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Absolventi na 100 000 obyvatel  

2014

15,2

39,1

52,9



nižší počet dětí = nižší počet absolventů 

budoucnost               ????? 

2015

2018



Vývoj počtu všeobecných sester 

a porodních asistentek  v praxi 

2011/2016     (zdroj:ÚZIS)
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Jaké jsou tedy změny 

ve vzdělávání, které 

mají přinést více 

sester  ?



Zákon 96/2004

• První samostatný zákon pro NLZP

• Novelizace: 

1. Změna: 125/2005 Sb.

2. Změna: 111/2007 Sb.

3. Změna: 124/2008 Sb., 189/2008 Sb.

4. Změna: 227/2009 Sb.

5. Změna: 105/2011 Sb.

6. Změna: 346/2011 Sb.

7. Změna: 375/2011 Sb.

8. Změna: 126/2016 Sb.

9. Změna: 183/2017 Sb.

10. Změna: 201/2017 Sb.
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Zákon 96/2004

• Platnost od 1.9.2017

Předmět úpravy § 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropské unie1) a 
upravuje 

a) podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní 
péče v České republice, 

b) celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků a vzdělávání 
jiných odborných pracovníků



§ 5 - všeobecná sestra    

4+1 

• studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší 

zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, pokud je  
přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání 

• Kdo může: 

1. praktická sestra

2. zdravotnický  záchranář

3. porodní asistentky 

4. dětské sestry



Všeobecná 

sestra

Porodní 

asistentka

Zdrav. 

záchranář

Dětská 

sestra

Praktická 

sestra

Všeobecná 

sestra

Dis., Bc. ne Specializace 

ARIP+praxe 

na ZZS 5 let

dostudovat 

nejméně 

1 rok

ano

Porodní 
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dostudovat 

nejméně 

1 rok
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ne Bc. dostudovat 
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ano

Dětská sestra dostudovat 
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1 rok

ne ne Dis., Bc. ne

Praktická 

sestra
(zdrav. asistent)

dostudovat 

nejméně 

1 rok

ne ne dostudovat 

nejméně 

1 rok

maturita



Praktická sestra 

• akreditovaného kvalifikačního kurzu praktická sestra po 

získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a 

odborné způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele 

podle § 36,

• 6 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského 

studijního oboru pro přípravu všeobecných sester nebo 3 

ročníků na vyšší odborné škole v oboru diplomovaná 

všeobecná sestra. – bez ukončení studia !!!!!



Praktická sestra 4+1

• Všeobecná sestra – regulované povolání

• Počet hodin praxe nejméně 2300

• Praktická sestra – počet hodin praxe 900

• NEREÁLNÉ   !!!!!!!!!!!!



Co se ještě zrušilo k 

1.9.2017  ?

• osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu,

• průkaz odbornosti,

• Registr zdravotnických pracovníků způsobilých

k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu,

• kreditní systém prokazující plnění povinností 

celoživotního vzdělávání.



Celoživotní vzdělávání

Formy celoživotního kde se vydává potvrzení a vede se 

evidence: 

1. specializační vzdělávání 

2. certifikované kurzy 

3. inovační kurzy v akreditovaných zařízeních 

4. odborné stáže v akreditovaných zařízeních, 

5. účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a 

sympoziích 



Zrušení registrace ?

• osvědčení se po 1.9.2017 nevydávají a neprodlužují 

• správní řízení, která nebyla ukončena se zastavují

• doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které 

nebyly uplatněné v rámci registrací, uschovejte pro 

případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění 

povinnosti celoživotního vzdělávání.



Registr zdravotnických 

pracovníků

• údaje vedené v Registru se v něm vedou nadále a to do 

dne předání těchto údajů do Národního registru 

zdravotnických pracovníků



Registr zdravotnických 

pracovníků

• Národní registr zdravotnických pracovníků byl ke dni 

19.12.2017 uveden do produkčního provozu a je plněn 

daty. 

• poskytovatelé zdravotních služeb (372/2011 Sb. o přístup 

k registru.

• http://www.uzis.cz/node/7131

http://www.uzis.cz/node/7131


Související legislativa ve 

schvalovacím procesu

• Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví 

minimální požadavky na studijní programy

• Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech 

specializačního vzdělávání a označení odbornosti 

zdravotnických pracovníků se specializovanou 

způsobilostí



Bude více sester  ????

Ne 
•Demografická situace

•Odložené těhotenství

•Nemožnost realizace 4+1



Co  můžeme udělat 

????? 



Vývoj platů a mezd všeobecných sester 

a porodních asistentek      2010-2016
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Centrální opatření

• Navýšení platů o 10% v roce 2017,2018,2019 ?

• 2000,-Kč - příplatek za zajištění nepřetržitého provozu 

2017 pro všechny obory s výkon práce bez odborného 

dohledu

• + 5000,- Kč v roce 2019 – sestry ??

• Výsluhová penze  ?????

• Dřívější odchod do důchodu ???



Centrální opatření

• Snížení administrativní zátěže – vedení ošetřovatelské 

dokumentace kdy rozsah a obsah stanoví provozovatel 

zdravotnického zařízení

• Zvýšení prestiže profese všeobecné 

sestry



JAK ???

• Osobní prezentací 

• Odbornou úrovní

• Kvalitní péčí

• Solidaritou mezi sebou

• Zvyšováním kompetencí 

• Prezentací ve sdělovacích prostředcích



Děkuji za pozornost


