Informační servis
KONGRESOVÝ SPECIÁL
Slovo předsedy
Vážené kolegyně a kolegové, tento informační
servis je primárně zaměřen na připravovaný IV.
Mezinárodní
kongres
POUZP, který proběhne
u 25. výročí
založení
POUZP. I z tohoto důvodu jsme vybrali jako
místo konání mimořádné
prostory, které jsou v
rámci ČR jedinečné a
kongres tak proběhne v
Dolní oblasti Vítkovic v
Ostravě. Jedná se o unikátní místo, které nikde
jinde v Čechách nenaleznete, bylo vybudováno v
průmyslovém
areálu
Vítkovických železáren
a jsou zapsány jako národní kulturní památka.
Kongres proběhne v multifunkční aule Gong,
která je vybudována z
původního mokrého plynojemu z roku 1922.
Záštitu nad kongresem
přijal ministr zdravotnictví ČR, pan doktor Svatopluk Němeček, ředitelka odboru ONP a hlavní
sestra ČR Mgr. Alice
Strnadová, MBA, náměstkyně ředitele FNO
Bc. Mária Dobešová,
proděkanka
lékařské
fakulty v Ostravě Mgr.
Ivona Závacká, Ph.D.,
hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav
Novák a hejtman Jihomoravského kraje JUDr.
Michal Hašek. Mimořádnost kongresu je dána i
velmi prestižními přednášejícími a hosty. Jsem
nesmírně vděčný, že jeden z hlavních hostů a

zároveň přednášejících
přijal mé pozvání generální sekretář Evropské
federace sester, pan doktor Paul De Reave, který
bude přednášet o posílení vzdělávání sester a
jejich pokročilých rolích
v rámci ošetřovatelství.
Dalšími milými hosty,
kteří přijali mé pozvání
jsou například prezidentka Slovenské komory sester a porodních
asistentek Mgr. Iveta
Lazorová, DiS., předseda
Srbského sdružení anesteziologických sester pan
Jovan Filipović, kolegyně
z polské univerzity ve
Wroclawi,
zakladatel
HealthCare
Institute
Daniel Vavřina, členka
prezidia České asociace
sester Mgr. Ilona Antoníčková, vedoucí odboru
zdravotnictví Moravskoslezského kraje Bc. Vratislava Krnáčová, ředitel
kanceláře a člen prezidia
Slovenské komory sester
a porodních asistentek
PhDr. Milan Laurinc,
PhD, DiS. a řada dalších. Hlavním tématem
letošního ročníku je sestra, nepostradatelní součást českého zdravotnictví. Především v dnešní
době, která je plná připravovaných změn především ve vzdělávání,
předpokládám, že toto
téma bude na kongresu
hojně diskutováno a to
nejen v kuloárech, ale i v
rámci odborného programu. V případě, že ministerstvem zdravotnictví

navrhovaná,
úprava
stávajícího zákona 96
projde legislativním procesem, dočkáme se s
nejvyšší pravděpodobností zrušení celoživotního vzdělávání v podobě
jakou známe a tudíž i k
ukončení převážné většiny vzdělávacích akcí
tohoto typu. Nelékařští
zdravotničtí pracovníci
již k výkonu svého povolání nebudou potřebovat
„kredity“, více o tomto
tématu naleznete na
dalších stránkách. Každopádně lze předpokládat, že celoživotní vzdělávání sester se opět
přesune k lékařským
kongresům, čímž definitivně odsuneme ošetřovatelství do područí medicínského vzdělávání.
Tato situace je politováníhodná, neboť NLZ personál by se měl scházet
na svých odborných akcích a vyměňovat si poznatky a zkušenosti z
oboru ošetřovatelství.
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Potřebujeme opravdu změnu ve vzdělávání?
Potřebujeme opravdu stále diskutovanou změnu ve vzdělávání všeobecných
sester? Jistým způsobem ano, ale ne
tak zásadní jak navrhuje MZ. Začnu
troškou historie. Vzdělávání sester do
roku 1916 bylo pouze formou vyučení
v nemocnicích, poté byly zřízeny dvouleté ošetřovatelské školy a to nařízením Říšského zákona. Jednou z podmínek pro přijetí byl věk 20 let. V roce
1948 byl zcela zrušen kontinuální
rozvoj vzdělávání v ošetřovatelství.
Ošetřovatelské školy byly zařazeny do
jednotného systému odborných škol a
sloučeny s rodinnými a sociálními
školami po vzoru Sovětského svazu.
Vznikly tak střední odborné školy,
v nichž nabývali studenti současně
všeobecného středoškolského vzdělání
i odborné kvalifikace. Studium končilo maturitní zkouškou, studenti byli
přijímáni ve 14 – 15 letech. V roce
1951 z důvodu nedostatku SZP bylo
studium zkráceno na 3 roky, což ovlivnilo obsah studia., vycházeli neplnoletí absolventi, kteří nemohli pracovat
na všech nemocničních odděleních a
na nočních službách. V roce 1955 bylo
studium opět prodlouženo na 4 roky.
K ošetřovatelskému povolání se začala
připravovat sociálně nezralá mládež.
Tomu se přizpůsobila organizace a
kvalita studia. Způsob práce se studenty byl zjednodušen a přiblížil se
jejich velmi nízkému věku, přicházeli
do styku s klinickou praxí nezralí a to
se odráželo v jejich maladaptaci ve
vztahu k povolání již na konci studia.
Ve čtyřletém kombinovaném vzdělání
se studujícím nedostávalo ani dostatečného všeobecného vzdělání, ani
kvalitní teoretické odborné průpravy a
především chyběl potřebný rozsah
odborné praxe. Základní profesní příprava v této formě byla pro praxi nedostatečná, a začalo se propagovat
dalšího soustavného vzdělávání. Ministerstvo zdravotnictví vydávalo seznam povinných a doporučených témat seminárních školení. Na bázi
krajských školících akcí se začaly konat celokrajské odborné konference
středních zdravotnických pracovníků,
které významnou měrou přispěly
k založení středisek pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. Střediska byla založena v roce
1960 v Brně a Bratislavě a jejich úloha pro zvyšování dalšího vzdělávání
podporovala trvalá spolupráce
s ministerstvem zdravotnictví a odděleními krajských ústavů národního
zdraví. Brněnské středisko se stalo

