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• dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti  

zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění 

zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání 



• novela zásadně mění  

 

o kontrolu celoživotního vzdělávání 

nelékařských zdravotnických pracovníků 

o podmínky k výkonu povolání  

bez odborného dohledu 

 



• povinnost celoživotního vzdělávání zůstává 

zachována  

 

• vnitřní systém plánování a kontroly 

celoživotního vzdělávání svých 

zaměstnanců musí zajistit každý 

poskytovatel zdravotních služeb  



• problém současnosti – chronický 

nedostatek zdravotníků 

 

• lze spíše očekávat negativní dopady 

daných změn 

 

• zaměstnavatelé nebudou vzdělávání 

zdravotníků příliš podporovat 

 



• s novelou zákona souvisí také změny  

ve vydávání osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu  

 



• oprávnění vykonávat příslušné 

zdravotnické povolání bez odborného 

dohledu nebude již podmiňováno získáním 

osvědčení 

 

• osvědčení se po 1. 9. 2017 nebudou 

vydávat a nebudou se prodlužovat  

 

• ruší se kreditní systém  



• registr zdravotnických pracovníků 

způsobilých k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu – 

ukončení činnosti  



• změna názvu povolání zdravotnického 

asistenta na praktickou sestru  

a umožnění výkonu tohoto povolání  

bez odborného dohledu po získání  

odborné způsobilosti 



• zrušení podmínky 3 let výkonu povolání 

pro výkon zdravotnického povolání  

bez odborného dohledu u absolventů 

středoškolského studia (všeobecná 

sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, 

radiologický asistent, zdravotní laborant, 

ortoptista, asistent ochrany a podpory 

veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční 

terapeut, zubní technik, dentální 

hygienistka, zdravotnický záchranář, 

farmaceutický asistent) 



• úprava podmínky pro výkon povolání 

bez odborného dohledu u fyzioterapeuta, 

který je absolventem středoškolského 

studia, a to získáním specializované 

způsobilosti nebo prokázáním minimálně 

10ti let výkonu povolání fyzioterapeuta 

 



• zrušení podmínky specializované 

způsobilosti pro výkon povolání  

bez odborného dohledu  

pro radiologického asistenta, který získal 

odbornou způsobilost středoškolským 

studiem 



• zrušení některých zdravotnických 

povolání – biotechnický asistent, 

dezinfektor a laboratorní pracovník 



Pohled České asociace sester 

 

• nepovažujeme úplné zrušení kreditního 

systému za šťastný krok 

• řešením je systém zkvalitnit a zefektivnit, 

nikoli jej zcela zrušit 



• povinnost celoživotního vzdělávání nadále 

zůstává – složitě kontrolovatelná  

bez jednotných pravidel 

• sestry budou muset vynaložit mnohem 

větší úsilí i čas při shánění odborných 

informací 

 

 



Historie – vývoj   

• střední zdravotnické školy – čtyřleté 

studium s maturitou 

• 80. léta – náročné přijímací zkoušky 

• přísný výběr uchazečů o studium 

• odborná praxe – od 2. ročníku studia 

 



 

 

• studium na střední zdravotnické škole 

• maturita 

• nástup do praxe 

 

 



 

• vývoj medicíny si žádá mnohem 

kvalifikovanější zdravotnický personál  

než v minulosti  

• mění se myšlení pacientů 

• roste jejich zdravotní gramotnost  

• jsou kladeny vyšší nároky na sestry 

 

 



 

• zavedení systému bakalářského 

vzdělávání sester  

• čtyři roky střední škola a tři roky bakalářský 

stupeň 

• vyšší kompetence, znalosti a dovednosti 



 

Sestry jsou dnes rozdělené generačně 

• starší generace – střední zdravotnické 

školy 

• mladší generace – vysoké školy a vyšší 

odborné školy 

• pokles zájmu o studium 

 

 



• současný nedostatek sester  

ve zdravotnických zařízeních nesouvisí 

pouze se systémem vzdělávání  

 

 



Novela zákona 

• jeden z možných nástrojů, který mohl 

pomoci vyřešit nedostatek sester  

ve zdravotnictví 

• nekoncepční předpis 

• není aktualizována vyhláška o činnostech  

• nejsou definovány kompetence praktické 

sestry 

 



 

• kompetence sester upravuje vyhláška  

č. 55/2011 Sb., o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků 

• VYHLÁŠKA o činnostech …  

• může dojít ke snížení kvality a bezpečnosti 

poskytované péče 

 

 



• pro získávání zdravotních sester  

je důležité  

o snížit administrativní zátěž zdravotníků 

o zlepšit jejich finanční ohodnocení 

o zajistit dobré pracovní podmínky 

o vytvořit správné zázemí pro tuto profesi 



    Děkuji za pozornost 


