro co nejrychlejší diagnózu rizikového 
těhotenství;  
4. vypracovat program přípravy budoucích rodičů na jejich úlohu, zajistit úplnou přípravu na 
porod a poskytovat rady v oblasti hygieny a výživy;  
5. pomáhat rodičce při porodu a sledovat stav plodu v děloze vhodnými klinickými a 
technickými prostředky;  
6. vést spontánní porody v poloze záhlavím, včetně případného nástřihu hráze (episiotomie) a 
v naléhavých případech i porody v poloze koncem pánevním;  
7. rozpoznávat u matky a plodu příznaky anomálií, které vyžadují zásah lékaře a pomáhat 
lékaři v případě zásahu; přijímat neodkladná opatření v nepřítomnosti lékaře, zejména 
manuální vybavení placenty a případné následné manuální vyšetření dělohy;  
8. vyšetřit novorozence a pečovat o něj; činit veškeré kroky, které se jeví nezbytnými a 
provádět popřípadě okamžitou resuscitaci;  
9. pečovat o rodičku, sledovat ji v šestinedělí a poskytovat jí veškeré potřebné rady 
umožňující vývoj novorozence v optimálních podmínkách;  
10. uplatňovat léčbu předepsanou lékařem;  
11. vypracovat všechny nezbytné písemné zprávy  
 
Základní rámec pro ošetřovatelskou činnost porodní asistentky   

1. Autonomní funkce  
2. Kooperativní funkce  
3. Výzkum a vývoj v oblasti ošetřovatelství (porodní asistence)  
4. Plánování, koordinace a řízení  
 
Všechny tyto funkce a úkoly musí být plněny v souladu se zákony, etickými principy a 
profesními standardy, které platí pro porodní asistentky ve státě, kde svoji profesní činnost 
vykonávají.  

 
Kvalifikační připravenost na podmínky a požadavky ošetřovatelské praxe a flexibilita na 
(evropském) trhu práce.  



 
Reforma systému péče o zdraví obyvatelstva je založena na snižování stále rostoucích 
nákladů, zvyšování efektivity zdravotnických služeb, na rozvoji primární (základní) péče a 
dostupnosti služeb v oblasti primární péče. Z těchto potřeb vychází i nový obsah profesního 
vzdělání a vymezení kompetencí regulovaných zdravotnických profesí a jejich odpovědnosti. 
Profesní vzdělání - kvalifikace porodní asistentka, má široký systémový základ v 
ošetřovatelství a jeho získání umožňuje po nástupu do praxe více specializací (podle toho, na 
kterou oblast péče oženu a služeb se absolventka zaměří) např. v nemocnici, v primární péči v 
rodině, v komunitě, atd. Získaná profesní kvalifikace porodní asistentka tak plní důležitý 
ekonomický požadavek - flexibilitu na trhu práce. Kvalifikační studijní program umožňuje i 
tzv.euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.  
 
Služby a instituce, kde absolvent může uplatnit získané profesní vzdělání 
 
Po získání profesní kvalifikace (způsobilosti) porodní asistentka plní odborné úkoly v 
jednotlivých oblastech systému (primární, sekundární a terciární) péče o zdraví žen, 
novorozenců, rodin a komunit. Uplatnění je možné v rámci měnící se struktury organizace 
zdravotnických a sociálních služeb, které jsou poskytovány ve státních i nestátních 
(lůžkových i ne lůžkových) zařízeních a institucích. 
 
Podrobné základní kompetence porodní asistentky: 
http://www.ckpa.cz/documents/kompetenceicm.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.8  REGULACE OŠETŘOVATELSKÉ PROFESE 

 
 
 
Regulací (usměrňování, řízení) ošetřovatelské profese se zabývá řada domácích a 
mezinárodních profesních organizací a vládních institucí - především Mezinárodní rada sester 
(ICN), která v roce 1992 stanovila 12 základních principů týkající se regulace ošetřovatelské 
profese:  

 

• účelovost 
• relevance (důležitost, významnost) 
• definice rozsahu odborné praxe a odpovědnosti 
• rovnováha zastoupených zájmů 
• optimálnost (kontrola a restrikce) 
• flexibilita 
• efektivita 
• univerzálnost 
• spravedlnost 
• rovnost  
• kompatibilita profesí 

 

Regulací zdravotnických profesí se také zabývá Evropská unie, která vypracovává směrnice 
týkající se vzdělávání, označení profesí a tituly (77/452 EHS, 77/453 EHS).  
 