centrem rozvíjejícího se ošetřovatelského výzkumu, vytvářely se základy
teorie československého ošetřovatelství a rozvíjela se mezinárodní spolupráce. Ve stejném roce byl zaveden
pětiletý program oboru ošetřovatelství
v kombinaci s psychologií a později
pedagogikou na Filozofické fakultě
Karlovy Univerzity. Od roku 1989
došlo ke změnám ve vzdělávání sester
na úrovni středoškolské, vysokoškolské a zavedením vyšších zdravotnických škol. Nejvýraznější změny ve
vzdělávání sester přinesl rok 2004,
kdy pro vstup ČR do EU byla podmínka přijetí zákona O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání. Tento byl v souladu s mezinárodními úmluvami, směrnicemi, deklaracemi, doporučeními OSN, WHO a Rady
Evropy, které podporují volný pohyb
zdravotníků v rámci členských států
EU a také na standardy vzdělávání a
přípravy. A to jsme vlastně v současnosti. Z historického hlediska je
poměrně jasně patrné, že až do doby
normalizace bylo studium podmíněno
dospělostí a to z cela jednoznačných
důvodů sociální vyzrálosti. S nedostatkem ošetřovatelského personálu se
historie setkává poměrně často, historicky se však jevilo zkrácení studia
jako neefektivní a vedlo ke zhoršení
ošetřovatelské péče. A nyní se MZ
opět připravuje k drastickým změnám
ve vzdělávání všeobecných sester.
Dlouhodobě avizované zrušení dvoukolejnosti , tedy na VOŠ a VŠ se nezruší, ale zavedeme třetí možnost,
tedy kolej, pro vzdělávání všeobecných
sester a to tzv. systémem 4+1. Možnost tohoto studia budou mít absolventi 4letého oboru zdravotnický asistent, nově přejmenovaný na praktická
sestra. Do systému nám vstupuje tedy
nejen nový pojem, ale i nová všeobecná sestra. Zkrácené jednoleté studium
bude snad podmíněno rozdílovými
zkouškami, které budou nahrazovat
deficit hodin odborné přípravy. V současnou chvíli se tento deficit pohybuje
na 2300 hodinách odborných předmětů a praktické výuky, oproti klasickému 3letému studiu VOŠ či VŠ. Z hlediska odborné přípravy tedy dojde
zcela jednoznačně ke snížení kvality
absolventů. Z MZ stále slýcháme, že v
minulosti stačila pro výkon povolání
SZŠ. Tuto skutečnost samozřejmě
nepopírám, ano absolventi SZŠ byli
velmi dobře připraveni na výkon svého povolání v TEHDEJŠÍM ZDRA-

