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„Jak dál v přípravě 
zákona pro nelékař-
ská zdravotnická 
povolání“
Zpráva ze semináře pořádaného 
paní poslankyní Janou Hnykovou, 
PS PČR, Praha 13. 11. 2015

J. Sedláková, M. Bunešová

Sdělení hlavní sestry ČR, ředitelky odboru ošetřova-
telství a nelékařských povolání, Mgr. A. Strnadové, 
MBA –k návrhu zákona č. 96/20014 Sb. bylo dodá-
no 1149 připomínek ze 72 připomínkových míst. 
Připomínky jsou vyhodnoceny nikoli vypořádány! 
Pracovní skupina pro návrh zákona vznikla na zákla-
dě pokynu ministra zdravotnictví ČR k 31. 7. 2015, 
sešla se dosud 3x, v názorech na podobu zákona 
není skupina jednotná!
Mgr. M. Stará (Oddělení středního a vyššího odbor-
ného vzdělávání, MŠMT) přednesla stanovisko 
zaslané na MZ ČR dne 9. 11. 2015 - nutno definovat 
rozsah kompetencí a znalostí pro jednotlivé profese 
nelékařů. Až toto bude připraveno, bude určitě svolán 
jakýsi „kulatý stůl“, kde bude přizvána veřejnost.
V prezentaci ÚZIS (ing. Bartůňková) chybějící data 
z několika krajů! Celá statistika tak vychází naprázdno, 
neboť data jsou neúplná a lze z nich pouze hádat.
Zajímavá přednáška ze Slovenska (MUDr. Laurin), 
kde mají Komoru zdravotních sester a porodních 
asistentek, registrace je povinná, členství dobrovolné. 
Za 5 let musí nasbírat 100 kreditů (50 % získává auto-
maticky výkonem povolání). Podle statistiky na Slo-
vensku sice stoupá počet vysokoškolsky vzdělaných 
sester, nicméně celkově zdravotních sester ubývá. Od 
1. 1. 2016 musí být sestra ve vedoucí funkci na Slo-
vensku s magisterským vzděláním ve specializovaném 
oboru a v řízení + 3 roky odborné praxe.
Bc. D. Žitníková (Odborový svaz zdravotnictví 
a sociální péče) – celkem výstižně pojmenovala 
důvody, proč se do zdravotnictví nové mladé síly 
nehrnou a ty staré, zapracované odcházejí, mnohdy 
se syndromem vyhoření.
Prezidentka ČAS, PhDr. M. Šochmanová vytkla 
hlavní sestře i zástupci ÚZIS nulovou hodnotu 
podaných informací.
Následovalo emotivní, rychlé, výstižné vystoupení 
Bc. Válka z POUZP – vyslovil nutnost definovat 
kompetence sester, zohlednit ošetřovatelskou péči 
prostřednictvím úhradové vyhlášky, změnit finanční 

ohodnocení, změnit minimální personální vybavení. 
(v návrhu uvedených 40 kreditů za 10 let je výsměch 
vzdělávání jako takovému).
MUDr. Bouzek za Společnost lékařů a zdravotníků 
ČLS JEP – nemá rád výraz nelékař, sestra v ordinaci 
rakouského praktického lékaře pobírá plat 1500 
euro čistého, pracuje do 45 let, pak se věnuje rodi-
ně, protože o toto povolání je v Rakousku zájem ze 
strany mladých!?
Zástupce zdravotních asistentů D. Svoboda – 2000 
zdravotních asistentů vykonává práci sestry pod 
dohledem (často formálním) s nulovou možností 
se někam ve svém povolání posunout. Zdravotní 
asistent byl omyl.
Vrchní sestra z onkologie v Rychnově nad Kněžnou 
– kromě již vyřčených informací podotkla, že zatím 
co sice splňují personální vyhlášku, z hlediska Záko-
níku práce jim úvazky pracovníků chybí!
Mgr. Vacková, manažer kvality z Chrudimi – ani 
svou prezentaci nepromítala, neboť by, dle svých 
slov, jen opakovala již vyřčené. 
Doc. Kalátová ze SZŠ, VOŠ v Příbrami – střední 
zdravotnické školy dnes již nejsou výběrové, ale 
náborové školy, úroveň uchazečů se snížila a zájem 
o studium klesá. 
Prof. Tothová za zdravotně sociální fakultu Jihočeské 
univerzity porovnávala akreditační podmínky VŠ 
a VOŠ studia, odbornou a pedagogickou úroveň 
pedagogů, výzkumné činnosti, granty. Možnosti 
s tím spojené, odlišné podmínky pro přijímání 
absolventů VOŠ na vysoké školy.
Nelze říci jinak, než, že korunu všemu nasadil pan 
poslanec Zavadil, který přišel na závěr pozdravit 
zdravotníky. Rétoriku politika má v malíčku, jen si 
spletl publikum. 

Závěrem: 
Lidé ve zdravotnictví nejsou a nebudou, zcela 
evidentně není politická vůle. Zdá se, že zlepšení 
stavu nenastane, ani kdyby nový zákon o neléka-
řích dopadl co nejlépe. Posluchači semináře „Jak 
dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická 
povolání“ odcházeli velmi nespokojeni. 150 lidí 
přišlo s iluzí, že když tento seminář organizují 
poslankyně J. Hnyková a S. Marková pod záštitou 
Výboru pro zdravotnictví na půdě Poslanecké 
sněmovny České republiky, že se dozví konkrétní 
informace o přípravě zákona a následnému vývoji 
v oblasti zdravotnické péče.

Lidí bylo hodně, řečí mnoho, myšlenek málo.

Prezentace jsou dostupné na adrese - http://www.
psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=56