Další regulační dokumenty týkající se ošetřovatelské profese jsou oborové a systémové 
směrnice a různé mezivládní dohody.   
 
1. Oborové směrnice (směrnice členských států EU), týkají se specifické profesní skupiny, 

jedná se o minimální profesní standardy (povaha, minimální obsah a dobu trvání 
výchovně-vzdělávacího programu), poskytují kvalifikace vzájemně uznávané všemi 
členskými státy (všeobecné sestry, porodní asistentky, lékaři, praktičtí lékaři, 
stomatologové, lékárníci a veterináři) 

 
2. Obecné systémové směrnice – jedinec uznaný jako odborník v jednom členském státě 

musí být uznán jako odborník i v jiném členském státě EU za předpokladu, že daná 
profese patří k regulovaným oborům. 

 
Regulace ošetřovatelské profese znamená také vymezení nějakého rámce (pro vzdělávání, 
ošetřovatelskou praxi, etické a pracovní standardy). Účelem regulace je zajištění správné 
ošetřovatelské péče (charakter a rozsah všeobecné a specializované praxe) a ochrana 
veřejnosti, podpora rozvoje profese, dosažení odpovědnosti a odpovídajícího statusu sester 
včetně jejich ekonomického zajištění. 
 
1. Statutární regulace – ošetřovatelská profese je usměrňována v regulačním systému 

vnějšími orgány (koncepce týkající se oboru , závazné právní předpisy). Cíl této regulace - 
ochrana veřejnosti.  

 
2. Seberegulace  - sestry řídí svoji vlastní profesi samy (na úrovni jednotlivých sester , v 

různých pracovních skupinách, při práci na projektech na národní či mezinárodní úrovni). 



Cíl regulace – zajištění kontinuální kvalitní péči, zlepšování ošetřovatelské praxe, 
rozvíjení teorii oboru. 

 
Po vstupu ČR do Evropské unie byla vydána a přijata řada opatření včetně právních předpisů: 
 
• koncepce ošetřovatelství - Věstník MZ ČR 9/2004  
• o nelékařských profesích - Zákon MZ ČR 96/2004 Sb. 
• o kreditním systému (osvědčení k výkonu povolání) – Vyhláška 423/2004 Sb. 
• o činnostech zdravotnických pracovníků - Vyhláška 424/2004 Sb. 
• o oborech specializačního vzdělávání – Nařízení vlády 463/2004 Sb. 
• minimální požadavky na studijní programy - Vyhláška 39/2005 Sb. 
 
 
Základní komponenty procesu a systému regulace – zapojení odpovědní činitelé: 
 
1. Vláda (příslušný odbor MZ ČR) – koncepce oboru, zákony, vyhlášky 

2. Samotná profese - pro své specifické znalosti a dovednosti se podílí na tvorbě vládní 
regulace, reprezentovat vlastní zájmy a zájmy svých členů 

3. Sestry – podílí se na regulaci tím, že svoji praktickou činnost vykonávají v souladu s 
přijatými normami, etickým kodexem, snaží se udržet či rozvíjet svoje kompetence v 
souladu s potřebami společnosti 

4. Zaměstnavatel - vypracovává požadavky na přijímání pracovníků, stanoví obsah 
adaptačního procesu, dodržuje normy a standardy přijaté vládou i profesními 
organizacemi 

5. Registrace – proces hodnocení lidí a získávání statutu podle předem nastavených kritérií, 
v ČR – právní úkon vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání dle zák. 
96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních (Registrovaná/registrovaný – 
zkratka RS za jménem) 

 
Národní registrační systém (registračního centrum)  - uděluje Osvědčení ke způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání na základě splněných daných podmínek, omezuje určité 
kompetence v ošetřovatelské praxi (kdo může pracovat bez odborného dohledu), přispívá ke 
kontinuálnímu vzdělávání, vytváří základ pro další rozvoj profese a udržení kvalitní praxe 
(registr umožňuje mít přehled o počtu sester v regionech, jednotlivých oborech, 
specializovaných způsobilostech a může tak předejít nedostatku pracovníků v některých 
oblastech) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.9  KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické opatření k zajištění jednotného postupu při 
poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních lůžkové nebo ambulantní péče, 
v sociálních zařízeních a ve vlastním  sociálním prostředí jednotlivců, rodin a skupin osob. 
  
1 Úvod 
Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou péčí se 
rozumí soubor odborných činností zaměřených na prevenci, udržení, podporu a navrácení 
zdraví jednotlivců, rodin a osob, majících společné sociální prostředí  nebo trpících 
obdobnými zdravotními obtížemi.  
 