VOTNICTVÍ. Ošetřovatelství se však
za posledních 15 let značně změnilo.
Dnešní zdravotnictví vyžaduje vysoce
erudovanou sestru, která samostatně
vykonává činnosti formou ošetřovatelského procesu, je schopná samostatně
řešit krizové situace, vede ošetřovatelskou dokumentaci, motivuje a edukuje
pacienta a jeho rodinné příslušníky,
spolupracovat s ostatními členy týmu.,
je schopna pracovat s vysoce sofistikovanou technikou, pracovat s umírajícími a to nejen v lůžkových zdravotnických zařízeních, ale i v rámci mobilní
hospicové péče atd. Takovou sestru
vyžaduje dnešní zdravotnictví a zkrácením odborné přípravy toho zcela
jistě nedocílíme. Dřívější SZŠ, nahrazená oborem zdravotnický asistent je
škola všeobecně vzdělávací, v době
povinných státních maturit, kde se do
budoucna uvažuje i o povinné maturitě z matematiky, bohužel odborné
předměty ustupují předmětům všeobecně vzdělávacím. Absolventi tohoto
oboru tedy nemohou být na úrovni
všeobecných sester, i když v mnoha
případech jsou k jejich činnostem zneužívány. Vše je zdůvodňováno nedostatkem sester. Z čeho ten nedostatek
pramení? Odpověď není jednoduchá a
nelze zcela jednoznačně identifikovat
všechny důvody. Každopádně musíme
vycházet demografických údajů. Porodnost s drobnými výkyvy klesá, od
1974 kdy se narodilo 194,2 tis dětí až
po roky 1994-2004 kdy byl počet nově
narozených dětí mezi 89 - 97 tis. Tedy
pokles o 100 tis narozených dětí a tedy
potencionálních studentů nelékařských oborů. Když budeme vycházet
ze statistických údajů. Dnešních absolventi se narodili mezi léty 1995 1998, kdy byl průměrný věk matky při
prvním narození dítěte cca 24 let. Tzn.
že rodiče dnešních absolventů jsou
narozeni v létech 1973– 1977, tedy v
době, kdy počet narozených dětí byl
ještě vysoký, ale rapidním způsobem
klesal. Z tohoto lze dopočítat, že počet
nových studentů bude neustále klesat,
rozdíl mezi současnými absolventy a
novými studenty musí být nutně okolo
40 tisíc a to ve všech studijních oborech, tedy i mimo zdravotnictví. Dnešní školství ovšem nabízí daleko širší
spektrum studijních oborů než před
30 lety. Tedy i poměr studentů se rozložil mezi daleko větší počet škol. Jednoznačně tedy musíme dojít k závěrům, že snížení počtu všeobecných
sester není rozhodně dáno délkou
studia. Zájem o studium na středních
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Potřebujeme opravdu změnu - pokračování
zdravotnických školách je poměrně
nízký, školy de facto provádějí „hon na
studenty“, pořádají nábory studentů,
investují finance do marketingu a
snaží se přijmout co největší počet
studentů a to za jakoukoli cenu. Do
studia zdravotnických oborů nám tedy
vstupují žáci základních škol, kteří
mají daleko horší prospěch než kdysi,
tedy nutně i úroveň absolventů. Dalším z aspektů nedostatku všeobecných
sester v současném zdravotnickém
systému je náročnost povolání. Řada
nelékařských pracovníků po ukončení
studia sice nastoupí do praxe, ale teprve zde zjistí, jaká je opravdová náročnost daného povolání. Náročnost ve
smyslu fyzické i psychické. Převážná
většina zdravotnických pracovníků
pracuje ve směnném provozu, řada
studií prokázala, že práce na směnnost s sebou nese spoustu zdravotních
problémů a ne všichni jsou na tuto
situaci připraveni a ze směnného provozu odcházejí a to i samozřejmě mimo zdravotnictví. Psychické vypětí
zdravotnického povolání neustále
stoupá, stále častěji se setkáváme s
erudovanými pacienty, které doba
internetu samozřejmě přináší, dále
pak se žalobami, tedy právními důsledky výkonu povolání. Pacienti jsou
informováni o svých právech, kterých
se dožadují, o povinnostech ovšem
nevědí, nebo nechtějí vědět. Práva
zdravotníků jsou odsunována až na
druhou kolej. Častěji se setkáváme s
agresivitou a to jak slovní tak fyzickou. Bohužel v oblasti náročnosti
zdravotnického povolání nemáme
relevantní data, dosud nebyl proveden
plošný průzkum mezi zdravotnickými
pracovníky, kteří odešli mimo tento
obor. Věřím, že výsledky by přinesly
velmi zajímavé poznatky. Nedostatek
všeobecných sester může být dán i
neadekvátně sestaveným ošetřovatelským týmem. Ošetřovatelský tým je
systém na sebe navazujících povolání,
kde každý má svou roli. V případě, že
tento systém není kompletní, saturuje
automaticky jedno povolání druhé,
tedy vždy hierarchicky směrem dolů a
nastává situace, že nejvyšší článek
řetězce, v našem případě sestra,
supluje práci níže postavených povolání, tedy asistentů, ošetřovatelů apod.
Prvním krokem by tedy mělo být komplexní přehodnocení sestavení týmů,
který by měl jednoznačně obsahovat
všechny druhy zaměstnanců počínaje
sanitáři, přes ošetřovatele k zdravotnickým asistentům a pomyslnou špič-

ku ledovce pak doplňovat všeobecné
sestry. Všeobecná sestra by měla vykonávat odbornou práci a koordinovat
práci ostatních, tím bychom částečně
eliminovali onen stále omílaný nedostatek. Sestra je kompetentní vykonávat i tyto činnosti, ale nemůžeme přece chtít po sestrách, aby je vykonávaly
soustavně, docházím opět k aspektu
přetěžování, syndromu vyhoření apod.
Sestry se v tomto případě nemohou
plně věnovat svým činnostem jako je
např. plánování a realizace ošetřovatelského procesu. Nastává situace ne
zcela dobře uchopené myšlenky práce
formou již zmiňovaného ošetřovatelského procesu, neboť i „papírová“ práce patří mezi činnosti sester, které
pak narychlo vyplňují dokumentaci a
točíme se v bludném kruhu. Fakt, že
systém dosaturujeme všeobecnými
sestrami 4+1 přinese pouze druhotné
negativum ve smyslu chybějících asistentských povolání. Do zdravotnictví
tedy nepřijde procentuálně více pracovníků, pouze se přesunou z „jedné
škatulky do druhé“, tedy stávající
zdravotničtí asistenti si dodělají jeden
rok navazujícího studia, otázkou je
zda při výkonu povolání, stanou se
všeobecnými sestrami a tím onen přírůstek zaměstnanců skončí. Nabývám
z toho dojmu, že si pouze politikové
odškrtnou bod „splněno“, dosáhli jsme
většího počtu všeobecných sester, ale
dopad na ošetřovatelství to bude mít
minimální, ne-li nulový. V současnosti
je i problém mediálního obrazu všeobecných sester, to se samozřejmě váže
s určitou prestiží. Prestiž povolání
stanovuje několik faktorů, tedy například váženost povolání, úroveň vzdělání, finanční příjem, materiální zabezpečení apod. Do roku 2007 se všeobecná sestra na žebříčku hodnocených
povolání vůbec neobjevovala, poté, co
začaly sestry studovat vysoké školy se
záhy vyhoupla na 3 místo v žebříčcích
prestižních povolání hned za lékaře a
vědce, tedy mezi povolání k jejichž
výkonu musí mít absolvent terciální
vzdělání, musí být emočně vyspělý
aby dosáhl svého statutu. Jakou prestiž bude mít toto povolání, když jí opět
odebereme, samozřejmě že ne zcela,
studium na VŠ toť otázkou. Celkově
sestrám neprospívá ani mediální obraz prezentovaný široké laické veřejnosti formou různých televizních seriálů a filmů, kde je sestra zobrazována
absolutně nedůstojným způsobem.
Prezentace tímto způsobem zcela jistě

