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Zápis z porady managementu nelékařských zdravotnických povolání (PMN)  
 
 
Termín konání:  dne 12. 5. 2015 od 10.00 hodin 
Místo konání: posluchárna NCO NZO, Brno  
 
Přítomni: 80 přítomných dle prezenční listiny 
 
 
   
Přednášející:  

Mgr. Jana Nováková, MBA  - FN Motol 
Ing. Miroslav Novotný   - STAPRO 
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.  - ČSPM ČLS JEP 
Mgr. Jana Mikulková   - NCO NZO 
Mgr. Františka Ertlová   - NCO NZO 
Mgr. Dana Vaňková   - FN Hradec Králové 
Mgr. Lenka Hladíková   - MZ – ONP 
Mgr. Eva Karpíšková, MBA  - MZ – ONP 

 
Program jednání: 

1. Zahájení porady, přivítání, seznámení s programem porady 
2. Dekubity.eu – informace z portálu 
3. Balíček ICN 
4. METILA – kurz komunikačních dovedností 
5. Projekty NCO NZO 
6. Bezpečné používání informačních systémů ve zdravotnictví 
7. Mobilní paliativní medicína 
8. Co nejvíce trápí manažery ošetřovatelské péče v současné době 
9. Šetření MZ – aktuální stav NLZP 
10. Informace z MZ ČR 
11. Závěr 

 

 
 

1. Poradu zahájila Mgr. Lenka Hladíková, která z důvodu odstoupení hlavní sestry ČR 
a ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Mgr. Aleny Šmídové, byla 
pověřena moderováním tohoto pravidelného setkání managementu nelékařských 
zdravotnických pracovníků. Přítomné přivítala a seznámila s obsahem programu.  

 
2.  Dekubity.eu – Mgr. Františka Ertlová zastoupila PhDr. Hofštetrovou Knotkovou, která 

z důvodu náhlého onemocnění nemohla připravenou prezentaci společně s Mgr. 
Müllerovou přednést, a informovala přítomné o portálu věnovanému dekubitům, jehož 
správcem je NCO NZO. Prezentovala přehledně o vizi poskytování nových informací 
k danému tématu, shrnula důvody vzniku portálu a v neposlední řadě seznámila 
přítomné s obsahem publikace Quick Reference Guide, podpořenou ČSLR a ČAS, 
vč. indikátorů kvality strukturálních, procesních a výsledkových. Závěr byl věnován 
připravovaným tématům. (Příloha č. 1)  

 
3. Balíček ICN na rok 2015 – příspěvek přednesla Mgr. Františka Ertlová, který 

připravila společně s PhDr. Hofštetrovou Knotkovou. Přítomní byli jejím 
prostřednictvím seznámení s jeho obsahem tj. Sestry: hybná síla změn. Téma 
pro letošní Mezinárodní den sester odráží úsilí ICN o zavedení opatření, vedoucí 
k posílení a vylepšení zdravotnických systémů a sestry, jako nejpočetnější profese, 



 

 2

se musí společně s autory zdravotnické politiky zaměřit na roli ošetřovatelství 
z pohledu efektivity péče i efektivity nákladů. Český překlad Balíčku ICN je uveřejněn 
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/mezinarodni-den-sester-12kveten_3094_3.html  

      (Příloha č. 2) 
 

4. Komunikační dovednosti – Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči FN Motol, ve svém příspěvku představila přítomným 
didaktickou metodu, ve které je využívána unikátní technologie neuronových sítí. 
Ve zdravotnictví je stále velký problém v komunikaci a stížnosti jsou z 80 – 90 % 
právě zapříčiněny špatnou komunikací. Tato metoda webové robotické služby 
spočívá ve formě modelových případů možných situací při kontaktu s pacienty, kdy 
jsou tito nahrazeny právě tzv. robotem. Mikrokurzy jsou zaměřeny hlavně na sociální 
komunikaci a jejich realizace přináší až 80% velmi dobrou zpětnou vazbu. 
(Příloha č. 3.) 