Součástí ošetřovatelství je péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění 
klidného umírání a důstojné smrti. Ošetřovatelská péče je poskytována v rámci integrované 
péče i paliativní péče. 
 
Ošetřovatelství si v ústavní, ambulantní i komunitní  péči vytvořilo vlastní pole působnosti, v 
němž ošetřovatelský personál pracuje výrazně samostatněji. Charakteristickými rysy 
ošetřovatelství je individualizovaná péče založená na vyhledávání a plánovitém uspokojování 
potřeb člověka ve vztahu k jeho zdraví nebo potřebám vzniklých nebo pozměněných 
onemocněním.  
 
Tato činnost vyžaduje  kvalitní organizaci, řízení a kontrolu ošetřovatelské péče. K moderním 
trendům ošetřovatelství patří mimo jiné poskytování ošetřovatelské péče vícestupňovým 
způsobem, jehož předpokladem je ošetřovatelský tým, složený z ošetřovatelského personálu 
s různou úrovní kvalifikace. Kompetence těchto pracovníků jsou vymezeny podle stupně 
dosaženého vzdělání a specializace.  
 
Předložená koncepce vychází z  Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, 
respektuje doporučení Organizace spojených národů, Světové zdravotnické organizace, 
směrnic Evropské unie, doporučení Evropské komise, Mezinárodní organizace práce, 
Mezinárodní rady sester a Mezinárodní rady porodních asistentek. Tyto dokumenty určují 
další vývoj a směr ošetřovatelství a porodní asistence v 21. století.  
 
Koncepce klade důraz na náročnější a samostatnější práci ošetřovatelského personálu. 
Zdůrazňuje nutnost práce metodou ošetřovatelského procesu doprovázeného řádně vedenou 
zdravotnickou dokumentací jako základního metodického postupu ošetřovatelského personálu 
při práci se zdravým i nemocným člověkem, jeho rodinou a sociálním prostředím.  
 
Otevírá cestu k zajištění kvalitní ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelských 
standardů, které stanovují kritéria k jejímu poskytování a hodnocení. Předložená koncepce 
vychází ze systému vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu nelékařským zdravotnickým pracovníkům a jejich zápisu do Registru zdravotnických 
pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu. 
 
Lze očekávat, že systematické používání této koncepce v praxi se odrazí ve zkvalitnění 
celkové péče o zdraví české populace, a to nejen v kvalitnější ošetřovatelské ústavní, 
ambulantní i domácí péči, pevného zakotvení v integrované a paliativní péči,  ale  i 
v komunitní ošetřovatelské péči na úseku prevence a výchovy ke zdraví. 



 
Koncepce ošetřovatelství je základním východiskem pro tvorbu koncepcí ošetřovatelství v 
jednotlivých klinických oborech. 

 
2 Definice, cíle a charakteristika oboru 
 

2.1 Definice ošetřovatelství 
 
Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína zaměřená na aktivní vyhledávání 
a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného a zdravého člověka 
v péči o jeho zdraví.  
 
Ošetřovatelství je zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a  rozvoj  
soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného 
umírání a smrti. Ošetřovatelství se významně podílí na prevenci, diagnostice, terapii i 
rehabilitaci. Ošetřovatelský personál  pomáhá jednotlivci, rodinám i skupinám, aby byli 
schopni samostatně uspokojovat  fyziologické, psychosociální a duchovní potřeby. Vede 
nemocné k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče. 
Nemocným, kteří o sebe nemohou, nechtějí, či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální 
ošetřovatelskou péči. 
 

2.2 Cíle ošetřovatelství 
 
Hlavním cílem ošetřovatelství je systematicky a komplexně uspokojovat potřeby člověka  
s respektem k individuální kvalitě života, vedoucí k udržení nebo navrácení zdraví, zmírnění 
fyzické i psychické bolesti v průběhu umírání. Při dosahování těchto cílů ošetřovatelský 
personál úzce spolupracuje s nemocným, lékaři, dalšími zdravotnickými pracovníky a jinými 
odbornými pracovníky. 
 