ovlivňuje potencionální adepty na
studium zdravotnických nelékařských
oborů. Z celého spektra důvodů nedostatku všeobecných sester tedy vyplývá, že vše je spojeno se vším a nelze
jednoznačně říci, který z faktorů je
dominantní. Ale pouhou úpravou
vzdělávacího systému zcela jistě nedokážeme naplnit chybějící personál.
Novela zákona 96/2004 Sb., která
hladce prošla prvním čtením v poslanecké sněmovně, přináší více negativ
než pozitiv. Přináší zánik celoživotního vzdělávání jako nositele garance
výkonu povolání. Všeobecná sestra,
jako jedno z regulovaných povolání, by
měla mít tuto povinnost. Již v úvodu
článku je jednoznačně vidět, že bez
celoživotního vzdělávání se ošetřovatelská praxe jednoduše neobejde a MZ
jej v minulosti přímo nařizovalo, nyní
ruší. Jak se tedy bude české ošetřovatelství dále rozvíjet po odborné stránce? Dnes je ošetřovatelství natolik
specifický obor, že jej prostě nemůžeme vrátit na úroveň před 25 lety. MZ
by se spíše než nesmyslným krokem
úpravy vzdělávání mělo zcela vážně
zajímat o jednotlivé kompetence všech
typů ošetřovatelského personálu, jednoznačně je vymezit podle stupně
vzdělání a samozřejmě tyto výkony
řádně zaplatit. Bez adekvátní finanční
odměny nebudeme mít personálu nikdy dostatek. Nerovné finanční postavení v jednotlivých zdravotnických
zařízeních je špatným nastavením.
Tvrzení, že stát nemůže zasahovat do
svobodného podnikání je pouze alibistické tvrzení politiků, i soukromý subjekt hospodaří s financemi z veřejného
zdravotního pojištění, tedy se státními, našimi penězi. V případě že ne,
měly by se soukromé subjekty vyřadit
z veřejného zdravotního pojištění a
stejně jako jiné soukromé subjekty si
za svou práci fakturovat a poté můžou
stanovit odměnu pro své zaměstnance.
O vzdělávání NLZP rozhodují poslanci, kteří ve většině nemají ponětí co
tato práce obnáší a plní vůli stranických leadrů. Názor odborných společností nikoho nezajímá, nadřazená jsou
politická zadání bez ohledu na výsledek či budoucnost. Sestrám a porodním asistentkám by pomohla zákonem
zřízená komora, která je ovšem politicky nepřijatelná, neboť by jednotně
prezentovala názor sta tisíc sester a
porodních asistentek. Obsáhnout vše
se mi nepodařilo, ale pro nastínění...
Bc. Tomáš Válek, DiS.
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IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES POUZP
„Sestra, nepostradatelná součást českého zdravotnictví“

7. – 8. 10. 2016
Multifunkční aula GONG, Dolní Vítkovice, Ostrava
Bloky přednášek
Přednemocniční péče, Bezpečnost zdravotnického personálu, Perioperační, traumatologická a chirurgická péče,
Intenzivní péče, Následná péče, Cévní vstupy-ošetřovatelská problematika, Posterová sekce – VARIA.
Registrační poplatky
Člen POUZP
Člen Sekce POUZP
Člen SKSaPA
Nečlen
Zahraniční
Student

1000,- Kč
1000,- Kč
1000,- Kč
1500,- Kč
1500,- Kč
350,- Kč - jednodenní účast bez společenského večera. Společenský večer nutno uhradit
zvlášť na místě konání akce.

ČÚ pro platbu registračního poplatku: 27-511250247/0100, do poznámky jméno a příjmení účastníka/účastníků, tak
abychom mohli platbu identifikovat a spárovat. Registrační poplatek zahrnuje oběd, cofee breaky a společenský
večer.

Online přihlášení k pasivní účasti do 5.10.2016
Ubytování si zajišťuje každý účastník sám. V rámci kongresu je možno využít nasmlouvané
ubytování v Hotelu Veronik. Stačí zavolat na recepci a zarezervovat pokoj na POUZP,
recepce je informována. K dispozici jsou 1L, 2L, 3L a 4L pokoje. Kapacita je omezena, proto
prosím o včasnou rezervaci. Dostupnost multifunkční auly od ubytování je cca 15 min
pěšky.
Organizační výbor
Bc. Tomáš Válek, DiS.
Mgr. Kateřina Hašová
Mgr. Andrea Vylíčilová

– hlavní organizátor,
– odborný program,
– odborný program,

predseda@pouzp.c
hasova@pouzp.c
vylicilova@pouzp.c

Dolní oblast Vítkovice – Multifunkční aula GONG
Dolní oblast Vítkovice

je národní kulturní památk nacházející se poblíž centra Ostrav ve Vítkovicíc. Zahrnuje
rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáre s unikátním souborem
industriální architektury. Souboru tří na sebe navazujících celků –
černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu se také říká „Ostravské
Hradčany“. Oblast je zapsána v seznamu Evropského kulturního dědictví Aula
Gongje moderní multifunkční centrum vzniklé vestavbou do původního
plynojemu z roku 1924 v dolní oblasti Vítkovic v Ostrav, podle projektu
arch. Josefa Pleskot. Multifunkční aula Gong byla realizována v roce 2011–2012
a stala se jedním z pěti projektů, které získaly titul Stavba rok 2013. V
roce 2014 byla zařazena mezi TOP 10 staveb světa.

Spojení MHD
Hlavní nádraží – Vítkovice vysoké pece tram číslo 1, tram číslo 2 – cca 15min. jízdy
Spojení autem
D1 (od Prahy, Brna), Exit 354, na kruhovém objezdu první výjezd, pak po 3,8km doleva na ul. Závodní 1,5km, vpravo
na ul. Ruská stále rovně až do Dolní oblasti.

