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Projednání zákona 96

• Návrh je zařazen na projednávání 7. schůze 
senátu od 31.5. Nicméně Výbor pro 
zdravotnictví a sociální politiku senátu vydal 
usnesení, kde Senátu Parlamentu ČR 
doporučuje vrátit návrh zákona Poslanecké 
sněmovně s pozměňovacími návrhy.

•

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=84178


Projednání zákona 96

• Další rozhodnutí je tedy na Senátu. Buď 
doporučení výboru ohledně zavedení nových 
zdravotnických povolání, specialisty tradiční 
čínské medicíny a terapeuta tradiční čínské 
medicíny přijme a návrh zákona se vrací do 
sněmovny, a nebo nepřijme, a v tom případě 
bude stačit už jen podpis prezidenta. Při návratu 
návrhu do sněmovny se může stát, že sněmovna 
senát přehlasuje a novela zákona 
projde. Připomínáme, že novela zahrnuje 
např. návrh 4+1 nebo zrušení kreditů a 
registrace.

http://www.osetrovatelstvi.info/info/co-znamena-system-41/
http://www.osetrovatelstvi.info/info/novela-zakona-962004-sb-revoluce-ve-sbirani-kreditu/




Zprávy
• Sestra kradla a prodávala léky: Za 

přivýdělek jí hrozí 8 let kriminálu
14.2.2017 http://www.blesk.cz/clanek/regiony-ostrava

• Sestry: Lhaly jsme policii na pokyn 
primáře

1.2.2017 http://www.tyden.cz

• Zdravotní sestra obviněna z vražd 
pacientů, soud ji osvobodil

24.5.2016 http://www.denik.cz/tema/zdravotni-sestra

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-ostrava
http://www.tyden.cz/
http://www.denik.cz/tema/zdravotni-sestra


Politici

Prof. MUDr. Rastislav Vyzula, CSc., 
poslanec ČR

• „....60-70 procent sester, nepovažuje 
za nutné mít vysokoškolské 
vzdělání…“

Samotná novela problém sester nevyřeší; Zdravotnictví a medicína 5/2017



Příplatky za služby dostanou celé nelékařské 
zdravotnické týmy, tedy nejen sestřičky. Rozdělí si 

avizovaných 600 milionů v příspěvkových organizacích 
a 400 milionů v zařízeních, kde se odměňuje mzdou. 
Pro každého zdravotníka sloužícího na směny by to 

tedy mohlo znamenat dva tisíce korun navíc. 
(snad od 1.7.2017)



Prezentace vzdělávacích institucí

• Kratší vzdělávání sester sníží 
kvalitu zdravotních služeb, 
varují vysoké školy ..“

https://krize15.cz/index.php/zpravy

https://krize15.cz/index.php/zpravy


Prezentace vzdělávacích institucí

Bylo prokázáno, že každé 10% snížení počtu 
vzdělaných sester zvyšuje mortalitu pacientů p 
11%... „

„Dále bylo identifikováno, že náhradou jedné 
vzdělané sestry za zdravotnického asistenty při 
25 pacientech se zvyšuje riziko úmrtnosti o 25 
%.“

Florence 3/17



Sestřičky(1983)



Nemocnice na kraji města



Nemocnice na kraji města



• Bála jsem se, že mě pak budou 
všechny zdravotní  sestry nenávidět, 
protože český divák je obzvlášť 
talentovaný k tomu, aby si ztotožnil 
herce s postavou, kterou hraje.

• Zdroj: http://revue.idnes.cz/iva-janzurova-rozhovor-herecka-nemocnice-na-kraji-mesta-role-
divadlo-film-serial-gpa-/lidicky.aspx?c=A161114_132618_lidicky_bib

http://revue.idnes.cz/iva-janzurova-rozhovor-herecka-nemocnice-na-kraji-mesta-role-divadlo-film-serial-gpa-/lidicky.aspx?c=A161114_132618_lidicky_bib


Ordinace v růžové zahradě



Ulice



Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. 
Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí(2017). 



• Nemůžeme očekávat, že někdo bude 
bojovat za nás.

• Musíme se aktivně zapojit do 
procesů souvisejících s naší profesí.

• Nikdo za nás nic nevyřeší.
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