Cílem ošetřovatelství je: 
• podporovat a upevňovat zdraví 
• podílet se na navrácení zdraví 
• zmírňovat utrpení nemocného člověka 
• zajistit klidné umírání a důstojnou smrt 

 
2.3 Charakteristické rysy ošetřovatelství jsou: 
  
• poskytování aktivní ošetřovatelské péče 
• poskytování individualizované péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu 
• poskytování ošetřovatelské péče na základě vědeckých poznatků podložených 

výzkumem 
• holistický přístup k nemocnému 
• preventivní charakter péče 
• poskytování péče ošetřovatelským týmem složeným z různě kvalifikovaných 

pracovníků (vícestupňový způsob) 
 

3 Pracovníci v oboru a jejich vzdělávání 
 
Ošetřovatelskou péči podle uvedené koncepce zajišťují zdravotničtí pracovníci v rozsahu 
vymezeném zákonem a právním předpisem: 



1) Zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu 
po získání odborné způsobilosti 

2) Zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo 
přímým vedením 

Činnosti jednotlivých kategorií ošetřovatelských pracovníků jsou stanoveny právním 
předpisem. Podrobněji jsou rozpracovány zaměstnavatelem příslušného zdravotnického 
zařízení. 

 
3.1 Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru ošetřovatelství 

 
3.1.1 Zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu 

po získání odborné způsobilosti 

a) Kvalifika ční studium probíhá na vyšších zdravotnických školách a na vysokých 
školách v souladu s příslušnými směrnicemi Evropské unie. 

b) Celoživotní vzdělávání, kterým si zdravotničtí pracovníci obnovují, zvyšují, 
prohlubují a doplňují vědomosti, dovednosti a způsobilost v příslušném oboru 
v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky.Součástí 
celoživotního vzdělávání je také specializační vzdělávání, které je zaměřeno na 
ošetřovatelství v klinických oborech, na různé formy ústavní, ambulantní a 
komunitní péče a na management ve zdravotnictví. Probíhá v akreditovaných 
zařízeních. V rámci celoživotního vzdělávání je možné v oboru ošetřovatelství 
získat vyšší stupně akademického vzdělání (magisterské a doktorské). 

 
3.1.2 Zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání pod odborným dohledem 

nebo přímým vedením 

c) Kvalifika ční studium probíhá na střední zdravotnické škole nebo 
v akreditovaném kvalifikačním kurzu. 

d) Celoživotní vzdělávání, kterým si zdravotničtí pracovníci obnovují, zvyšují, 
prohlubují a doplňují vědomosti, dovednosti a způsobilosti v příslušném oboru 
v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. 

 
3.2 Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu  
 

V průběhu aktivního výkonu ošetřovatelské profese se zdravotničtí pracovníci registrují 
v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného 
dohledu. Registr je veřejně přístupný, s výjimkou údajů o rodném čísle a trvalém pobytu a je 
součástí Národního zdravotnického informačního systému. Poskytuje informace o počtu 
a odborném zaměření zdravotnických pracovníků poskytujících ošetřovatelskou péči. 

 
3.3 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 

(registrace)  
 

Zápis v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání 
bez odborného dohledu motivuje sestry k dalšímu a celoživotnímu vzdělávání, usnadní 
jejich  profesní uplatnění v rámci  Evropské unie. Dokladem o registraci zdravotnických 
pracovníků je osvědčení, které se vydává na období 6 let. Osvědčením se získává 



oprávnění k výkonu povolání bez odborného dohledu a oprávnění k vedení praktického 
vyučování. 

 
3.4 Průkaz odbornosti 

 
Průkaz odbornosti slouží k průběžnému zaznamenávání druhu a délky získaného vzdělání a 
vykonávaných činností při výkonu povolání zdravotnických pracovníků, vykonaných 
zkoušek, celoživotního vzdělávání. 

 
3.5 Ošetřovatelský proces a jeho dokumentace 

 
Hlavní pracovní metodou  ošetřovatelského personálu je ošetřovatelský proces. Jeho cílem je 
prevence, odstranění nebo zmírnění problémů v oblasti individuálních potřeb pacientů/klientů. 
Je to racionální metoda poskytování a řízení ošetřovatelské péče. Představuje sérii 
plánovaných činností a myšlenkových algoritmů, které profesionálové v ošetřovatelství 
používají: 

1. ke zhodnocení stavu individuálních potřeb klienta, rodiny nebo komunity,  
2. ke stanovení ošetřovatelských problémů (ošetřovatelských diagnóz),  
3. k plánování ošetřovatelské péče,   
4. k realizaci ošetřovatelské péče,   
5. k vyhodnocování efektivity ošetřovatelské péče.  