Přijďte se zúčastnit netradičního kongresu v ještě netradičnějších prostorách.

Stránka 5

Informační servis

Tisková zpráva

Celostátní průzkum
„Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami 2016“

Studentky a studenti středních, vyšších odborných zdravotních škol a vysokých škol budou mít v následujících
měsících možnost zapojit se do prvního unikátního ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi budoucími zdravotními sestrami 2016“, který organizuje HealthCare Institute, o.p.s. ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, z.s..
Primárním cílem je podobně jako u průzkumu z roku 2015, který HCI realizovala mezi mediky (studenty 4., 5.
a 6. ročníku lékařských fakult v České republice) zjistit, jaké množství studentů plánuje po ukončení jejich studia hledat zaměstnání v České republice a naopak jaké množství studentů je již rozhodnuto opustit Českou republiku a hledat
pracovní nabídky v zahraničí. V neposlední řadě také identifikovat hlavní příčiny či důvody jejich jednání.
„Studentky a studenty nelékařských oborů vnímáme jako důležitou součást kvalitního systému poskytování
zdravotní péče v České republice, a proto jsme se v letošním roce rozhodli, vzhledem k současným trendům personálního
zajištění nelékařských pracovníků v oblasti českého zdravotnictví, realizovat pilotní ročník průzkumu mezi budoucími
zdravotními sestrami, za jehož pomoci bychom rádi identifikovali plány studentů do budoucna. S těmito výstupy chceme
dále pracovat a prezentovat je jak profesním organizacím, tak i Ministerstvu zdravotnictví a zdravotním pojišťovnám
v České republice,“ říká Daniel Vavřina, zakladatel organizace HealthCare Institute, o.p.s.
„V České republice schází relevantní data o budoucnosti českého ošetřovatelství, tedy o studentech, kteří se na
výkon tohoto velmi náročného povolání připravují. Proto jsme se rozhodli realizovat tento projekt, který nám do budoucna ukáže celkový vývoj trhu práce nejen všeobecných sester, ale i všech nelékařských zdravotnických povolání. Výstupy
nám pomohou identifikovat eventuální nedostatky, které chceme prezentovat Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy.“ říká Tomáš Válek, předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s.

O HealthCare Institute, o.p.s. a jejich projektech
HealthCare Institute, o.p.s. (založena r. 2006) je nezisková organizace, která v roce 2016 organizuje již 11. ročník středoevropské odborné konference „Efektivní nemocnice“ se zaměřením na strategii nemocnic. Tato konference se
bude konat ve dnech 29. – 30. listopadu 2016 v Praze. Účastníky této akce jsou zřizovatelé a vrcholový management
nemocnic a zdravotních pojišťoven z České republiky a Slovenské republiky, včetně odborníků na management ve zdravotnictví ze států Evropské unie. Mezi další rozvojové projekty, které organizace HealthCare Institute, o.p.s. realizuje,
patří 11. ročník celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců 155 českých nemocnic
„Nejlepší nemocnice ČR“ a 2. ročník průzkumu „CGM Zdravotní pojišťovna roku“, který hodnotí komunikaci 7 zdravotních pojišťoven (tj. národních plátců zdravotní péče) s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními.

Realizuje také 8. ročník projektu „Barometr českého zdravotnictví mezi řediteli 155 nemocnic“, kteří hodnotí stávající
situaci v českém zdravotnictví. Prostřednictvím projektu „Barometr mezi studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult
v České republice“ zjišťuje, jaké množství studentů lékařských fakult v České republice plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v České republice a naopak jaké množství studentů je již rozhodnuto opustit Českou republiku a hledat pracovní nabídky v zahraničí. Mezi další rozvojové projekty patří celostátní průzkum „Barometr českého zdravotnictví mezi pacientskými organizacemi“, který hodnotí oblast poskytované nemocniční a ambulantní péče v České
republice očima 150 pacientských organizací a rovněž pomáhá
při komunikaci mezi pacienty a pacientskými organizacemi.
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Elektronická
ošetřovatelská
dokumentace ICZ AMIS*HD
Jedno z největších dilemat zdravotníků při nahrazování papírové dokumentace za elektronickou je mít informace v elektronické formě vždy při sobě,
podobně jako papír. Řešení tohoto dilematu? Spojení sofistikovaného softwarového řešení se špičkovou mobilní technologií.
Ošetřovatelská dokumentace představuje nástroj profesionální praxe, který je
povinnou součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Za její vedení odpovídají zdravotní sestry a představuje pro ně nemalou
časovou zátěž. Informace v ní obsažené v
mnoha případech zásadně vypovídají o kvalitě a směru nastolené léčby. Tento typ dokumentace je velmi dynamický, administra-