 
5. Projekty a další informace z NCO NZO – Mgr. Jana Mikulková, ředitelka NCO NZO, 

ve své prezentaci informovala o novinkách v rámci celoživotního vzdělávání NLZP 
např. o pilotním ověření a evaluaci akreditovaného kvalifikačního kurzu Pracovní 
terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci. Dalším pilotním ověřením projde 
vzdělávací program SV Komunitní ošetřovatelská péče a dva CK. Dále mezi projekty 
patří vzdělávání pro sestry pečující o pacienty s kolorektálním karcinomem, který je 
realizován ve spolupráci s FN KV. Zahájena byla realizace vzdělávacích akcí 
ke zvýšení kompetencí zdravotnických pracovníků se zaměřením na poskytování 
kvality a bezpečí zdravotních služeb. (Příloha č. 4) 

 
6. Bezpečné používání informačních systémů ve zdravotnictví – Ing. Miroslav 

Novotný z firmy STAPRO, která se zabývá informačními technologiemi, se ve svém 
příspěvku věnoval základním pravidlům bezpečnosti informačních systémů 
ve zdravotnictví, problémech a těžkostech zabezpečení dat právě ve zdravotnictví. 
Zopakoval pravidla vedení zdravotnické dokumentace, kdy se v praxi často rozchází 
požadavky IT a požadavky zdravotnických pracovníků a je nutné najít společnou řeč. 
Dále informoval o existenci rozvíjejících se tzv. krajských systémů pro předávání dat 
např. mezi ZZS a nemocnicí, přeshraniční péče apod., ale současně zdůraznil 
zvýšené riziko při předávání osobních údajů touto formou a zdůraznil nutnost 
dostatečného zabezpečení. S tím souvisí i vzdělávání zdravotnických pracovníků 
v této oblasti.  
 

7. Mobilní paliativní medicína – MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., předseda České 
společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, hovořil o pilotním projektu, jenž má ověřit 
přínos mobilní specializované paliativní péče pro systém zdravotní péče z hlediska 
kvality péče pro pacienta, proveditelnosti, bezpečnosti, ekonomické náročnosti 
pro zdravotní systém. Do projektu jsou zapojeni vybraní poskytovatelé zdravotních 
služeb a bude probíhat do konce února 2016. Zařazeni do něho mohou být pacienti 
v posledních 30 dne života. Získaná data budou následně vyhodnocena 
pro koncepční cíle. (Příloha č. 5) 

 
8. Co nejvíce trápí manažery ošetřovatelské péče v současné době – Mgr. Dana 

Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN HK, se ve svém příspěvku 
zaměřila na nejožehavější problémy manažerů ošetřovatelské péče, které se týkají 
hlavně lidských zdrojů, ekonomických aspektů, obchodní politiky, odborné 
problematiky a vlastních provozních záležitostí. Jednotlivá témata v prezentaci 
rozvinula. (Příloha č. 6) 
 

9. Šetření MZ – aktuální stav NLZP – Mgr. Eva Karpíšková, MBA, seznámila přítomné 
s výsledky šetření v oblasti aktuálního stavu nelékařských zdravotnických pracovníků, 
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které ONP provedlo k 31. 3. 2015. Grafy znázorňovaly vyjádření volných pracovních 
míst jednotlivých NLZP v procentech a to v hl. městě bez přímo řízených organizací 
a vč. nich, dále přímo řízené v rámci republiky, kraje bez hl. města a celkově v rámci 
ČR. (Příloha č. 7)  
 

10. Informace z MZ ČR – Mgr. Lenka Hladíková přítomné informovala o personálních 
změnách na ONP, zdravotnických povoláních v souvislosti s chystaným novým 
zákonem o NLZP, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. a cíli Akčního plánu 
celoživotní vzdělávání NLZP, který je součástí národní strategie „Zdraví 2020“ a tento 
projekt bude financován z ESF. Součástí přednášky byly i informace o počtu 
rezidenčních míst pro rok 2015 u nelékařských oborů. Na závěr zopakovala žádost 
MZ o vyplňování a zasílání souhlasu s poskytnutím a zveřejněním údajů týkajících se 
evidence dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb do formuláře, který je 
uveřejněn na stránkách MZ. (Příloha č. 8) 
 

 
Účast na poradách žádáme potvrzovat emailem na email: onp@mzcr.cz 

 
 
Přílohy: Prezentace přednášejících  
 

Č. 1 Dekubity-eu 
Č. 2. Balíček ICN 
Č. 3. Komunikační dovednosti 
Č. 4. Projekty NCO NZO 
Č. 5. Mobilní paliativní medicína 
Č. 6. Co nejvíce trápí manažery oš. péče v současné době 
Č. 7. Šetření MZ – aktuální stav NLZP 
Č. 8.  Informace z MZ ČR 

 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Eva Karpíšková, MBA 
 
 
Schválila: Mgr. Lenka Hladíková 