 
Činnost sester v nepřetržitém provozu je při aplikaci ošetřovatelského procesu organizována 
těmito organizačními systémy práce: 

- systém skupinové péče - skupinová sestra během směny pečuje o určenou skupinu 
nemocných, odpovídá za zajištění ošetřovatelského  procesu a vedení příslušné zdravotnické 
dokumentace. Každého nemocného osobně předá příslušné skupinové sestře z další směny; 

- systém primárních sester - po přijetí je nemocnému přidělena primární sestra, která odpovídá 
za zajištění ošetřovatelského procesu po celou dobu jeho hospitalizace a za vedení příslušné 
zdravotnické dokumentace. Plán péče zajišťuje za pomoci dalších ošetřovatelských 
pracovníků. Není-li ve službě, nemocného předá sestrám další směny, po návratu do služby 
své nemocné přebírá zpět. Primární sestra se podílí v průběhu směny také na ošetřování 
nemocných, jimž primární sestrou není. 
 
Uvedené organizační systémy vyžadují pravidelnou a kvalitní výměnu informací 
o nemocných, která se provádí formou krátkých porad ošetřovatelského týmu 
a předáváním služby za přítomnosti nemocného. Do ošetřovatelského procesu jsou aktivně 
zapojeni i studenti, kteří se připravují na zdravotnické povolání. Ošetřovatelskou péči u 
nemocného plánuje primární nebo skupinová sestra. V terénu provádí sestra ošetřovatelský 
proces v úzké spolupráci s příslušným lékařem primární péče. 
 
U každého pacienta/klienta je vedena zdravotnická dokumentace, jejíž součástí je 
ošetřovatelská dokumentace, která zaznamenává  údaje o stavu  a vývoji individuálních potřeb 
a ošetřovatelských problémů pacienta/klienta, rodiny, či jeho blízkých nebo komunity.  

 
3.6 Ošetřovatelský management 

 
Nejvyšším metodickým článkem oboru je Ministerstvo zdravotnictví. Příslušný odborný útvar 
metodicky řídí a kontroluje ošetřovatelství v ČR. Vyjadřuje se ke všem zásadním odborným, 



organizačním, ekonomickým a legislativním opatřením, která se týkají ošetřovatelství a práce 
ošetřovatelského personálu v oblasti zdravotní a sociální péče. V jeho kompetenci je zřizovat 
a ustanovovat pracovní skupiny, komise, které plní funkci poradních orgánů při řešení 
problematiky oboru a připravují podklady pro rozvoj oboru. Členy pracovních skupin 
a komisí jsou zástupci ošetřovatelské praxe, profesních organizací a zástupci vzdělávacích 
institucí.  
 
V jednotlivých ústavních zařízeních je ošetřovatelská péče řízena náměstkyní/náměstkem pro 
ošetřovatelskou péči/hlavní sestrou. Struktura řízení ošetřovatelské péče uvnitř 
zdravotnického zařízení závisí na vedení příslušného zařízení. 
 

3.7 Hodnocení kvality ošetřovatelské péče 
 

Kvalitní ošetřovatelská péče je základním cílem současného ošetřovatelství. Kvalitu 
ošetřovatelské péče určují ošetřovatelské standardy, které současně stanovují její měřitelná 
kritéria.  
 
Ošetřovatelským standardem se rozumí dohodnutá profesní norma kvality. Standardy mohou 
být vydány jako právní předpisy (zákony, vyhlášky), metodická opatření Ministerstva 
zdravotnictví zveřejněná ve Věstníku MZ, nebo jsou vypracovány zdravotnickým zařízením, 
profesní organizací apod.  
 
Ošetřovatelské standardy se týkají kategorií a kvalifikace ošetřovatelského personálu, 
realizace ošetřovatelského  procesu, ošetřovatelské dokumentace, pracovních postupů, 
vybavení a personálního obsazení pracoviště z hlediska ošetřovatelské péče. Zdravotnické 
zařízení je povinno dodržovat standardy dané právními předpisy a přijmout vlastní 
ošetřovatelské standardy, vycházející z rámcových standardů doporučených Ministerstvem 
zdravotnictví.  
 
Vedoucí pracovníci v ošetřovatelství jsou povinni průběžně hodnotit na svém pracovišti 
kvalitu poskytované ošetřovatelské péče, profesionální přístup ošetřovatelského personálu k 
nemocným, organizaci práce ošetřovatelských pracovníků a spokojenost nemocných s 
ošetřovatelskou péčí. Při hodnocení používají objektivní  metody hodnocení. 

  
Součástí hodnocení ošetřovatelské péče je: 

• průběžné hodnocení probíhající péče, 
• zpětné hodnocení poskytnuté péče na základě studia ošetřovatelské dokumentace a 

jiných písemných dokumentů. 
 
Posuzováním a hodnocením úrovně kvality ošetřovatelské péče se také zabývají odborníci 
v ošetřovatelství v rámci soudního znalectví. 
 

Zdravotničtí pracovníci, kteří poskytují ošetřovatelskou péči, jsou povinni dodržovat Úmluvu 
o lidských právech a biomedicíně a respektovat Etický kodex zdravotnických pracovníků 
nelékařských profesí. 

4 Komunitní ošetřovatelství 

Ošetřovatelské služby poskytované v rámci komunitní péče jsou organizovány zpravidla 
mimo ústavní zařízení a zajišťují potřebnou péči o rodinu, jednotlivce či skupinu obyvatel.  
 



Komunitní péče je zaměřená na ochranu zdraví, prevenci onemocnění a výchovu  ke zdraví. 
Dále se zaměřuje na péči o nemocného a jeho rehabilitaci, včetně edukace rodinných 
příslušníků a blízkých v poskytování laické ošetřovatelské péče. Komunitní péče zahrnuje i 
péči o chronicky a nevyléčitelně nemocné a o zdravotně postižené občany, včetně zajišťování 
různých forem domácí péče.  
 
Zdravotnický pracovník, který poskytuje ošetřovatelskou péči v rámci komunitní péče, úzce 
spolupracuje s lékaři, orgány státní správy a samosprávy, občanskými sdruženími apod. 
Rozvoj komunitního ošetřovatelství je prioritou Světové zdravotnické organizace.  
 

 
5 Ošetřovatelský výzkum 

Výzkum v ošetřovatelství je součástí výzkumu ve zdravotnictví. Vytváří nové poznatky, které 
přímo nebo nepřímo ovlivňují ošetřovatelskou praxi. Umožňuje poskytovat vysoce kvalitní 
ošetřovatelskou péči založenou na důkazech. Probíhá ve výzkumných ústavech, na vysokých 
školách, v jiných vzdělávacích institucích, ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 
Výzkum se řídí platnými právními předpisy a mezinárodními etickými směrnicemi pro 
biomedicínský výzkum.  

  
Výzkum v oblasti teorie ošetřovatelství se zabývá tvorbou systematických poznatků. 
Identifikuje nebo vysvětluje pravidelnosti, charakteristiky univerzálně pozorovatelné a 
vyjadřuje určité definované fenomény ošetřovatelství. Vznikají ošetřovatelské klasifikace, 
které slouží jako  společný odborný jazyk  ošetřovatelské profese. Tvorba ošetřovatelských 
klasifikací rozšiřuje vědecké základy ošetřovatelství o jejich identifikaci a určuje nové směry 
výzkumu: 

� Výzkum z hlediska ošetřovatelské praxe navrhuje a ověřuje modely optimální 
ošetřovatelské péče. Provádět výzkum a používat jeho výsledky  je jednou z podmínek 
rozvoje praxe založené na důkazech. 

� V oblasti vzdělávání  vytváří vzdělávací programy zaměřené na metodiku vědecko-
výzkumné práce kompatibilní se směrnicemi Evropské unie a na  tvorbu edukačních 
materiálů. 

� Výzkum v oblasti řízení a managementu je zaměřen na nejrůznější pracovní postupy, 
a to zejména na hodnocení kvality péče, zátěž ošetřovatelského personálu, dělbu práce, 
vztahy mezi jednotlivými kategoriemi zdravotnických pracovníků, snaží se 
objektivizovat zdravotnické služby, sleduje jejich efektivnost.  

 
Ošetřovatelský výzkum je financován zejména prostřednictvím grantových agentur. 
Každoročně lze přihlašovat projekty na libovolná ošetřovatelská témata a žádat o  finanční 
podporu. Ministerstvo zdravotnictví může na základě společenské objednávky některá témata 
veřejně vyhlásit. Další možností získávání nových poznatků je participace na mezinárodních 
výzkumných projektech prostřednictvím Evropské unie, WHO nebo dalších mezinárodních 
institucí. Výsledky ošetřovatelských výzkumných studií a projektů, jejichž cílem je rozvíjet 
teorii a praxi, jsou publikovány v odborném  tisku. Zdravotničtí pracovníci jsou s nimi 
seznamováni na odborných konferencích pořádaných nejen profesními organizacemi 
zdravotnických pracovníků na národní i mezinárodní úrovni. 
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