tivně náročný a jeho vedení vyžaduje perma- Od samotného počátku vývoje, který byl
nentní interakci s pacientem.
realizován v úzké spolupráci předních fakultních pracovišť v ČR, byla zadáním nejen
Průběžné dokumentování péče v elektronizace, ale zejména automatizace a
„papírové“ podobě je ve většině případů pro implementace inteligentních algoritmů, které
zdravotní sestry náročné a nepřehledné. by zdravotní sestru jednak intuitivně vedly,
Legislativa vyžaduje dokumentování všech ale současně rozumně hlídaly, upozornily na
částí ošetřovatelského procesu od vstupního nesrovnalosti a dokázaly i sestavovat autovyšetření přes plánování, záznam realizace a maticky návrhy ošetřovatelského plánu,
hodnocení plánu péče. Celý proces je v praxi spočítat skórovací schémata a komunikovat
dokumentován na mnoha samostatných s ostatními částmi zdravotní dokumentace
tiskopisech, které prošly v průběhu let opa- pacienta. Automatizace výpočtů zde předstakovanými úpravami za účelem zjednodušení vuje významný kontrolní mechanismus a
a usnadnění práce sester. Screeningová vy- krok k bezpečnější péči.
šetření za účelem identifikace rizik v průběhu poskytování péče sestry vypočítávají
Samotné řešení ošetřovatelské
samostatně a mnohdy dochází ke zkreslení péče podporuje veškeré požadované agendy
údajů vlivem nechtěných chyb.
od ošetřovatelské anamnézy přes skórovací
schémata až po složité hodnotící systémy a
Digitalizace této dimenze zdravot- významně se podílí na racionální léčbě pacinické dokumentace proto nepředstavuje z enta. Například automaticky generuje bezpohledu motivu velké dilema, ale z pohledu pečný ošetřovatelský plán, který je v soulaprocesního a technologického se již jedná o du s procesem schematizace léčby a dodržopoměrně náročnou záležitost. ICZ svoje váním standardů léčebného procesu.
řešení pro komplexní elektronizaci ošetřovatelské dokumentace ICZ AMIS*HD do česV posledních letech vývoje se z
kých nemocnic uvedla již před mnoha lety a původně ryze softwarového produktu pood té doby realizovala jeho organický vývoj stupně stalo ucelené řešení zahrnující i mosměrem k řešení vycházejícího přímo z pra- bilní technologie počínaje bezdrátovou inxe a praktických požadavků jejich uživatelů. frastrukturou až po dotykové tablety s optimalizovanou mobilní verzí aplikace, které si
zdravotní sestry donesou k lůžku pacienta.

Mediální partneři kongresu
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BEZPEČNOST PACIENTŮ A ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI
POSKYTOVÁNÍ MODERNÍ LÉČEBNÉ A OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
V NEMOCNIČNÍM, AMBULANTNÍM
A DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

léčbu řady onemocnění. Je tedy na místě
intenzivně a odpovědně přistupovat
k ochraně nejen pacientů, ale i zdravotnických pracovníků, kteří jsou v rámci
svého povolání vystaveni téměř každodennímu kontaktu s riziky ohrožující
jejich zdraví. S tímto je spojena i snaha
snižovat riziko následných nozokomiálních nákaz na minimum a redukovat
tak postupný rozvoj rezistencí na antibiotickou léčbu a v neposlední řadě logicky
snižovat finanční náklady na ekonomicky neefektivní léčbu infekčních onemocnění, které byly získány v souvislosti
s poskytováním léčebné a ošetřovatelské
péče.

Ochrana zdravotnických praMgr.Daniela Novotná
covníků během manipulace s ostrými
Klinický konzultant Becton Dickinson předměty nestála v minulosti v popředí
zájmu a rovněž i samotní poskytovatelé
Czechia s.r.o.
zdravotní péče neshledávali prioritu a
potřebu chránit sebe sama před zraněním a přímým kontaktem s krví pacienta.
Uvědomění si rizika nákazy
Nové nařízení Evropské unie
2010/32 EU, které vešlo v platnost pro bylo tak často podceňováno a hlášení
všechny státy EU počínaje 12.květnem poranění ostrým předmětem a přímá
2013 přináší poskytovatelům zdravotní expozice krví pacienta byla a v mnoha
péče nový a zcela zásadní přístup zařízeních nedokonalá. Co se týče prok ochraně zdravotnických pracovníků středí domácí péče je tato problematika
před poraněním ostrými předměty bě- stále signifikantně podceňována. Ošetřuhem poskytování léčebné a ošetřovatel- jící personál nepoužívá dostatečně
ské péče, které je spojeno s přímým kon- ochranné osobní pomůcky, nepracuje
taktem s krví pacienta a tudíž s rizikem s bezpečnostními zdravotnickými prošíření infekčních onemocnění krevní středky, ostré jehly v domácí péči se zřídcestou. Zároveň ovšem nové nařízení ka odhazují do standardizovaných konpomáhá chránit pacienty před vznikem tejnerů. O řádném hlášení nežádoucích
a rozvojem nozokomiálních nákaz, které poranění ostrým předmětem v domácí
prodlužují dobu hospitalizace a následně péči ani nemluvě.
signifikantně zvyšují finanční náklady
V současné době bohužel stále
na léčbu infekčního onemocnění získaného pobytem ve zdravotnickém zaříze- přetrvává ne zcela transparentní systém
hlášení těchto profesionálních poranění
ní.
a expozic, získaná data jsou často preJe nutné zmínit fakt, že zhruba zentována pouze uvnitř instituce samot1 milion zdravotnických pracovníků je né, či vůbec. Velkou úlohu hraje i všeoročně vystaven při poranění ostrými becný pocit zdravotníků samotných, že
předměty riziku vzniku infekčního one- poctivé hlášení profesionálních poranění
mocnění z patogenů šířících se krevní ostrými předměty nepřinese žádný efekcestou- zejména virus hepatitidy B, virus tivní přínos do klinické praxe.
hepatitidy C, lidské imunodeficientní
Naštěstí nová vyhláška Evropviry- HIV virus,aj. Incidence těchto onemocnění stoupá a to i vzhledem ské unie garantuje zdravotnickým prak neustálé a pokračující migraci lidí covníkům alespoň minimum nezbytných
v celosvětovém pojetí. S migrační vlnou kroků, které musí být učiněny ve stáovšem zcela logicky dochází i k migraci a tech EU v rámci prevence poranění zdranásledné mutaci řady virů a bakterií. votnických pracovníků ostrými předměty
Navíc narůstá rezistence těchto patoge- a expozice krví a tělními tekutinami
nů k antibiotikům a komplikuje tak pacienta během poskytování léčebné a

ošetřovatelské péče v nemocničním, ambulantním či domácím prostředí. Nová
vyhláška EU v sobě zahrnuje např. zákaz zpětného nasazování jehel na krytky, nutnost používání bezpečnostních
pomůcek- jehel, kanyl, bezjehlových konektorů, bezpečnostního odběrového
systému a specifikuje postup nakládání
s použitými ostrými předměty, pomáhá
iniciovat nezbytné aktivity spojené
s poraněním ostrými předměty a posiluje
nezbytnost reportování těchto profesionálních poranění a expozic .
V souvislosti s nutností hlásit
profesionální poranění a expozice je
potřeba vybudovat transparentní a účinný systém sběru dat a jejich následného
vyhodnocování. Evidence a poctivé hlášení těchto poranění a expozic je součástí
moderního přístupu ke kvalitní lékařské
a ošetřovatelské péči, které využívá a
reflektuje potřeby pacientů a zdravotnických pracovníků , upravuje standardy
léčebné a ošetřovatelské péče, reaguje
pravidelným a vytrvalým proškolováním
zdravotnickým pracovníků a vytváří
prostředí plné důvěry nejen u pacientů,
ale i u poskytovatelů péče samotných.
Zdravotničtí pracovníci tak prezentují
svými profesionálními přístupy a návyky
kvalitu a prestiž zdravotnického zařízení
a celého systému odborné zdravotnické
péče naší země.
Všechny zpětné vazby pomáhají regulovat celý proces vývoje ošetřovatelství, podporují rovněž aktivity odborných asociací a unií zdravotníků, které
by měly reprezentovat zájmy zdravotnických pracovníků v nemocniční, ambulantní či domácí péči.
Klíčovou strategií v této tematice je tedy uvědomělý a odpovědný přístup zdravotnických pracovníků s cílem
minimalizovat riziko expozice a poranění
ostrými předměty a tímto minimalizovat
i počet infekčních onemocnění získaných
následkem poranění a expozice infikovanou krví či tělní tekutinou.

Konkrétně to praxi znamená:
Pravidelné monitorování prostředí
poskytující
odbornou zdravotní péči
související s pravidelným sběrem a
vyhodnocením dat z klinické praxe
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Průběžné proškolování stávajících a ně po vytažení jehly. Tyto mikrokapénky
nově příchozích zdravotnických pracov- krve mohou ulpět na sliznicích zdravotníků
nického pracovníka, který katetr zavádí
a i přesto, že nedojde k přímému poraněEfektivní spolupráce s erudovanými ní ostrým předmětem, může absorbcí
odborníky pro ošetřovatelskou péči je patogenu skrze sliznice způsobit vážné
nezbytným předpokladem k vytvoření zdravotní komplikace!
metodiky a úspěšné zvládnutí procesu
aktivního začlenění nové legislativy do Po
uvolnění
jehly
nedochází
klinické praxe.
k nežádoucímu krvácení ze zavedeného mandrénu a sestra má tak dostatek
Postupný přechod z otevřeného- vysoce času k napojení stříkačky, odběrového
rizikového na uzavřený- bezpečný systému či infuzního set.
systém pro intravenózní přístupy.
Katetr je možno napojit po zavedení na
Efektivní zvyšování povědomí o nut- uzavřený systém s použitím bezjehnosti používání osobních ochran- lových konektorů a umožňuje tak bezkontaktní a pohodlný odběr krevních
ných pomůcek
vzorků, aplikaci léků a infuzních roztoZvyšování povědomí o nutnosti po- ků..
užívání bezpečnostních zdravotnicKatetr je sterilní a vyrobený
kých prostředků.
z materiálu, který minimalizuje trauV souvislosti s tímto je potřeba specifiko- matizaci žilní stěny a následný rozvoj
vat pojem požadavku bezpečnosti bezpeč- zánětu žilní stěny.
nostních zdravotnických prostředků,
které jsou v léčebné a ošetřovatelské péči Katetr je vyroben z materiálu, který je
rovněž odolný před další manipulací
využívány pro invazivní přístupy.
a odolává pohybům, které pacient vykoBezpečnost těchto pomůcek před- nává – např. katetr se nezalomí při ohýstavují prvky pro ochranu nejen bání ruky a nemusí být z tohoto důvodu
zdravotníků, ale také pacientů jako často vyměňován.
např:
Katetr a navazující komponenty jsou
Bezpečnostní jehly s ochrannými zcela uzavřeným systémem, který
prvky, které zabraňují následnému po- umožnuje aplikaci léků nebo odběr krevních vzorků a to bez zbytečného otevíraněním při použití
rání uzávěru konce kanyly a zvyšoBezpečnostní odběrový systém, který vání rizika zanesení infekce, která
vytváří během odběru krevních vzorků se dále šíří krevní cestou a způsobuje
zcela uzavřenou soupravu
elimi- pacientovi další nežádoucí komplikace a
nujicí riziko kontaktu s krví pacienta a prodlužuje léčbu a pobyt ve zdravotnickém zařízení.
poranění personálu během použití

nádob
Požadavky na bezpečnostní kanyly Požadavky na bezpečnost
pro intravenózní přístupy byly po- určených pro skladování použitých
stupným sběrem dat z klinické praxe jehel a stříkaček:
jasně specifikovány:
Tyto nádoby musí být opatřeny jasně
Kanyla je vybavena bezpečnostním definovanou účelovou značkou, která
systémem, který uzavírá konec jehly specifikuje, jaký materiál bude v takto
ihned po uvolnění z mandrénu zave- označeném kontejneru skladován.
deného do žíly
Bezpečnostní kontejnery jsou opatřeny
Jehla katetru nezpůsobuje žádná další kontrastní barvou, která eliminuje přírizika a to ve smyslu mukokutánních padnou záměnu s jinými nádobami určeexpozicí, které jsou způsobené krevním né k jiným účelům.
earosolem vznikajícím často bezprostřed-

Tyto druhy kontejnerů pro sběr a skladování ostrých předmětů musí být vyrobeny z dostatečně pevného materiálu, jejichž stěny odolávají poškození během
manipulace.
Bezpečnostní kontejnery jsou vybaveny
bezpečnostními uzávěry, které zcela vylučují následná poranění ostrými předměty a expozice personálu během manipulace.
Bezpečnostní
kontejnery
jsou
v dostatečném množství a na viditelném
místě zcela k dispozici personálu poskytujícímu odbornou léčebnou a ošetřovatelskou péči.
Závěr: Stali jsme se součástí velké,
otevřené země, kde hranice nejsou zcela
přesně vymezené. Jsme jistě rádi a můžeme být pyšní na to, že Česká republika
poskytuje domov lidem, kteří přišli a
stále přichází z různých zeměpisných
lokalit. Česká populace je vytvářena
lidmi komunikujícími různými jazyky,
pocházejícími z různých kultur,
s odlišnými zvyky. Toto vytváří něco
nového, unikátního, buduje zcela novou
společnost a mění lidskou generaci jednou provždy. Buďme tedy všichni nejen
více tolerantními, otevřenými, ale i více
odpovědnými za kohokoli, kdo potřebuje
naši odbornou pomoc a kohokoli, kdo
poskytuje tuto pomoc na vysoké odborné
úrovni.
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INSTITUT Bazální stimulace je členem
Mezinárodní asociace Bazální stimulace.
Absolventi certifikovaných kurzů obdrží
od Mezinárodní asociace Bazální stimulace certifikát platný ve všech zemích Evropské unie. Kr omě tohoto cer tifikátu
získají také certifikát níže uvedených ministerstev.
Společnost je akreditována od
roku 2007 Ministerstvem zdravotnictví
České republiky k uskutečňování vzdělávacího programu s názvem Základní kurz
Bazální stimulace, jehož absolvováním získají nelékařská zdravotnická povolání
všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog
zvláštní odbornou způsobilost. V r oce
2009 udělilo INSTITUTU Bazální stimulace Ministerstvo zdravotnictví Slovenské

republiky akreditaci k realizaci vzdělávacího programu Bazální stimulace pro tyto
profese: lékař, setra, porodní asistentka,
fyzioterapeut a zdravotnický asistent. Jmenované profese získají certifikovanou
pracovní činnost.
Dále je společnost akreditována
Ministerstvem práce a sociálních věcí a
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České r epubliky. J edná se dosud o
naprosto průlomové jedinečné vzdělávání,
které umožňuje jít stejnou cestou všem odborníkům participujícím na procesu podpory
vývoje klienta a při péči o jeho tělesnou,
duševní i sociální stránku. Tato spolupráce
v kontextu stejného cíle podporuje kvalitu,
bezpečnost péče a také šetří náklady na péči.
INSTITUT Bazální stimulace je
také přidruženým členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a
smluvním partnerem Slovenské komory
sester a porodních asistentek. Od roku 2005
organizuje společnost pravidelně Česko slovenské kongresy Bazální stimulace s
mezinárodní účastí.
Ředitelkou INSTITUTU Bazální
stimulace je PhDr. Karolína Maloň Friedlová, která je první certifikovanou lektorkou
konceptu Bazální stimulace v České a Slovenské republice. V roce 2010 zastávala
funkci prezidentky Mezinárodní asociace
Bazální stimulace. Úzce spolupracuje s
autory konceptu Bazální stimulace Prof. dr.
Andreasem Fröhlichem a Prof. Dr. Christel
Bienstein. Je autorkou řady odborných člán-

ků, monografických publikací a elearningových vzdělávacích programů. V
současné době je externím lektorem Katedry
intenzivní medicíny a forenzních oborů
Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Od roku 2006 probíhají v proškolených zařízeních poskytovatelů zdravotní
péče i sociálních služeb v České i Slovenské
republice odborné audity - supervize. Na
základě těchto supervizí jsou zařízení certifikována jako Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace. Seznam proškolených zařízení a certifikovaných zařízení
naleznete na www.bazalni-stimulace.cz
v odkazu proškolená a supervidovaná
pracoviště.
INSTITUT Bazální stimulace je
patronem Dětského domova pr o děti do 3
let v Ostravě, občanského sdružení Šafrán
dětem a zařízení sociálních služeb Dotek
Vizovice. Od roku 2011 organizuje společnost velkou charitativní akci "Každý metr pomáhá" při vysokohorském závodu
"Beskydská sedmička".
O činnosti INSTITUTu Bazální stimulace s.r.o. a zavádění konceptu Bazální stimulace do péče u poskytovatelů zdravotních
a sociálních a služeb natočila Česká televize
4 dokumentární pořady, v roce 2005, 2010,
2013 a 2015. Ke shlédnutí jsou pořady na
http://www.bazalni-stimulace.cz/videa.

Speciální poděkování za vstřícnost
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Záštitu nad kongresem přijali

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA - m inistr zdravotnictví ČR
Mgr. Alice Strnadová, MBA - ředitelka odboru ONP a hlavní sestra ČR

Miroslav Novák - hejtman Moravskoslezského kraje

JUDr. Michal Hašek - hejtman Jihomoravského kraje

Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. - proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání

Bc. Mária Dobešová - náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči

