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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá problematikou tvorby a implementace standardních 

ošetřovatelských postupů ve specifickém prostředí přednemocniční neodkladné péče 

v rámci Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (dále ZZS KHK). Forma 

práce je blízká případové studii.  

Autor v teoretické části definuje kvalitu zdravotní péče z různých úhlů pohledu a 

očekávání jednotlivých účastníků v rámci systému zdravotních služeb. Zamýšlí se nad 

historickým vývojem managementu kvality a pojednává o standardech jako jeho hlavních 

nástrojích v obecné i aplikované podobě. Podrobněji se autor snaží vymezit 

přednemocniční neodkladnou péči (PNP) jako specifický obor a popsat její rozmanitý 

vývoj v celosvětovém i tuzemském formátu. V závěru se autor pokouší definovat kvalitní 

PNP podle kritérií čerpaných z dosud publikovaných materiálů a vlastního pohledu 

poskytovatele. 

V praktické části popisuje autor jednotlivé články procesu tvorby a implementace 

standardních ošetřovatelských postupů určených nelékařským posádkám rychlé 

zdravotnické pomoci (RZP) v rámci Pracovní skupiny pro vzdělávání s standardizaci ZZS 

KHK. V závěru diskutuje výsledky kvalitativního zkoumání – focus group členů pracovní 

skupiny, ve snaze analyzovat silné a slabé stránky celého procesu a podrobit svoji vlastní 

činnost náležité sebereflexi. 

 

Klí čová slova: přednemocniční neodkladná péče, rychlá zdravotnická pomoc, standardní 

ošetřovatelský postup, principy tvorby standardů, algoritmus postupu 
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ABSTRACT 

This work deals with the creation and implementation of standard nursing practice in a 

specific environment prehospital emergency care in the Medical Emergency Service 

Královéhradecký region. Study work is close to the case study.  

Author in the theoretical part defines the quality of health care from different perspectives 

and expectations of individual actors within the system of health services, reflects on the 

historical development of quality management and standards as its principal tool in the 

general form and applied. 

  In detail, the author tries to define the pre-hospital emergency care (PNP) as a 

specific field and describe its evolution in diverse global and domestic formats. In 

conclusion, the author attempts to define the quality of the PNP under the criteria drawn 

from published materials and their own perspective of the provider.  

The practical part describes the author of various articles making process and 

implementation of standard nursing practice for paramedical crews rapid medical 

assistance (EPA) in the Working Group on Education and Standardization  EMS 

Královéhradecký region. The conclusion discusses the results of a qualitative study - focus 

group member working group in order to analyze the strengths and weaknesses in the 

process and submit their own work due his own reflection.  

 

Key words: emergency medical care, rapid medical assistance, standard nursing 

procedure, principles of making standards, algorithm procedure 
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1. ÚVOD 

 Mezní životní situace, mezi které by většina populace pravděpodobně zařadila akutní 

nebo přímo kritické zhoršení zdravotního stavu jedince, vyžadují cílená, bezchybná, 

efektivní a především rychlá řešení. Přednemocniční neodkladná péče (Vyhláška MZ ČR 

č. 434/1992) je multioborovou disciplínou, která se z podstaty svého zaměření snaží 

aktivně vyhledávat a řešit zdravotní následky „mezních situací“ u všech věkových skupin, 

ať již se jedná o stavy úrazové anebo neúrazové povahy. Více než kde jinde jsou lékaři a 

nelékařští zdravotničtí pracovníci působící v přednemocniční neodkladné péči  postaveni 

před služební povinnost  správně a včasně reagovat na probíhající anebo rozvíjející se 

akutní stavy, a to často v krajně nepříznivých podmínkách. Efektivní a rychlá řešení 

akutních stavů nejsou a nemohou být produktem náhody anebo výrazných individuálních 

vlastností poskytovatele. Musí být výstupem systémového řešení, které v podobě 

funkčního systému managementu jakosti zajistí soulad mezi posledními poznatky vědy, 

potřebnými a dostupnými zdroji, specifickými potřebami klientů a poskytovatelů a 

především soulad mezi jednotlivými procesy, které v souvislosti s poskytováním 

přednemocniční neodkladné péče paralelně a návazně probíhají.   

 Mezi nejzákladnější faktory, které mohou ovlivnit a fakticky ovlivňují výkonnost 

posádek zdravotnických záchranných služeb, tak musí nutně patřit stres, hostilita (včetně 

agresivních reakcí pacienta samotného a jeho okolí) a neustále se měnící charakteristiky 

prostředí zásahu, nevědomost  a  absence praktických kompetencí.  Všechny uvedené 

faktory  vedou ke dvěma vzájemně propojeným výslednicím, jimiž jsou STRACH a 

NEKVALITA. Obě mají poměrně zásadní vliv na osud pacienta a u záchranářů se 

zachovanou schopností sebereflexe na míru psychické stability a vůle setrvat v pomáhající 

profesi. 

 Snaha o definici kvalitní péče, snaha o budování managementu kvality a úsilí 

kontinuálně se zlepšovat má v přednemocniční neodkladné péči více než technokratický 

rozměr anebo pro současnost tak charakteristický módní přídech. Je více než manažerskou 

povinností, je zkrátka podmínkou přežití.  

 Práci, která v tomto okamžiku leží před vámi, jsem v podstatě vytvářel minulých deset 

let, i když fakticky to bylo jen několik „málo“ měsíců.  V oněch deseti letech jsem jako 

aktivní záchranář mnohokrát pociťoval strach i rozladu z dílčí nekompetence, které mne 

postupně donutily přispět svým skromným dílem k dílčí části systémového řešení.  

 Teoretická část práce je zaměřena na stručné shrnutí současných definic kvality 

v obecném i oborovém pohledu s  primárním zaměřením na oblast kvality zdravotnických 

služeb, konkrétně na oblast ošetřovatelské přednemocniční neodkladné péče.   
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 Praktická část přináší formou případové studie osobitý pohled na jednotlivé části 

procesu přípravy, tvorby a implementace standardních ošetřovatelských problémů ve 

specifickém prostřední přednemocniční neodkladné péče. Závěrečná doporučení založená 

na datech kvalitativního zkoumání a empirických zkušenostech mají ambici být zdrojem 

osobitých zkušeností na trnité cestě k budování managementu kvality v organizacích, které 

tvoří jeden ze základních pilířů zdravotnického systému v rozvinutých zemích. 
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2. DEFINICE JAKOSTI ANEB CO JE VLASTN Ě KVALITA 

2.1 Obecná definice jakosti 

 Pojem kvalita anebo jakost má svá konkrétní i abstraktní vyjádření. Lze k němu 

přistupovat z řady hledisek a lze jej definovat jak stroze matematicky, tak volně 

filozoficky.  

 Když jsem pátral po fundamentální charakteristice termínu kvalita, prvním pramenem, 

ze kterého jsem čerpal, byl Ottův slovník naučný, který kvalitu (z lat. qualitas)  v obecném 

slova smyslu považuje za synonymum termínu jakost, což „jest vlastnost nebo soubor 

vlastností nějaké věci. V běžné terminologii logické užívá se při jednání o pojmech místo 

jakosti slova obsah. Při soudech myslí se jakostí způsob praedikátu se subjektem, přiříká-li 

se tomuto praedikát neb ne (soud kladný a záporný)“. (Ottův slovník naučný) 

 Moderní definice kvality (jakosti) jsou založeny na teoriích a tvrzeních Josepha M. 

Jurana, Edwardse Deminga, Kaoru Ishikawy, Armanda V. Feigenbauma či Philipa B. 

Crosbyho. Například Joseph M. Juran vnímá kvalitu jako „způsobilost pro užití“ (Juran in 

Madar, 2004, str. 30), Philip B. Crosby jako „shodu s požadavky“ (Cosby in Madar, 2004, 

str.30) a Armand V. Feigenbaum  „to, co za ni považuje zákazník“. (Feigenbaum in 

Madar, 2004, str. 30)   

 Kvalita má dva obecné rozměry, „subjektivní, jak já jako jedinec jsem spokojen a 

objektivní – představuje sledování určitých přesně nastavených a dohodnutých kritérií“. 

(Madar 2004, str. 27)   

 V Ottově, do jisté míry nadčasové, definici, je naprosto zásadní tvrzení, že se jedná o 

vlastnost anebo soubor vlastností, které jsou přisuzovány nějakému předmětu nebo věci. 

Z pohledu moderní doby je třeba za předmět a věc dosadit tří klíčové prvky: produkt , 

službu a proces. Stěžejním hráčem posuzujícím vlastnosti produktu, služby nebo procesu 

je očekávání spotřebitele, což potvrzuje i ČSN ISO 8402, která jakost definuje jako 

„celkový soubor znaků, které ovlivňují schopnost uspokojit stanovené a předpokládané 

potřeby“. (Pešek, str.17) Každý produkt, každá služba a každý proces mají své individuální 

parametry, které jsou vztaženy k jejich charakteru, podstatě a které výrazným způsobem 

ovlivňují a jsou zpětně ovlivňovány očekáváním a požadavky zainteresovaných stran. 

(Pešek, str.17)  

 Jiří Madar označuje za nejlepší obecnou definici jakosti znění normy ISO 9000:2000: 

„Jakost je stupeň plnění požadavků souborem inherentních znaků“ . (Madar, 2004, str. 30) 

 Nad vymezením obsahu termínu kvalita (jakost), který podléhá geografickým, 

sociálním, demografickým a biologickým vlivům, je skutečnost, že kvalitu je třeba 

zajišťovat a řídit systémově na všech organizačních úrovních. (Madar, 2004, str. 30) 
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2.2  Pojetí jakosti ve zdravotnických službách 

 V rozvinutých zemích světa převzaly zdravotnické systémy řadu zásad řízení jakosti 

z oblastí průmyslové výroby.  Zdravotnické systémy a jejich subsystémy (zdravotnická 

zařízení, poskytovatelé péče) jsou však natolik specifické, že jejich řízení (včetně řízení 

kvality) nelze srovnávat s řízením a hodnocením chodu hospodářských organizací podle 

ryze ekonomických kritérií.  (Gladkij, 2003) 

 Mezi nejfrekventovanější diference zdravotnického systému patří: 

� Obtížné stanovení a měření výstupů a finálních výsledků léčebně preventivní péče 

� Obtížné zjišťování objektivní potřeby zdravotní péče (skutečnou potřebu zdravotní 

péče nelze odvodit od společenské poptávky po zdravotní péči) 

� Variabilní spotřeba péče při léčení různých pacientů s identickým onemocněním 

� Neodkladný charakter řady zdravotnických činností  

� Vysoké nároky na profesionální zdatnost přímého poskytovatele péče (spolehlivost 

a přesnost) 

� Vysoká potřeba koordinace specializovaných zdravotnických činností 

(mezioborová spolupráce) 

� Příjemce péče (pacient/klient) není obvykle schopen posoudit účelnost léčebných 

procedur, nemá zdravotnické vzdělání, jeho postavení vůči lékaři není  považováno 

za rovnoprávné  

� Neschopnost příznivě ovlivnit výsledek léčby řady maligních onemocnění, a to i 

přes vysokou profesionální erudici lékařů, sester a dalších pracovníků ve 

zdravotnictví 

� Zdravotničtí profesionálové se cítí být povinováni více vlastní profesi, než 

zdravotnickému zařízení ve kterém pracují (činnost profesních sdružení) 

� Relativně nízká možnost objektivní kontroly práce zdravotnického personálu top 

managementem organizace 

� Frekventovaná dvojí podřízenost vedoucí k problémům v koordinaci  činností, 

střetu anebo prolínání pracovních rolí 

� Pochybení v oblasti  poskytování zdravotnických služeb jsou veřejností vnímána 

velmi emotivně a citlivě  a mohou představovat dlouhodobou ztrátu dobrého jména 

organizace 

� Vymezení a stanovení standardní péče nemusí nutně vést k objektivizaci vztahů 

mezi vstupy a výstupy (Gladkij, 2003) 
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 Jaromír Pešek velmi stručně a výstižně definuje jakost ve zdravotnických službách jako 

„schopnost uspokojit očekávání, potřeby a požadavky pacientů“. (Pešek, 2003, str. 17)   

 Jestliže v nezdravotnické sféře je vůdčím znakem především kvalita výrobku (80%), 

dostupnost a kvalita servisu (17%) a na chování personálu, komunikaci a sociální klima 

podniku zbývají pouhá 3%, v oblasti zdravotnických služeb je situace diametrálně 

rozdílná. Přibližně v 50% akcentují pacienti kvalitu lékařské péče, v 25 % pak kvalitu 

ošetřovatelské péče, v 15% chování zdravotníků a v 10% pak celkové klima 

zdravotnického zařízení, přičemž jako kvalitní je v českém prostoru velmi často 

označována taková péče, která disponuje moderním přístrojovým a technologickým 

vybavením a méně již si všímá psychosociálních a etických otázek s péčí spojených.            

( Pešek, 2003)  

 Názor, že vysoce erudovaní zdravotničtí profesionálové (lhostejno, zda lékaři anebo 

nelékařští zdravotničtí pracovníci) pracující s nejmodernějšími technologiemi musí  

automaticky poskytovat kvalitní služby s pozitivním vlivem na zdravotní stav obyvatelstva  

zpochybňuje již Lalondova zpráva o zdravotním stavu Kanaďanů z roku 1977. 

(Mastiliaková, 2002) 

 Jiří Madar a Jaromír Pešek spatřují požadavky na jakost zdravotnické služby jako 

komplex nároků vyjádřených v obrázku č. 1. (Madar  2003, str. 32, Pešek, 2003 ) 

 

Obr.č.1  Požadavky na jakost zdravotnické služby 

 

Dimenzionální pojetí  kvality zdravotní péče pracuje se třemi individuálními přístupy: 

� Pacienta  (očekávání vysoké odborné erudice personálu, laskavého a chápajícího 

přístupu a neomezeného objemu péče za co nejnižší cenu). 

� Zdravotnického profesionála (očekávání neomezených možností léčby každého 

pacienta včetně využití  všech moderních technologií, přístrojového a technického 

vybavení v souladu s aktuálním doporučením příslušných odborných společností). 

 

Kvalita služby 

 

Dostupnost služby 

 

Ochota personálu 
 

Technické vybavení 

 

Odborná erudice 

 

Prostředí 
 

 
 

Zdravotnická 
služba  

Přístrojové vybavení 
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� Manažera (očekávání dosažení nejvyšší možné kvality a produktivity za co 

nejnižší cenu, která je obvykle direktivně stanovována třetí stranou, tj. zřizovatelem 

zdravotnického zařízení anebo plátcem péče). (Gladkij, 2000) 

 Kvalita je často chápána jako dosažení kýžené mety v jediném segmentu pohledu 

(spokojenost pacienta, naplnění vysoké odborné erudice zdravotnického profesionála, 

ekonomická efektivita při uspokojivých nákladech), ale fakticky tvoří jednotný celek všech 

uvedených očekávání (individuálně pojímaných znaků kvality), které lze hodnotit 

kvantitativně v případě přímého měření tzv. „tvrdých znaků“ (výkonu, rozměru, 

hospodářského výsledku apod.) anebo kvalitativně, pokud hodláme kvalitu determinovat 

na základě atributů, které nelze objektivně vyčíslit či na základě hodnotových preferencí 

konkrétního poskytovatele (dodržování etického kodexu, laskavost, trpělivost, nestrannost 

atd.). (Holmerová 2007, Gladkij, 2000) 

 Přesto, že je možné při hodnocení kvality uplatnit i ryze kvantitativní hlediska, musíme 

připustit, že kvalita je fenoménem relativním, neustále se vyvíjejícím, podléhajícím 

přirozeným  změnám v čase a prostoru, vylučujícím absolutní uchopení, tedy vylučujícím 

matematické přístupy hodnocení ve smyslu popisu procesu a jeho následné analýzy. Ivan 

Gladkij spojuje relativitu kvality s možností jejího dalšího zlepšování. (Gladkij, 2000) 

 

2.3. Definice jakosti ve zdravotnických službách 

 Pravděpodobně první historicky doložitelné vymezení hranice mezi kvalitní a 

nekvalitní zdravotní péčí je možné nalézt v legendárním babylónském Chamurabiho 

zákoníku, jehož vznik je datován okolo roku 1780 před naším letopočtem. Zmíněná 

hranice mezi kvalitou a nekvalitou, kterou by měl zákoník stanovovat, je však spíše 

„vymezením kvality v negativním slova smyslu“ (Dlouhý, Strnad 1999, str. 52, Mathauser 

2007, str. 13), tj. nástinem sankcí, neboť se jedná o legislativní nikoliv metodickou normu 

za pochybení lékaře a v tomto pohledu plní spíše roli odstrašujícího, nikoliv rozvíjejícího 

nástroje. 

 Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje kvalitní zdravotní péči jako “souhrn 

výsledků dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, určených potřebami obyvatelstva na 

základě lékařských věd a praxe”. (Pešek, 2003, str. 19; Mathauser, 2007, str.13,  Madar, 

2004, str. 33, Gladkij, 2000, str. 77)  Definice WHO z roku 1966 je orientována striktně na 

léčbu, tedy ryze na medicínskou stránku věci a z dnešního pohledu je jasné, že její 

aktualizace o přínos nelékařských zdravotnických oborů, včele s ošetřovatelstvím, by byla 

více než žádoucí.   
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 Avedis Donabedian rozumí kvalitní zdravotní péčí  „takovou péči, při které lze 

očekávat maximální přínos pro pacientovo zdraví a kdy získaný prospěch je ve srovnání 

s náklady vyšší ve všech fázích léčebného procesu“. Williamson ji zase chápe jako „míru, 

ve které jsou  zdravotní péčí dosažitelné přínosy skutečně dosahovány“.  (Gladkij, 2000, 

str.77) 

 Filozofické pojetí americké Medicare je založeno na určení takového objemu péče, 

který ve shodě s obvyklými medicínskými postupy a znalostmi povede s vysokou mírou 

pravděpodobnosti k dosažení žádoucích změn pacientova zdravotního stavu. Ryze 

technická definice spatřuje kvalitu zdravotní péče jako výslednici bezprecedentní 

shody obsahu oborových norem (standardů) a procesů, jež byly na jejich základě 

realizovány.  (Gladkij, 2000) 

 Ve formulaci „d ělat správné věci správným způsobem“  nebo  „d ělat správné věci ve 

správný čas a správným způsobem“ přesunuje podle mého názoru Ivan Gladkij pozornost 

od izolované koncentrace na bezchybné provedení dílčích operací k nadčasovým a 

společensky přijímaným hodnotám, které jsou  s dosažením vytčeného cíle kvality 

produktu či služby spojeny. (Gladkij, 2000, str. 77) 

 

2.4 Význam jakosti 

 Jakost a úsilí o její dosažení začínají nabývat na důležitosti v posledních třech 

dekádách dvacátého století  v souvislosti s globálním konkurenčním bojem. Jakost 

produkované služby nebo výrobku má pro řadu současných podniků tak zásadní význam, 

že přímo ovlivňuje jejich setrvání v konkrétním tržním segmentu a tím i fyzické přežití 

organizace. (Dudek, 2001)  

 Podniky obvykle budují své systémy zajišťování jakosti  ve snaze dosáhnout několika 

důležitých cílů: 

� Zajistit spokojenost a věrnost zákazníků 

� Udržet stávající tržní pozice 

� Zvýšit produktivitu a efektivitu procesů  

� Zajistit trvale udržitelný a stabilní ekonomický růst 

� Docílit materiálních a energetických úspor  

� Zajistit rozvoj podnikové kultury a individuální rozvoj zaměstnanců (Holmerová 

2007, Dudek, 2001) 
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3. KVALITA A JEJÍ HISTORICKÉ KO ŘENY 

3.1 Obecná historie kvality 

 Prvobytně pospolná společnost byla z pohledu jakosti charakteristická jednotou 

výrobce a spotřebitele . Člen společenství mohl vyprodukovat výrobek v kvalitě, která 

vyhovovala jeho individuálním požadavkům a možnostem.  

 Rozvoj obchodu s sebou přinesl uplatnění měřících jednotek (míry a váhy), které 

poprvé umožnily určovat a srovnávat konkrétní parametry produktů, což v období 

středověku prakticky prováděly především řemeslné cechy ve snaze potírat podloudnictví. 

(Dudek, 2001) 

 Nástup manufaktur doprovázela i zvýšená potřeba kontroly produkce, kterou  prováděli 

buď vlastníci manufaktur, případně jimi pověřené osoby (mistři) anebo sami dělníci. Růst 

objemu produkce, rozvoj výrobních technologií a složitost výrobků  postupně vedly ke 

vzniku samostatných kontrolních útvarů.  V této době vznikají první modely výrobních 

procesů s technickou kontrolou. (Dudek, 2001) 

 Průmyslový boom v rozvinutých státech Evropy a Severní Ameriky, nastartovaný 

v druhé polovině devatenáctého století a pokračující v první i druhé dekádě dvacátého 

století, včetně přirozené akcelerace způsobené požadavky armádních kruhů v důsledku 

bojových operací I. světové války, vedl postupně k ojedinělým snahám nalézt souvislost 

mezi množstvím produkce a výskytem zmetků, vad, chybných operací. V období po I. 

světové válce začínají první snahy o vytvoření statistických metod, které by byly prakticky 

použitelné pro sledování kvality. U zrodů těchto metod stáli Američané Romig, Walter A. 

Shewhart a jeho přední žák William E. Deming. (Holmerová 2007, Dudek, 2001)  

 Rychlá válečná spotřeba a s ní související požadavek velkého objemu produkce, který 

by umožnil hradit ztráty a zároveň aktivně vést válečné operace,  odsunul snahy o důsledné 

sledování jakosti do pozadí. Množství bylo zkrátka důležitější než jakost. 

 Ekonomická devastace Japonska a Německa v důsledku vojenské porážky nastolila 

vážný problém jejich hospodářské obnovy se všemi souvisejícími politickými, 

ekonomickými a sociálními aspekty. Především Japonsko utrpělo v období II. světové 

války obrovské  materiální i lidské ztráty a nedostávalo se mu kvalifikovaných odborníků, 

kteří by se mohli na obnově země účinně podílet. Americká okupační správa s pomocí 

předních odborníků na statistické metody řízení výrobního procesu (W. E. Deming, 

Armand V. Feigenbaum a Joseph M. Juran zahájila systematické předávání cenných 

zkušeností v oblasti řízení kvality. (www.podnikinfo.eu) 
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 Japonská společnost vědců a inženýrů (JUSE) jmenovala v roce 1948 zvláštní pracovní 

skupinu pro řízení jakosti, složenou ze zástupců výrobní sféry, vládní administrativy a 

akademiků, kteří se ve snaze zvýšit jakost japonských výrobků inspirovali Shewhartovými 

metodami (Wikipedia Deming)  a hodlali zavést statistickou regulaci výrobního procesu 

jako významný nástroj preventivní kontroly. (Dudek, 2001)  Významným a v jistém 

smyslu přelomovým produktem JUSE se roku 1949 stal Seminář řízení jakosti.  

(www.podnikinfo.eu)  

 Významnou úlohu při rozběhu „japonského zázraku“ sehrál již zmiňovaný William 

Edwards Deming, který japonským odborníkům předal nejen cenné informace týkající se 

teorie statistické kontroly, ale především se zaměřil na technické pracovníky a pracovníky 

managementu, pro které koncipoval své dnes již legendární  kurzy řízení kvality 

(Holmerová, 2007) a stal se tak duchovním otcem myšlenky uceleného systému řízení 

jakosti.  Deming preferoval zapojení všech zaměstnanců organizace do úsilí o zajišťování 

jakosti s využitím rozhodování na základě vědecky ověřených dat. (Holmerová, 2007) 

 W.E. Demingovi je připisováno autorství klasické metody zlepšování PDCA (Plan – 

Do – Check – Act) (Madar, 2004), který on sám nazýval Shewhartovým cyklem (Shewhart 

cycle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2 Demingův cyklus PDCA  
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ACT - JEDNEJ 
(analyzuj dosažené výsledky, 
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 Deming také nově definoval role řadových zaměstnanců a pracovníků managementu 

v procesu zajišťování jakosti. Jestliže výkonný zaměstnanec má podle Deminga primární 

roli v zajišťování kvality, protože je fakticky nejblíže výrobnímu procesu a zákazníkovi a 

může tak nepřetržitě  vyhledávat  a  zlepšovat  dílčí fáze  procesů,  úkolem managementu 

je zajistit výkonným zaměstnancům kontinuální metodické školení, jež by je pro tuto 

činnost kvalifikovalo. (Holmerová, 2007) 

 Pokud zmiňuji význam W. E. Deminga, musím nutně zmínit jeho legendárních 14 

bodů, které on sám považoval za základ konverze americké průmyslové sféry: 

1. „Prosaďte trvalý záměr - zlepšovat výrobek a službu. 

2. Přijměte novou filosofii vhodnou pro nový hospodářský věk tím, že 

management zná svou odpovědnost a ujme se vedení na cestě ke změně. 

3. Přestaňte spoléhat na kontrolu při dosahování vysoké jakosti, odstraňte 

potřebu hromadné kontroly tím, že zabudujete jakost přímo do výrobku. 

4. Skončete s řízením obchodu podle ceny, místo toho minimalizujte 

náklady a směřujte k jedinému subdodavateli určitých výrobků. 

5. Průběžně a neustále zdokonalujte systém výroby a služeb tak, aby se 

zlepšila kvalita a produktivita a snížily náklady. 

6. Zaveďte soustavný výcvik k prováděné práci. 

7. Uplatňujte vedení, řízení by mělo pomáhat k lepšímu provádění práce, 

přebudujte řízení managementu a výrobních pracovníků. 

8. Vyžeňte strach tak, aby každý mohl pro organizaci pracovat efektivně. 

9. Strhněte bariéry mezi útvary, výzkum, vývoj, prodej a výroba musí 

spolupracovat tak, aby předvídaly problémy ve výrobě i při užití. 

10. Zbavte se hesel, určování kvantifikovaných cílů pro výrobní pracovníky 

jako "Zero Defect" (práce bez vad) nebo nových úrovní produktivity. 

Takové popohánění je zcestné, protože řešení převážné většiny 

problémů náleží systému a není v silách výrobního pracovníka. 

11. Zbavte se výkonových norem a managementu podle cílů a 

kvantifikovaných cílů, nahraďte je vedením. 

12. Odstraňujte bariéry, které lidem brání, aby mohli být hrdí na svou 

práci, na své řemeslo, zrušte roční hodnocení podle zásluh a řízení 

podle cílů. 

13. Zaveďte intenzívní program vzdělávání a sebezdokonalování. Zapojte 

v podniku každého do uskutečňování přestavby“. (www.podnikinfo.eu)  
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Japonským odborníkům se postupně podařilo aplikovat metody statistického řízení 

procesů do dalších činností firem včetně předvýrobní sféry a vytvořili reálný systém řízení 

jakosti známý pod názvem Company Wide Quality Control (CWQC). (Dudek, 2001)  

 Stagnace hospodářského růstu na  počátku 70. let minulého století a zvyšující se 

požadavky a nároky odběratelů a cílových zákazníků  přivedla řadu firem k nutnosti zvýšit 

jakost vlastních produktů a služeb. Objevila se potřeba vytvořit systémové řešení 

zajišťování kvality, která vyústila ve vznik prvních organizačních (podnikových) norem – 

standardů, definujících systémové požadavky jakosti. (Dudek, 2001)  

 Snaha o co možná největší koordinaci vzájemně navazujících činností (plánování 

aktivit, průzkum trhu a jeho dílčích segmentů, výzkum a vývoj, vlastní výrobní proces, 

distribuční řetězec, servis a jeho aspekty) vedla ke vzniku celostního pojetí jakosti, které je 

známější spíše pod označením „Celkové řízení jakosti“ (TQC – Total Quality Control), 

jenž poprvé použil Armand V. Feigenbaum (Dudek, 2001) a jenž  se stalo základním 

stavebním kamenem celosvětově uznávaného přístupu nazvaného Total Quality 

Management (TQM), stojícího v principu na zásadách jakosti definovaných W.E. 

Demingem (čtrnáct základních bodů řízení jakosti a sedm smrtelných nemocí řízení 

jakosti) (Dudek, 2001, Madar, 2004), „kde slovo management, které na rozdíl od control 

kromě řízení obsahuje i prvek vedení“ a „ lépe vystihuje podstatu přístupu“. (Holmerová, 

2007, str. 4) 

 Roku 1987 vyvrcholilo dlouhodobé úsilí o dokumentaci systému jakosti v podobě 

norem řady ISO 9000 vydaných Mezinárodní společností pro standardizaci (International 

Organisation for Standardization). (Dudek, 2001, Pešek, 2003) Jaromír Pešek tvrdí, že „lze 

bez nadsázky říci, že žádné jiné normy v historii lidstva nebyly tak rychle a globálně 

akceptovány“. (Pešek, 2003, str. 36) 

 Normy řady ISO 9000 čerpají z obecných zkušeností a poznatků špičkových firem, 

kterým se podařilo dosáhnout excelentních výsledků ve sféře jakosti produktů (Pešek, 

2003), a umožňují  konstrukci vlastního, „na míru šitého“ systému jakosti  při dodržení 

předepsaných požadavků kontrolovaných zpravidla prostřednictvím certifikačního auditu.  

 Přelom tisíciletí přinesl do systémů zabezpečování jakosti další důležitý rozměr – 

životní prostředí  a bezpečnost (normy řady 14000). 

 Pokud si položíme otázku, jaké základní koncepční přístupy převládají v současném 

světě v oblasti zajišťování jakosti, bude odpověď následující: 

� Vnitropodnikové standardy 

� Normy řady ISO 

� Total Quality Management  (Dudek, 2001) 
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Obr. 3  Vývoj jakosti ve  20. století (Zdroj: Dudek, M: Od kontroly jakosti k ISO  9000. 
2001) 
 
 
3.2  Historický vývoj systémů kvality zdravotní péče 

Faktický vývoj systémů kvality zdravotní péče je pravděpodobně spojen s osudem 

benediktského mnicha Gerarda Tonque, známého též jako bratra Jana, zakladatele Řádu 

svatého Jana (též Johanitští rytíři, Rytíři z Rhodu, Maltézští rytíři) (Bradford, 1996, str. 22, 

Řádoví rytíři), který stál v čele špitálu  pro poutníky postaveného mezi lety 1170–1180 

v Jeruzalémě a založeného díky italským obchodníkům z Amalfi. I když se z dnešního 

pohledu nejednalo o ryze zdravotnické, ale spíše o sociální zařízení (poutníci zde dostávali 

převedším potraviny, vodu a prostor k odpočinku) mělo i zvláštní oddělení pro ošetřování 

nemocných. Nutno zdůraznit, že služby poskytované ve špitále měly jednoznačně 

„komerční“ charakter a jejich úhrada probíhala obvykle před jejich vlastním poskytnutím. 

(Bradford, 1996, str. 22)  

Postupem doby, pravděpodobně v první polovině 12. století, došlo k proměně 

„služebníků chudých v Kristovy vojáky“ (Bradford, 1996, str. 26), když v souvislosti 

s krvavými náboženskými válkami mezi muslimy a křesťany počali členové řádu plnit i 

úlohu vojenské ochrany poutníků. Postupně se tak začala prosazovat vojenská složka řádu, 

založená na základě žádosti nástupce bratra Gerarda, Raymonda de Puy podané přímo 

papeži. Vojenská strohost dala velmi pravděpodobně vzniknout prvnímu fragmentu 

systému kvality zdravotní péče, a to z pohledu organizace pracovních sil a materiálně 

technického zabezpečení. Právě maltézští rytíři ustavili první lékařské vizity (návštěva 

vedoucího - vrchního lékaře v nemocnici alespoň jedenkrát v týdnu, zhodnocení průběhu 

léčby pacienta společně s mladším lékařem), rozdělili role a míru odpovědnosti 
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jednotlivých zdravotníků za průběh léčby pacientů (dnes hierarchické členění primář, 

vedoucí lékař, sekundární lékař, vrchní sestra, staniční sestra, apod.), díky intenzivnímu 

studiu zakomponovali prvky arabské medicíny do medicíny evropské a pro zvýšení 

prestiže vlastního řádu nechávali zhotovit lékařské nástroje z ryzího stříbra.  (Cikánová, 

2006, www.rytirskerady.webzdarma.cz, 2004)  

Podařilo se jim tak spojit  efektivní výměnu informací,  zapojení řadových i vedoucích 

členů „týmu“, kontinuální vzdělávání  a kvalitní materiální vybavení v jeden celek, který 

z pohledu moderního managementu jakosti tvoří sice primitivní, ale uzavřený a 

promyšlený systém.  

Podobně jako Gerard Tonque je s vývojem systémů kvality péče neodmyslitelně spjat i 

Ernest Armory Codman. Tento americký chirurg proslul především jako obhájce 

zdravotnických reforem zaměřených na  oblast známou jako outcomes management of 

patient care. (en.wikipedia.org, 2010, Sovová, 2003)  

Ernest Codman obhajoval myšlenku systému intenzivní kontroly výsledků léčby podle 

standardních kritérií. Nemocnice by podle něj měly sledovat průběh léčby každého 

pacienta tak dlouho, aby  zjistily, zda  byla jeho léčba účinná anebo nikoliv. Pokud se léčba 

ukázala neúčinnou, měla nemocnice vyvinout patřičné úsilí ve snaze zjistit, proč se tak 

stalo,a předejít tak podobnému problému v budoucnosti. (www.jointcommission.org) 

V roce 1913 je na naléhání Dr. Franklina Martina a Dr. Ernesta Codmana založena 

Americká společnost chirurgů (American College of Surgeons – ACS), která si sledování 

„konečného výsledku léčby“ (end result system of hospital standardization) v intencích 

Codmanova konceptu stanovila jako svůj hlavní cíl. (www.jointcommission.org) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 4  Dr. Ernest Armory Codman (A) a Dr. Franklin Martin (B) zakladatelé ACS (Zdroj: 
http://www.joincommission.org) 
 

 

Na sklonku I. světové války (1917) prezentovala ACS dokument Minimum Standard 

for Hospitals (Minimální nemocniční standardy) v rozsahu „jedné strany“. O rok později  
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(1918) začíná ACS poprvé prověřovat celkem 692 amerických nemocnic, zda vyhovují 

požadavkům stanoveným základními standardy. Výsledek je překvapivý: pouze 89 

nemocnic (12,8%) splňuje kritéria minimálního standardu. 1 V roce 1926 publikuje ACS 

první ucelený dokument, tištěný manuál čítající 18 stran, jehož kritériím vyhovuje v roce 

1950 na 3200 amerických nemocnic. (www.jointcommission.org, Sovová)  

V roce 1951 dochází k vytvoření nezávislé Spojené komise pro akreditaci nemocnic 

(Join Commission on Acreditation of Hospitals – JCAH), jejímiž členy jsou mimo 

American College of Surgeons (ACS) i zástupci American College of Physicians (ACP), 

American Hospital Association (AHA), American Medical Association (AMA), a 

Canadian Medical Association (CMA). Posláním spojené komise je zprostředkování 

dobrovolné akreditace neziskovým zdravotnickým organizacím.  

(www.jointcommission.org)  

V roce 1951 American College of Surgeons (ACS) oficiálně převádí svůj 

standardizační program ve prospěch JCAH, jenž počínaje lednem 1953 začíná veřejně 

nabízet dobrovolnou akreditaci lůžkových zdravotnických zařízení a v průběhu roku 

vydává první  ryze akreditační standardy (Standards for Hospital Accreditation). 

Zahajujícím ředitelem spojené komise se stává Dr. Edwin L. Crosby, kterého v roce 

následujícím střídá Dr. Kenneth Babcock. (www.jointcommission.org) 

 Roku 1959 vystupuje Kanadská lékařská asociace (Canadian Medical Asociation) ze 

spojené komise a vytváří vlastní akreditační organizaci na území někdejšího britského 

dominia. (www.jointcommission.org) 

 Od roku 1964 začala  JCAH systematicky využívat výsledky vlastního výzkumu. 

V roce 1965 schvaluje Kongres dodatek zákona o sociálním zabezpečení s opatřením, že 

nemocnice akreditované prostřednictvím JCAH jsou  považovány za zařízení, která 

splňují většinu požadavků nutných k účasti v programu Medicare a proto získávají 

možnost podílet se aktivně nejen na programu Medicare, ale i Medicade. V roce 1966 

zahajuje JCAH akreditaci dlouhodobé péče.(www.jointcommission.org) 

 Rok 1969 je prvním z přelomových roků v existenci JCAH, a to díky založení čtyř 

akreditačních rad pro rozvoj norem (standardů, pozn.aut.) a metod akreditačního 

zkoumání, fakticky metod realizace auditu. Jmenováním rady zaměřené na služby 

mentálně handicapovaným klientům a osobám postiženým vývojovými vadami je zahájena 

                                                 
 
1 Dr. Eliška Sovová uvádí ve svém článku „Historie programů kvality zdravotní péče“  údaj 15%, ale 
pravděpodobně se jedná jen o účelové zaokrouhlení uvedeného výsledku. 
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akreditace organizací, které se dlouhodobě věnují péči o tyto osoby. 

(www.jointcommission.org) 

 Dalším zlomovým bodem je rok 1970, kdy dochází k zásadnímu přepracování 

akreditačních standardů ve smyslu ideového posunu od deklarované minimální k žádoucí 

 (ideální) míře kvality jimi popisované. (www.jointcommission.org, Sovová, 2003) 

V témže roce je ustanovena Rada pro akreditaci psychiatrických zařízení a programů 

zaměřených na léčbu stavů souvisejících se zneužíváním návykových látek. Doba 

akreditace jednotlivých zařízení byla omezena na interval dvou až tří let, pokud nebyly 

v průběhu akreditačního procesu zjištěny nedostatky takového rozsahu, jež by akreditaci 

buď přímo znemožnily, anebo časově omezily na období jednoho kalendářního roku. 

 Změna zákona o sociálním zabezpečení z roku 1972 vyžadovala, aby  ministr 

zdravotnictví a sociálních věcí Spojených států amerických průběžně ověřoval zjištění 

JCAH. Novela dále požadovala, aby hodnocení JCAH bylo zahrnuto do výroční zprávy 

Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí určené americkému Kongresu. 

(www.jointcommission.org) 

 V roce 1975 je ustavena Rada pro akreditaci ambulantní péče a začíná tak proces 

ambulantních zdravotnických zařízení, dočasná akreditace nemocnic s konkrétními 

nedostatky je prodloužena z jednoho na dva roky. (http://www.jointcommission.org) 

 V roce 1985 se v severoitalském Udine sešla skupina zdravotnických odborníků, aby 

společně diskutovali o otázkách zajišťování kvality medicínské péče. Mnoho členů této 

„původní skupiny“ bylo hluboce ovlivněno myšlenkami Avedise Donabediana a 

evropským pojetím poskytování zdravotní péče. Společně stáli u zrodu neziskové a 

nezávislé Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotní péči  (The International Society 

for Quality in Health Care – ISQua).  (www.isqua.org) 

 Eliška Sovová uvádí, že „ISQua vyvinula akreditací standardy v agendě pro vedení 

programů akreditace - ALPHA. Standardy ALPHA jsou pojaty tak, aby zohledňovaly 

kvalitu všech aspektů a respektovaly požadavky Mezinárodní organizace pro standardizaci 

(International Standards Organisation-ISO), Baldrigeova kriteria výkonové dokonalosti a 

kriteria organizační dokonalosti“.  

 V roce 1986 vzniká  Quality Healthcare Resources (QHR), dceřinná konzultační 

společnost JCAH neziskového charakteru, a rok poté dochází pod vlivem širokého spektra 

aktivit i ke změně názvu ze Spojené komise pro akreditaci nemocnic (Join Commission on 

Accrediation of Hospitals) na Spojenou komisi pro akreditaci zdravotnických zařízení 

(Join Commission on Accreditation of Healthcare Organizations). Stále větší důraz je 

kladen na skutečnou výkonnost organizace, než na čistě formální průběh akreditačního 
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procesu. Rok 1988 proběhl ve znamení zahájení akreditací organizací produkujících služby 

v oblasti „home care“ (www.jointcommission.org ) a rozvoje systému indikátorů  pro 

monitorování a hodnocení výkonu zdravotnického zařízení (Indicator Measurement 

System – IMS). (www.jointcommission.org )  

Indikátory zahrnovaly oblasti léčby kardiovaskulárních onemocnění, infekčních chorob a 

nastavení protiepidemických opatření, oblast porodnictví, onkologie, operační  péče, 

farmakoterapie a léčby traumat. (Sovová)  

 Roku 1989 byl zahájen proces akreditace řízené péče a v roce 1992 začíná dlouhodobý 

přerod akreditačních standardů v normy, jejichž hlavním cílem je trvalé zlepšování 

výkonnosti.  

 

3.3 Standardy a jejich druhy 

 Fungování medicíny a ošetřovatelství v průmyslově rozvinutých státech světa je na 

počátku XXI.století neodmyslitelně spjato s existencí různých forem, druhů a specializací 

standardů, tj. bazálních nástrojů k dosažení žádoucí (jimi definované) kvality péče 

v některém z jejích fragmentů anebo segmentů (oborů). Pojmy standard a standardizace 

jsou podobně jako v případě pojmu „kvalita“ velmi často nadužívány a často není jasné, co 

vlastně  při frekventovaném používání znamenají.  

 Encyklopedický slovník na straně 1036 vysvětluje pojem „standard“  jako „norma, 

vzor…obvyklá ustálená míra anebo vzorek, s kterým jsou srovnávány míry či výrobky 

stejného typu a kvality“. (Encyklopedický slovník, 1993, str. 1036) 

 Na stejné straně uvedený termín „standardizace“ je pojat jako synonymum termínu 

„egalizace“, který je vysvětlován jako „vyrovnávání, nivelizace“.  

 Legendární Avedis Donabedian klade pojem „standard“  za dva prvotní pojmy 

„prvek“  a „kritérium“ . Jestliže „prvek“  reprezentuje příslušný zdravotní problém, 

onemocnění anebo konkrétní zdravotní péči (Gladkij, 2000), „kritérium“ podle 

Donabediana představuje „definovatelný prvek nemoci nebo péče, který je přesně 

měřitelný a který popisuje buď strukturu, proces, nebo výsledek a má specifický vztah ke 

kvalitě. Rozeznáváme tedy kritéria strukturální, procesuální a výsledková“(Gladkij, 2000, 

str.78), pak pojem „standard znamená určitou, přesně popsanou kvantitativní úroveň 

kritéria péče, jež je v daném okamžiku či době považována za výraz dobré kvality péče“. 

(Gladkij, 2000, str.78) 
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 Již v roce 2000 prezentovala Ivana Mádlová v časopise Sestra často připomínané 

tvrzení, že „je nutné odlišovat standard od postupu“. (Mádlová, 2000, str. 7)  

Postup Ivana Mádlová chápe jako „jednoduchý návod, jak správně provádět jeden 

konkrétní izolovaný úkon, obsahující seznam pomůcek, kompetentní personál a pokyny, 

jakými úkony dosáhnout tohoto cíle“. (Mádlová, 2000, str. 7) 

 Naproti tomu standardy mají být výsledkem poučení ze selhání klinické praxe a 

přirozeně systémovou reakcí směřující k celkové nápravě stavu. Podle Ivany Mádlové mají 

standardy komplexnější charakter a důsledky, než postupy. 

 Trias prvek – kritérium – standard  tvoří jednotný celek, charakter jednotlivých, 

přesně definovaných kritérií2 (strukturální, procesuální, výsledková) ve své podstatě 

determinuje identické zaměření standardů na: 

� Standardy struktury  stanovující požadavky materiálně – technické, personálně – 

kvalifikační, hygienické  a  spektrum nezbytných zdrojů (Mathauser, 2007) 

� standardy procesů  definující  obsah procesu v logickém časovém postupu a 

� standardy výsledku určující normu pro porovnání reálného stavu s žádoucími 

výstupy. 

 Proces tvorby standardů struktury, procesů a výsledků (standardizace) by měl zajistit, 

aby znalost nejlepšího pracovního postupu v jakémkoliv časovém bodu procesu vedla ke 

stabilitě služby – poskytované péče. (Mastiliaková, 2003, str.7, Mathauser, 2007)  

 Ivan Gladkij dále strukturuje standardy a jejich kritéria na: 

� Normativní (vytvořené podle doporučení odborných společností, údajů z literatury, 

společenských hodnot),  

� empirické (vytvořené na základě zkušenostní báze vyplývající z aktuálního měření  

péče) 

� externí  (vytvořené mimo komplex zdravotnického zařízení, např. národní či 

centrální standardy s generální platností na území státního celku, lokální standardy 

vymezující kvalitu péče v územně správním celku atd.), 

� interní (vytvořené v rámci zdravotnického zařízení). (Gladkij, 2000) 

  V duchu rozdělení prof. Gladkije strukturuje standardy podle vzniku a míry jejich 

závaznosti i Koncepce ošetřovatelství 9/2004. Pohledem tvůrců koncepce standardy 

představují: 

 

                                                 
 
2 Přesně definované kritérium je  kritérium stanovené na základě objektivně měřitelných dat. V klinické praxi 
tento typ dat zastupují např. hodnoty fyziologických funkcí anebo skóre škálovacích systémů spojujících 
hodnoty fyziologických funkcí, mechanismus vzniku úrazu a funkční výkonnost pacienta. 
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�  Právní předpisy (zákony a vyhlášky), 

�  metodická opatření zveřejněná ve Věstníku MZ, 

�  standardy a doporučení profesních sdružení (odborných společností), 

�  standardy zdravotnických zařízení. (Koncepce ošetřovatelství 9/2004) 

 Koncepce maximálně výstižně a jednoduše definuje obsah specializovaného termínu 

„ošetřovatelský standard“ a to jako „dohodnutou profesní normu kvality“ (Koncepce 

ošetřovatelství 9/2004) a povinnost zdravotnických zařízení vypracovat své vlastní ústavní 

ošetřovatelské standardy, založené na rámcových standardech Ministerstva zdravotnictví. 

 Aby byl standard opravdu účinným nástrojem zajišťování kvality musí  splňovat 

následující formální parametry: 

� Účel a zaměření, 

� odkazy na prováděcí zákonné a podzákonné normy, 

� specifikaci zdrojů (lidských, materiálně-technických, ostatních), 

� chronologický popis posloupných kroků procesu, 

� určení kritických míst procesu a kritérií pro jejich detekci a kontrolu, 

� stanovení bezpečnostních požadavků (Mathauser, 2007, Antoš, 2005) a 

� „p ředpis povinně vedené dokumentace, odkazy na formuláře“  (Mathauser, 2007, 

str. 27, Antoš, 2005) 

 Staňková  rozvíjí obecné formální náležitosti tak, že každý dokument  nazývaný 

standardem musí mít: 

� Jasné zaměření – vytčení oblasti působnosti, 

� cílovou skupinu zdravotnických pracovníků, pro kterou je závazný, 

� charakteristiku požadovaného výstupu (cíle) a strukturální, procesuální a  

výsledková kritéria k jeho dosažení, 

� způsob, formu a metody hodnocení parametrů výstupu. (Staňková, 2001) 

 V pojetí čistě technickém je užití standardu jako nástroje k dosažení definovaného 

stupně kvality výrobku přijatelné a logické pro většinu populace, včetně její zdravotnické 

části. Z pohledu dosahování žádoucí kvality zdravotnických služeb je situace standardu 

jako nástroje jejího zajišťování poněkud komplikovanější, a to i přes to, že moderní doba je 

prodchnuta fenoménem certifikace a akreditace. Častou a perzistujcí výtkou, které 

standardy léčebných a ošetřovatelských postupů čelí, je „šablonovitý“ přístup k uživateli 

péče nerespektující jeho individuální charakteristiky. Odpůrci procesu standardizace 

opakovaně volají po zapojení tzv. zdravého nebo selského rozumu namísto 

problematického, komplikovaného, málo srozumitelného a zdánlivě nic neřešícího 

dokumentu. Z vlastní jedenáctileté praxe přímého poskytovatele zdravotní služby jsem 
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dospěl k empirickému poznatku, že „zdravý rozum“ v tomto pojetí neznamená ve valné 

většině případů nic jiného, než „dělat pouze to, co je nezbytně nutné a příliš se u toho 

nenamáhat“. Přiznávám, že mé tvrzení je ryze subjektivní a nejsem schopen je  podpořit 

objektivními daty. 

 

 3.3.1 Legislativa a standardy ve zdravotní  péči 

 Zdravotnické veřejnosti stále ještě málo známý, ale o to významnější fakt je, že 

povinnost poskytovat zdravotní péči v souladu se standardizovanými postupy je zakotvena 

v řadě právních norem, z nichž nejvýznamnější je Konvence o biomedicíně, nebo-li 

mezinárodní Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci 

biologie a medicíny (Mezinárodní smlouva č. 96/2001 Sb.), která v kapitole I, článku 4 

uvádí, že „jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno 

provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy3“.  (Konvence o 

biomedicíně) Vláda České republiky tuto mezinárodní smlouvu, kterou generální tajemník 

Rady Evropy označil za dokument předurčený stát se všeobecným evropským standardem 

v biomedicíně, ratifikovala již v roce 2001. (Haškovcová, 2002)  

 Vyhláška č. 424/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví činnosti zdravotnických 

pracovníků a jiných odborných zdravotníků, uvádí ve znění § 3, odst. 1, písm. a) že 

„Zdravotnický pracovník uvedený v § 4 až 20 bez odborného dohledu a bez indikace v 

rozsahu své odborné způsobilosti, poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a 

standardy“ (Vyhláška č. 424/2004 Sb., str.8097), přičemž pojem standard tato právní 

norma vymezuje v § 2, odst.1, písm. i) jako „ …písemně zpracovaný postup lege artis, tj. 

postup při poskytování zdravotní péče, nebo související s poskytováním zdravotní péče, 

který odpovídá současným dostupným poznatkům vědy, zveřejněný ve Věstníku 

Ministerstva zdravotnictví, případně v publikačním prostředku jiného ústředního správního 

orgánu“. (Vyhláška č. 424/2004 Sb., str.8097)  

 Ve smyslu Vyhlášky MZ ČR č. 424/2004 Sb., v platném znění je pak každému 

zdravotnickému pracovníkovi, který je v této  normě konkrétně uveden, uloženo 

postupovat při poskytování péče v souladu s všeobecně platnými, tj. národními standardy, 

pokud jsou tyto pro jeho působnost vytvořeny. Logicky lze odvodit, že pokud tomu tak 

není, nastupuje závaznost podzákonných norem, doporučení mezinárodních a národních 
                                                 
 
3 Helena Haškovcová v publikací Lékařská etika uvádí vlastní věcné znění článku 4: 
„Každý zásah do sféry zdraví, včetně výzkumu, musí být prováděn v souladu s profesními závazky a na 
odpovídající odborné úrovni“. (Haškovcová, 2002, str. 105)  Termín „odpovídající odborná úroveň“ chápu  
jako volný ekvivalent termínu „standard“. 
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odborných společností a v neposlední řadě i norem (standardů) jednotlivých 

zdravotnických zařízení, případně oddělení zdravotnických zařízení. Pokud přijmeme 

tvrzení, že standardem může být jen dokument, který není v rozporu s právním řádem 

daného státu a  doporučením příslušné odborné společnosti, pak i standardy vytvořené v 

rámci zdravotnických zařízení představují z hlediska zdravotnického práva významný 

prvek, protože v aktuální podobě reprezentují postup směřující k obecně přijímané a 

žádoucí kvalitě péče. Porušení anebo ignorace standardu zdravotnického zařízení, pokud 

nedošlo k zvláště závažným událostem hodných zvláštního zřetele, může mít pro 

zaměstnance tíživé pracovně právní důsledky a v případě trestně-právní odpovědnosti 

může, podle mého názoru, sehrát roli významné přitěžující okolnosti. 
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4.0 KVALITA V P ŘEDNEMOCNI ČNÍ NEODKLADNÉ PÉ ČI 

4.1 Stručný náhled do historie přednemocniční neodkladné péče 

Počátky vývoje přednemocniční neodkladné péče nelze spolehlivě doložit, ale bývají 

ponejvíce spojovány s činností samaritánů, kteří léčivými oleji a vínem ošetřovali rány 

poutníků podél cest  s pravděpodobným využitím prvních, byť značně primitivních, 

léčebných postupů. (O Page, 1997) 

Staří Římané i Řekové prokazatelně užívali povozů k přepravě zraněných vojáků 

z bojiště, ale největšího věhlasu se v tomto ohledu dostalo šéflékaři Napoleonovy císařské 

armády baronu Dominiku Jeanu Lareyovi, který na konci 18. století navrhnul a realizoval 

systém obecně známý jako „flying ambulances“, první přednemocniční systém určený 

k roztřídění zraněných vojáků podle závažnosti jejich stavu a následnému transportu 

z prostoru boje na stanoviště první pomoci v zápolí. (O Page, 1997) 

Henry Dunant, švýcarský obchodník, se stal náhodným svědkem nezměrného utrpení 

40 000 mrtvých a zraněných vojáků  po krvavém střetu francouzsko-sardinské a rakouské 

armády v bitvě u Solferina 24. června 1859. Protože vojáky prakticky nikdo neošetřoval,  

zorganizoval za pomoci obyvatel okolních vesnic a náhodně přítomných cizinců poskytnutí 

prvotní péče všem potřebným, bez ohledu na jejich příslušnost. Útlá publikace Vzpomínky 

na Solferino se stala ideovým základem Mezinárodního výboru pro pomoc raněným, 

v roce 1875 přejmenovaným na Mezinárodní výbor Červeného kříže. (Stewart) 

V prvním roce Americké občanské války (1860) obě strany konfliktu pochopily, že  

musí organizovat chaotickou, neefektivní a leckdy insuficientní a zanedbanou zdravotní 

péči v poli. Standardně jsou využívány „flying ambulance“, jinak též mobilní obvazová 

stanoviště určená k poskytnutí definovaného rozsahu péče a realizaci efektivního 

transportu. (O Page, 1997) 

V období  1865 - 1869  v Cincinnati a New Yorku postupně zahajují svoji veřejně 

prospěšnou činnost civilní pojízdné ambulance. Používají speciálně upravené koňské 

povozy pro transport nemocných a raněných. (O Page, 1997) 

Pravděpodobně první vzdušné transporty raněných vojáků uskutečnila s pomocí 

horkovzdušných balónů Pruská armáda obléhající Paříž v letech 1870 – 1871, ale podle 

tvrzení Ronalda Stewarta  nelze tento fakt  přesvědčivě doložit. (O Page, 1997, Stewart) 

 Rok 1899 byl v americkém Chicagu ve znamení zahájení sanitní dopravy s využitím 

prvních automobilů. 

 Prvním organizovaným leteckým zdravotnickým transportem se  roku 1915 stala 

evakuace 13 raněných francouzských vojáků při všeobecném ústupu ze Srbska do Albánie. 

(Stewart) 
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V roce 1928 uvedl Julien Stanley Wise do praxe první organizovanou skupinu 

dobrovolných záchranářů (Roanoke Life Saving Crew) v Roanoke. (O Page, 1997) 

 V polovině čtyřicátých let XX. století došlo v USA k postupné přeměně nejednotné 

přednemocniční péče praktikované jednotlivými lékaři anebo nemocnicemi ve spádových 

městských oblastech na centrálně  řízené programy, zaštiťované státními (městskými) 

nemocnicemi anebo hasičskými sbory. (O Page, 1997) 

 Populární televizní seriál MASH  připomenul, že historicky první použití vrtulníků pro 

transport raněných vojáků do polních nemocnic v zápolí proběhlo v době Korejské války 

(1950 – 1953).  Výjimečné letové charakteristiky vrtulníků přispěly včasným transportem 

k záchraně mnoha lidských životů a jejich využití, jak už to tak bývá, našlo o dvacet let 

později uplatnění i v civilní sféře. 

 Peter Safar a kolektiv lékařů sdružených v jeho týmu intenzivně pracovali v 50. a 60. 

letech na účinných resuscitačních postupech. Jak uvádějí Jan Pachl a Karel Roubík 

„celosvětově byla  akceptována myšlenka … naučit základní neodkladnou resuscitaci co 

nejvyšší počet osob, a to i laiků, a o nutnosti přiblížit odbornou pomoc co nejrychleji 

k postiženému“. (Pachl, Roubík, 2005, str. 345) 

 V roce 1966 zahájil Dr. Frank Pantridge v Belfastu program mobilní přednemocniční 

péče o pacienty s akutním koronárním syndromem, který vedl k prokazatelnému snížení 

mortality před přijetím ke specializované nemocniční péči.  (O Page, 1997, Stewart) 

 V Pittsburghu zahájil Freedom House Enterprises odbornou přípravu čítající 3 000 

hodin  pro 44 vybraných a do té doby nezaměstnaných mužů ve věkovém rozmezí  18 – 60 

let. Splnil tak společenskou objednávku na zřízení obdoby nynější zdravotnické záchranné 

služby určené k poskytování přednemocniční péče příslušníkům etnických menšin. Položil 

tím základ odborné přípravy zdravotnických záchranářů. (O Page, 1997) 

 Roku 1967 prezentovala American Ambulance Association dokument, ve kterém 

uvedla, že bylo v důsledku  nedostatečné péče odborně nepřipraveného anebo jen částečně 

připraveného zdravotnického personálu bylo postiženo téměř 25 000 Američanů doživotní 

invaliditou či trvalými zdravotními následky. (O Page, 1997) 

 V roce 1969 bylo v USA publikováno první  vzdělávací kurikulum pro EMT – A 

(Emergency Medical Technician ). (O Page, 1997) 

 Zákon o „systému přednemocniční neodkladné péče“ (Emergency Medical Services 

Systems Act) z roku 1973 vymezil federální  směrnice pro financování a vybavení 

regionálních systémů přednemocniční neodkladné péče. (O Page, 1997) 

 Roku 1978 bylo v USA  registrováno na  304 regionálních systémů přednemocniční 

neodkladné péče. V roce 1980  publikuje National Registry of EMT´s první národní pro 



 
 

31

testování znalostí zdravotnického personálu na úrovni EMT-I. Roku 1985 je založena 

Association of  EMS Physicians a roku 1992 The Commission on Acreditation of 

Ambulance Services stanovuje standardy a srovnávací testy určené uchazečům o 

akreditace. (O Page, 1997) 

 

4.1.1 Historické mezníky vývoje v České republice 

Dr. Marek Slabý v práci „Vývoj a transformace přednemocniční neodkladné péče na 

území České republiky  s akcentem na problematiku lékařské první pomoci“ uvádí, že 

první společností, která se na území nynějšího hlavního města věnovala problematice první 

pomoci, byla  roku 1798 založená „Humanitní společnost pro záchranu zdánlivě mrtvých a 

v náhlém nebezpečí smrti se ocitnuvších“.  Dr. Marek Slabý doplňuje, že jejím jednatelem 

byl Adalbert Vincenc Zarda, lékař, filozof a člen britské Royal Human Society4 (Slabý, 

2003) 

Před vznikem výše uvedené společnosti byla prováděna různá preventivně – 

bezpečnostní opatření v souvislosti s větší kumulací obyvatelstva. David Dvořáček 

v článku „Historie zdravotnické záchranné služby“ zmiňuje operativní zdravotnická 

stanoviště obsazená nejen lékaři, ale i ranhojiči a porodními bábami, u příležitosti 

korunovace Františka II českým králem v roce 1792. (Dvořáček, 2010) 

Z podnětu pražského policejního ředitele barona Antona von Paümanna došlo na 

počátku roku 1857 k ustavení Pražského dobrovolného sboru ochranného. Základní kádr 

tohoto tělesa tvořilo plných 36 dobrovolníků (2 lékaři, 1 chirurg, 33 dobrovolníků), kteří 

tak stáli u zrodu první záchranné služby v Evropě. (Slabý, 2003) 

1. ledna 1858 byly veřejně vyhlášeny schválené speciální instrukce k fungování sboru a 

již v průběhu téhož roku žádají města Opava, Olomouc a Lvov o zevrubné zprávy, které se 

týkají uplatnění sboru a Dr. Marek Slabý vyslovuje domněnku, že je pravděpodobné, 

že první záchranné sbory vznikaly podobným mechanismem i v dalších českých městech. 

(Slabý, 2003) 

David Dvořáček k tomuto tématu přikládá údaj, že severočeský Rumburk se nechal 

pražským vzorem inspirovat a  18. 8. 1858 zakládá vlastní obdobu sboru, obec Karlín tak 

údajně učinila v roce 1903. (Dvořáček, 2010) 

                                                 
 
4 Royal Human Society  - Královská lékařská společnost byla založena r.1774 v Londýně Dr. Williamem 
Hawesem a Dr. Thomasem Coganem. Oba lékaři byli znepokojeni počtem osob, které byly mylně prohlášeny 
za mrtvé a někdy dokonce pohřbeny zaživa. Začali proto přemýšlet nad novými i když někdy kontroverzními 
technikami oživování a těm, kteří přispěli k záchraně člověka, nabízeli finanční odměnu ve snaze motivovat 
tak širokou veřejnost k tomuto jednání. (http://www.royalhumanesociety.org.uk) 
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22. září 1890 Pražský dobrovolný sbor ochranný zřizuje v dolní části Václavského 

náměstí „Záchrannou stanici“ pro zajištění včasného poskytnutí pomoci při náhle 

vzniklých stavech ohrožujících zdraví anebo život postiženého (roku 1891 se stanice 

stěhuje do Spálené ulice, později pak do prostor staré mincovny na Staroměstském 

náměstí). V souvislosti s touto změnou začíná sbor používat i nové mobilní prostředky 

(nosítka, dvoukoláky, kočáry, povozy, lodice; první sanitní vůz Laurin & Klement vstoupil 

do služby roku 1910) a přechází na nepřetržitý provoz. (Slabý, 2003) 

Zásadní změny přicházejí počátkem 20. let XX. století. Roku 1924 dochází ke změně 

statutu sboru z dobrovolného na „službu obecního zařízení“. K dispozici tak dostává nejen 

stálou finanční částku, ale i obecní personál (lékaře, zřízence, řidiče). Novinkou je 

povolení používat výstražné zvukové zařízení (fanfárové trubky), které sboru  udělilo 

Ministerstvo vnitra. Ve stejném roce dochází ke zrušení koňských povozů, a další vývoj je 

spojen již jen s automobily. (Slabý, 2003) 

Roku 1929 došlo k založení prvního „satelitního“ stanoviště sboru, a to v pražských 

Vršovicích. I když toto rozhodnutí bylo nejdříve přijímáno s nedůvěrou, pozdější vývoj 

jasně ukázal, že jediné centrální středisko není schopno saturovat požadavky na něj 

kladené. Dr. Marek Slabý uvádí, že sbor v 30. letech XX. století navázal spolupráci 

s obdobnými organizacemi v Plzni, Olomouci anebo se Samaritánskou školou hasičskou. 

Nouze prý nebyla ani o výměnu informací s odborníky ze zahraničí (Německo, Sovětský 

svaz). (Slabý, 2003) 

Po ukončení II. světové války se vlivem společenských změn  počaly v oblasti 

zdravotnických převozů uplatňovat i další instituce, jako např. Československý červený 

kříž (ČSČK), místně příslušné národní výbory, hasičské sbory. Po roce 1945 se počaly pro 

potřeby okamžitého spojení s jednotlivými vozy uplatňovat i první radiostanice. 

Rozhodnutím pražského primátora Dr. Václava Vacka ze dne 26.2.1948 je činnost sboru 

de facto ukončena, a to předáním Záchranné stanice městu Praze prostřednictvím ČSČK, 

jehož, jak uvádí Dr. Slabý, byla součástí. (Slabý, 2003) 

V 50. letech postupně vznikají Okresní ústavy národního zdraví (OÚNZ) a Krajské 

ústavy národního zdraví (KÚNZ), jejichž součástí jsou vyčleněné personální a mobilní 

prostředky (bez právní subjektivity) pro poskytování první pomoci a zdravotnický 

transport. (Slabý, 2003) Jediným stabilním článkem té doby byla osoba  řidiče, který při 

aktivaci vyzvednul předem určeného lékaře  v ordinaci či nemocničním oddělení a 

následně oba směřovali k pacientovi. Výjimečnou pozici měly hlavní město Praha a Brno, 

kde záchranná služba působila jako autonomní organizace se statutem KÚNZ. 

S přihlédnutím k možnostem tehdejší medicíny si je třeba uvědomit, že činnost těchto 
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složek se omezovala výhradně na rychlý transport do zdravotnického zařízení (v dnešním 

pohledu „scoop and run“), případně na drobné či „nutné“ výkony. (Slabý, 2003) 

Technický pokrok, rozšíření terapeutických možností a obsáhlejší klinické zkušenosti 

umožňují implementovat řadu poznatků přímo v terénu. Dr. Marek Slabý v tomto ohledu 

zmiňuje 4 zásadní metodická opatření (MO) Ministerstva zdravotnictví ČSR vydaná v roce 

1974: 

� MO č. 32 Zásady poskytování diferencované péče 

� MO č. 33 Zásady organizace a poskytování první pomoci 

� MO č. 34 Zásady organizace služby rychlé zdravotnické pomoci5 

� MO č. 35 Koncepce oboru anesteziologie a resuscitace (Slabý, 2003) 

 Metodické opatření č. 34 bylo základním stavebním kamenem zdravotnických 

záchranných služeb v bývalém Československu a v jeho nástupnických státech. (Pachl, 

Roubík, 2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5 Struktura a místo RZP v ústavu národního zdraví  (Zdroj: Pokorný, J., Dvořáček, I., 
et al:  Rychlá zdravotnická pomoc. 1984, str. 17) 
 Nový článek v organizační struktuře byl výsledkem zkušenosti, „že je nutno 

organizovat lékařskou službu první pomoci a rychlou zdravotnickou pomoc odděleně“.  

(Pokorný, Dvořáček, 1984, str. 16) 

 Stanoviště záchranné služby (v dnešním pojetí výjezdová střediska)  byla budována  při 

zdravotnických zařízeních (nemocnice, nemocnice s poliklinikou) a úzce funkčně spjata 

s pracovišti poskytujícími neodkladnou péči. Nejčastěji s oddělením anesteziologie a 

                                                 
 
5 Termín „rychlá zdravotnická pomoc“ v kontextu 70. let označoval výjezdovou skupinu s lékařem nikoliv  
nynější posádky rychlé zdravotnické pomoci (RZP) obsazené nelékařskými zdravotnickými pracovníky. 
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resuscitace a oborovými jednotkami intenzivní péče. Sounáležitost rychlé zdravotnické 

pomoci a oddělení neodkladné péče obhajuje Jiří Pokorný a Ivan Dvořáček následujícími 

argumenty: 

� „Zaručuje lepší erudici lékařů i středních zdravotnických pracovníků pro potřeby 

mobilní složky rychlé zdravotnické pomoci 

� Usnadňuje operativnější zavádění nových vyšetřovacích i léčebných postupů 

v mimonemocniční praxi 

� Metodické vedení mobilní složky rychlé zdravotnické pomoci je pružnější 

� Kontinuita léčebně preventivní péče je lépe zajištěna…“ (Pokorný, Dvořáček, 

1984, str. 17, 18) 

 Není bez zajímavosti, že výhody jmenované před šestadvaceti lety mají svoji 

nadčasovou platnost a v současné době dochází k jejich renesanci v myšlence personálního 

nebo dokonce organizačního propojení pracovišť oddělení urgentních příjmů (OUP, 

Emergency Department) se zdravotnickými záchrannými službami. 

Obvyklé personální obsazení posádky rychlé zdravotnické pomoci tvořili: 

� Lékař (atestace I.stupně v oborech anesteziologie, chirurgie, vnitřní lékařství) 

� Zdravotní sestra se specializací anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 

� Řidič, případně doplněný sanitářem, oba v profesní skupině nižších zdravotnických 

pracovníků (Pokorný, Dvořáček, 1984, Slabý, 2003, Dvořáček, 2009) 

 Schéma prezentované na obrázku č. 5 nemělo generální platnost, nebylo standardem na 

celém území státu. Činnost stanic záchranné služby v řadě okresů suplovala lékařská 

služba první pomoci (LSPP) až do vzniku městských záchranných služeb anebo dokonce 

okresních středisek zdravotnické záchranné služby. 

 David Dvořáček a Monika Praunová uvádějí některé z lokalit nově budovaných stanic 

záchranné služby  v 70. a  80. letech:  

� Plzeň (1974) 

� Příbram, Klatovy (1976) 

� Karlovy Vary, Pardubice (1977) 

� Valašské Meziříčí (1978) 

� Zlín, Uherské Hradiště (1979) 

� Hradec Králové (1980) (Dvořáček, 2009 ) 

� Náchod (1982) (Praunová, 2005 ) 

� Domažlice (1988) (Dvořáček, 2009 ) 

 V roce 1987 zahájilo provoz první středisko Letecké záchranné (LZS)  umístěné na tzv. 

„starém“ vládním letišti Praha Ruzyně s leteckým parkem Vládní letky Federálního 
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ministerstva vnitra ČSSR zahrnujícím vrtulníky sovětské výroby typu Mi – 2. (Slabý, 

2003)  

 Zánik ústavů národního zdraví začátkem 90. let předznamenal kvalitativně novou 

etapu. V roce 1992 zahajuje svoji činnost Katedra přednemocniční neodkladné péče  

v gesci ILF Praha a Ministerstvo zdravotnictví připravilo dnes již legendární vyhlášku č. 

434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (viz podkap. 4.2) (Slabý, 2003), která 

poprvé definuje obsah přednemocniční neodkladné péče a úkoly, jež má zdravotnická 

záchranná služba plnit.  

 Ve znění jmenované vyhlášky postupně vznikají samostatné subjekty - okresní 

střediska zdravotnických záchranných služeb (OSZZS) spravovaná okresními úřady a 

územní střediska záchranných služeb (ÚSZZS) na úrovni krajů spravovaná Ministerstvem 

zdravotnictví České republiky a disponující vždy jedním střediskem LZS. Nově se mohli 

v rámci okresních středisek a LZS uplatnit i soukromí provozovatelé výjezdových 

středisek. V téže době postupně probíhá i organizační a funkční oddělení výjezdových 

skupin od lůžkových zdravotnických zařízení. 

 David Dvořáček označuje jako další významný posun vznik 14 krajských územních 

středisek zdravotnické záchranné služby, které  počínaje dnem 1. 1. 2004 propojily činnost 

dosavadních okresních středisek zdravotnické záchranné služby působících v hranicích 

kraje pod vedení jediné organizace svého druhu v prostoru územně správního celku. 

(Dvořáček, 2009) Současně se začíná omezovat činnost středisek lékařské služby první 

pomoci a je zahájena jejich  postupná restrukturalizace do formátu ústavních pohotovostí6 

začleněných do zdravotnických zařízení oblastního nebo krajského typu.  

 

4.2 Vymezení přednemocniční neodkladné péče 

 Přednemocniční neodkladná péče (PNP) je autonomní medicínsko – ošetřovatelská 

disciplína charakteristická multioborovým, přístupem jejímž primárním posláním je péče o 

osoby ohrožené selháním základních životních funkcí v bezprostředním, krátkém a 

střednědobém časovém horizontu. Úkol poskytovat PNP připadá lékařským a nelékařským 

posádkám zdravotnických záchranných služeb (ZZS), organizovaných v České republice 

výhradně na úrovni územně správních celků – hlavního města Prahy a jednotlivých krajů 

ČR, které jsou zároveň i jejich zřizovateli. Rámcový obsah  PNP vymezuje Vyhláška MZ 

ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, která v § 1, odst. 2  uvádí, že 

                                                 
 
6 Ústavní pohotovosti v této podobě představovaly LSPP integrované v nemocnicích, nikoliv oddělení 
centrálních příjmů typu emergency. 
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„p řednemocniční neodkladná péče je péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo 

náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření poskytovaná 

při stavech, které: 

 a) bezprostředně ohrožují život postiženého, 

 b) mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, 

 c) způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, 

 d) působí náhlé utrpení a náhlou bolest 

e) působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují  jeho samotného nebo jeho    

okolí. (Vyhláška 434/1992 Sb., str. 2466) 

  

 4.2.1 Základní úkoly ZZS 

 Spektrum základních povinností uložených ZZS jmenovanou vyhláškou popisuje § 2: 

„a) kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev k odborné 

zdravotnické první pomoci…, 

b) poskytování nebo zajištění přednemocniční neodkladné péče na místě vzniku náhlé 

poruchy zdraví, při dopravě postiženého a při jeho předávání ve zdravotnickém 

zařízení odborně způsobilém ke zvládnutí stavů uvedených v § 1, odst. 2, 

c) dopravu nemocných v podmínkách neodkladné péče mezi zdravotnickými zařízeními, 

d) dopravu související s plněním úkolů transplantačního programu, 

e) dopravu nemocných a raněných ze zahraničí do České republiky, 

f) přednemocniční neodkladnou péči při likvidaci zdravotních následků hromadných 

neštěstí nebo katastrof, 

g) koordinaci součinnosti se systémem praktických a žurnálních lékařů a lékařské služby 

první pomoci…, 

h) dopravu odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických zařízení, která 

jimi nedisponují, popřípadě léků a krve a jejích derivátů… (Vyhláška 434/1992 Sb., 

str. 2466) 

  

 

 V globálním pohledu je způsob poskytování přednemocniční neodkladné péče 

(Emergency Medical Care) střetem dvou hlavních systémů, pro jejichž jednoduché 

rozlišení záměrně použiji označení „lékařský (kontinentální), „nelékařský“ 

(transatlantický). Systémy se odlišují především organizačním pojetím výjezdových 

skupin. 
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  4.2.2 Výjezdové skupiny ZZS a jejich moderní organizace 

 Přednemocniční neodkladnou péči poskytují v České republice posádky lékařské 

(rychlé lékařské pomoci – RLP, letecké záchranné služby – LZS) a nelékařské (rychlé 

zdravotnické pomoci – RZP).  Vyhláška MZ ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě deklaruje v § 6 v odst. 1, písm. a) – c)  personální obsazení jednotlivých 

výjezdových skupin následovně: 

a) RZP – „… nejméně dvoučlenná posádka složená z řidičů – záchranářů nebo 

středních zdravotnických pracovníků – záchranářů“  7 

b) RLP – nejméně tříčlenná posádka, „ jejímiž členy jsou pracovníci uvedení pod 

písmenem a)“ (viz složení posádky RZP, pozn.aut.) „a dále lékař, který je 

současně vedoucím skupiny“ 8 

c) LZS –  „v níž zdravotnická část je nejméně dvoučlenná ve složení lékař a 

záchranář“  . (Vyhláška 434/1992 Sb., str. 2467) 

 Výjezdové skupiny ZZS jsou na celém území kraje řízeny zdravotnickým operačním 

střediskem, které přijímá, vyhodnocuje, třídí, zpracovává a deleguje výzvy přicházející na 

operační středisko buď přímo prostřednictvím regionálně příslušné národní linky tísňového 

volání 155, anebo zprostředkovaně pomocí jednotné tísňové linky 112. Vyhodnocení 

charakteru a lokality tísňového volání je přímo úměrné druhu a dostupnosti výjezdové 

skupiny ZZS, která je následně zdravotnickým operačním střediskem aktivována k jeho 

řešení. Vyhláška č. 434/1992 Sb.  v § 3, odst. 2 poukazuje na nutnost organizovat síť 

výjezdových středisek ZZS tak „aby byla zabezpečena dostupnost přednemocniční 

neodkladné péče a její poskytnutí do 15 minut od přijetí tísňové výzvy (výjezdovou 

skupinou, pozn. aut.) s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele“. (Vyhláška 434/1992 

Sb., str. 2466) 

 Vyhláška nijak nespecifikuje, jaký druh výjezdové skupiny má být zdravotnickým 

operačním střediskem přednostně aktivován u konkrétního akutního stavu a nezakládá 

právo volajícího na přítomnost lékaře ve výjezdové skupině. Určujícím faktorem je pouze 

schopnosti operátora přiléhavě vyhodnotit stupeň naléhavosti tísňové výzvy a rychlé 

zhodnocení momentálního vytížení či dostupnosti jednotlivých výjezdových skupin, 

případně jejich kombinací, v inkriminované oblasti. Jak ve svém článku „Sanitka bez 

lékaře – norma nebo skandál?“ uvádí Ondřej Franěk, je rozhodnutí zdravotnického 

                                                 
 
7 V dikci Zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních „nelékařských zdravotnických 
pracovníků s kvalifikací všeobecné sestry se specializovanou působností a zdravotnického záchranáře 
8 Neplatí pro výjezdové skupiny RLP zařazené do rendes – vouz systému, které bývají dvoučlenné ve složení 
lékař a NLZP (řidič-záchranář) 
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operačního střediska použít lékařskou výjezdovou skupinu ZZS založeno na obecně 

přijímaném předpokladu, že: „…došlo, nebo reálně hrozí selhání základních životních 

funkcí…“ a  „…přesné hranice - indikační kritéria - nejsou nijak centrálně dána“ (Franěk, 

2008) a operátoři krajských zdravotnických operačních středisek obvykle postupují podle 

vnitřních indikačních seznamů (směrnic) organizace. (Pokorný, Kalík, Tomek, 1999)  

 Stavy, které mohou vyústit v selhání základních životních funkcí a tím i ve smrt 

postiženého, reprezentují např. náhlá zástava oběhu, dušení, náhle vzniklé bezvědomí, 

náhle vzniklá dušnost, bolesti na hrudi, polytrauma, izolované kraniocerebrální poranění, 

anafylaktická reakce atd.  

 Samotná přítomnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči v České republice je 

odrazem jak ryze národního pojetí zdravotní péče, ve kterém lékař figuruje jako jedinečný 

a nikým nenahraditelný nositel kompetence v odborném, právním, ekonomickém i 

politickém slova smyslu, tak evropské tradice, která, na rozdíl od transatlantického (anglo-

amerického) přístupu, přiznává lékařům pevné místo v systému PNP, ale liší se mírou 

jejich zapojení od výjezdu ke každému případu bez ohledu na výše uvedenou obecnou 

formulaci Ondřeje Fraňka (všechny výjezdové skupiny v organizaci jsou obsazeny lékaři), 

po výhradní aktivaci v případě reálného ohrožení života pacienta anebo na základě přímé 

žádosti nelékařské posádky RZP. 

 Současnost však ukazuje, že z hlediska optimálního plošného pokrytí spádové oblasti, 

vyšší transportní kapacity (a tím i rezervy v případě mimořádných událostí velkého 

rozsahu), maximální možné akceschopnosti a především z hlediska ekonomické efektivity 

(mzdové náklady tříčlenné posádky RLP v nepřetržitém provozu – který je na řadě 

středisek pouhým čekáním na práci – jsou katastrofálně vyšší, než mzdové náklady 

vynaložené na dvoučlennou posádku RZP) se páteří zdravotnických záchranných služeb 

stanou četněji zastoupené posádky RZP obsazené vysoce erudovaným nelékařským 

personálem v kombinaci s minimálním počtem tříčlenných  posádek RLP a vysoce 

mobilních posádek RLP pracujících v rendez-vous (RV) systému anebo v kombinaci s 

výjezdovými skupinami LZS. Výstižný popis fungování RV systému prezentuje Ondřej 

Franěk: 

 „V okresním městě sídlí skupina rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci 

(viz obrázek č. 5, pozn. aut.), zajišťující pomoc na území a v okolí okresního města. V 

periferních sídlech fungují skupiny rychlé zdravotnické pomoci vycvičené k poskytnutí 

základních život zachraňujících úkonů, které jsou schopné poskytnout velmi účinně - v 

řádu několika minut od vzniku příhody. Tyto skupiny současně tvoří přijatelnou kapacitu 

pro první vlnu odpovědi systému záchranné služby pro případ hromadného neštěstí na 
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území okresu. Nejde-li o život ohrožující stav, transportují pacienta na příjmové oddělení 

okresní nemocnice ("Emergency"), kde okamžitě navazuje odborná lékařská péče s 

dostupností všech přístrojových a laboratorních vyšetření“. (Franěk, 2008) 

 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6  Systém záchranné služby v typickém okrese v roce 200X (Zdroj: Franěk, O: Sanitka bez 
lékaře – norma nebo skandál? 2008) 
   

 Ondřej Franěk vztahuje svůj popis k typickému okresu, ale stejný princip lze uplatnit i 

z pohledu celokrajské organizace. 

 Systém opírající se ve valné většině o péči poskytovanou posádkami RZP namísto 

plošného pokrytí posádkami RLP není odbornou stagnací, důkazem neustále se zhoršující 

kvality a dostupnosti zdravotní péče, není cestou zpět, jak tvrdí jeho kritici. Právě naopak.  

 

 Podle mého názoru představuje racionální řešení, založené na řadě zásadních faktů: 

1. Práce lékařů je velmi drahá  a není udržitelné, aby ji jednotlivé zdravotnické 

záchranné služby a jejich zřizovatelé  dlouhodobě financovaly. Na tom nic nemění 

ani líbivá vyjádření politiků a emocionální stanovisko veřejnosti. 

2. Přítomnost lékaře v terénu je skutečně nezbytná pouze u život ohrožujících stavů, 

které podle statistického odkazu Ondřeje Fraňka činí méně než 10 % výjezdů ZZS 

(Franěk, 2008) 

3. Přítomnost lékaře u stavů, které pacienta přímo neohrožují na životě je možné 

suplovat prostřednictvím moderních komunikačních technologií (dálkový přenos 

dat např. hodnot fyziologických funkcí, záznamu 12 svodového EKG z místa 
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vzniku příhody nebo obrazový záznam z místa příhody přenášený do 

zdravotnického zařízení) s možností zpětné ordinace léčiv lékařem zdravotnického 

operačního střediska anebo v případě bilaterální dohody lékařem příslušného 

oddělení ústavního zařízení. 

4. Pacient má z přednemocniční neodkladné péče nejvyšší profit, pokud je 

poskytována jednoduchými, a přitom účelnými standardizovanými procesy, jejichž 

obsah (výkony a intervence) je výjezdovými skupinami plně automatizován.  

Intervenční síla standardizovaných procesů v přednemocniční neodkladné péči není 

založena na stanovení definitivní diagnózy, dojmech nebo předpokladech, ale na 

univerzálním komplexním zhodnocení pacienta, rozhodování na základě „tvrdých 

dat“ a postupu preventivně uvažujícím o možných rizicích (skrytá poranění, 

záměna dvou onemocnění s obdobnými příznaky, sekundární zhoršení poranění). 

Takové pojetí péče je přímo stvořené pro automaticky, ale nikoliv roboticky 

jednající nelékaře, kteří díky intenzivní pregraduální přípravě, kontinuální profesní 

přípravě a dostatečné klinické praxi mohou u většiny stavů vyrovnat lékařovu 

nepřítomnost a na jejichž kvalitně poskytnutou úvodní péči může lékař výjezdové 

skupiny RV úspěšně navázat. 

 

4.3 Definice kvality v přednemocniční neodkladné péči 

 Základem definice kvalitní přednemocniční neodkladné péče jsou předními odborníky 

stanovené prvky kvality zdravotnických služeb (viz podkap. 2.1). Protože se jedná o 

definice s vysokou mírou obecnosti, pokusil jsem se kvalitní přednemocniční neodkladnou 

péči charakterizovat poněkud podrobněji. 

V obsažné zprávě „EMS Agenda for the Future“, uvádějí pánové Delbridge, Bailey  a 

Chew 14 rámcových atributů  moderní přednemocniční neodkladné péče, které uvádím ve 

volném překladu: 

� Integrace s dalšími zdravotnickými službami 

� Oborový výzkum 

� Legislativní a regulační rámec 

� Systémové financování 

� Lidské zdroje 

� Řízení zdravotnických činností 

� Systém vzdělávání 

� Osvěta a edukace laické veřejnosti 

� Prevence 
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� Veřejný přístup ke službě 

� Komunikační systémy a technologie 

� Klinická péče 

� Informační systémy 

� Průběžné hodnocení kvality poskytované péče (Delbridge, Bailey  in Stewart) 

 V bakalářské práci jsem vymezil základní faktory ovlivňující kvalitu poskytované péče 

nelékařských posádek ZZS, které si nyní dovolím rozšířit o další empirická tvrzení.  

Přímý vliv na výkon služby, a tím i kvalitu přednemocniční neodkladné péče 

výjezdových skupin ZZS má: 

1. Úroveň pregraduální přípravy členů týmu 

2. Délka odborné praxe všech členů týmu (výjezdové skupiny/výjezdového střediska) 

3. Frekvence nasazení výjezdových skupin za jednotku času  

4. Průmyslové, komunikační, sociální a demografické parametry lokality spádového 

území výjezdového střediska  

5. Dostupnost ústavních zdravotnických zařízení a specializovaných center 

(traumatologické centrum, centrum intervenční kardiologie, popáleninové centrum) 

6. Naplnění atributů profesionality, motivace k výkonu povolání, překonání barier 

generačních rozdílů, komunikační otevřenost členů výjezdových skupin  

7. Materiálně – technické vybavení 

8. Standardizace ošetřovatelských postupů a ošetřovatelských činností. (Mathauser, 

2007) 

 V pohledu, který kombinuje několik rozlišovacích rovin (manažera, stejně jako 

výkonného zaměstnance), s přihlédnutím k  8 zásadám managementu jakosti, charakteru 

národních podmínek a zvyklostí považuji systém přednemocniční neodkladné péče  za 

kvalitní  pokud: 

1. ZZS přijala anebo v brzké době hodlá přijmout systém řízení kvality (ISO 

certifikace), zaručující zacílení pozornosti na klíčové procesy a orientaci na 

zákazníka – příjemce péče 

2. Klíčové procesy poskytování PNP (medicínské i ošetřovatelské) jsou podrobeny 

vysoké míře racionální kontroly (standardizace) a zpětné analýzy 

3. ZZS disponuje koncepcí  dlouhodobého vzdělávání lékařského i nelékařského 

personálu za účelem udržení vysoké reakční pohotovosti ve vnitřním 

(organizačním) vzdělávacím systému, paralelně s dalšími  vzdělávacími aktivitami 

celoživotního, specializačního, případně  postgraduálního vzdělávání 
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4. Nelékařské výjezdové skupiny ZZS jsou schopny nést vysokou míru odpovědnosti 

a tvořit kvalitní a efektivní alternativu při dočasné nedostupnosti lékařských 

výjezdových skupin 

5. Výjezdové skupiny řídí jediné zdravotnické operační středisko, které je s vysokou 

mírou účinnosti schopno přijímat, třídit, vyhodnocovat a delegovat přijaté tísňové 

výzvy 

6. Zdravotnické operační  středisko dokáže plnit aktivní roli distančního instruktora 

laických zachránců na místě příhody (Telefonicky Asistovaná Neodkladná 

Resuscitace – TANR, Telefonicky Asistovaná První Pomoc – TAPP) 

7. Rozmístění výjezdových skupin umožňuje dosažení místa vzniku příhody do 15 

minut od přijetí výzvy výjezdovou skupinou, vyjma případů hodných zvláštního 

zřetele. (Vyhláška 434/1992 Sb.) 

8. Výjezdové skupiny aktivně používají sofistikovaný hardware a software schopný 

dálkového přenosu klíčových zdravotních dat pacienta do specializovaných 

intervenčních center za účelem vyhodnocení a konzultace dalšího postupu 

v mimoústavní a časné ústavní péči 

9. Systém aktivně využívá potenciál nezdravotnických záchranných sborů (HZS, 

JSDH), bezpečnostních sborů a dobrovolnických organizací  (ČČK)  za účelem 

časné komunitní odpovědi na náhlou zástavu oběhu a těžké postižení zdraví 

s rizikem vzniku náhlé smrti 

10. ZZS disponuje krizovými plány a hmotnými rezervami pro součinnost řešení 

zdravotních následků mimořádných událostí velkého rozsahu, které lze s ohledem 

na  lokální podmínky relevantně předpokládat 

11. ZZS dokáže úzce a efektivně spolupracovat s dalšími základními a ostatními 

složkami IZS 

 Podobně jako v jiných odvětvích  i v PNP determinují kvalitu péče tři základní činitelé: 

1. Management 

2. Lidské zdroje 

3. Finanční zdroje 

 Progresivita managementu, jeho přímá zainteresovanost na kontinuálním odborném 

růstu a zvyšování kvality organizace, vysoká odborná erudice, neutuchající motivace 

zaměstnanců „provádět správné věci v pravý čas a v dostatečné míře“, objem finančních 

zdrojů, které umožňují nadprahovou stimulaci zaměstnanců, a nákup  moderních 

technologií v přiměřené míře představují nedělitelnou triádu základních podmínek.  
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 Nestabilita jednoho z  prvků může vyvolat nestabilitu systému jako celku. 

Vyvolávajícím faktorem nestability jsou obvykle turbulence vnějšího prostředí (legislativa, 

výkonnost ekonomiky, změny politického kurzu). 

  

 4.3.1 Zamyšlení nad kvalitou v PNP 

 Finančně nákladné moderní technologie ovlivňují přežití pacienta pouze do té míry, 

jaká odpovídá stupni osvojení dané technologie a rozsahu zkušenostní báze konkrétního 

zdravotnického pracovníka. Klinická příprava, zkušenost a etický rozměr profesionality 

člověka - zdravotníka stojí v  přednemocniční neodkladné péči nad imaginárními 

schopnostmi „nenahraditelných“ technologií. Investice do lidských zdrojů, výběr a 

systematická příprava zdravotnických týmů v konečné fázi rozhodují o bytí a nebytí, o 

přežití, návratu k rodině a (v dnešní době tolik žádané) pokračující ekonomické aktivitě 

jedince v produktivním věku.  

 Klinické zkušenosti lze cíleně pěstovat a ve shodě s panem Davidem Gruberem tvrdím, 

že  v této situaci rozhoduje výhradně motivace  a hloubka mravního uvědomění jedince. 

Jak trefně podotknul letecký záchranář Bc. Ivo Novák, „rutina je zrádná, rutina je rizikem, 

které má schopnost zabíjet pacienty, zraněné i záchranáře“. 

 Málokdo si dnes spojí etický dosah své profese s kvalitou poskytované zdravotní péče. 

Účinnost etických kodexů je nadčasová a má široký obsah. Depersonifikace medicíny, 

zmírňovaná tu a tam holisticky lidským přístupem ošetřovatelství, pošlapává jeden 

z fundamentálních kamenů řízení kvality – zaměření na spotřebitele péče, na klienta, 

v komerčním pojetí – zákazníka. To pak vede k jedinému: přecenění schopností techniky a 

podcenění významu lidství. Připravenost a ochotu pomoci nelze definovat standardy, ale 

lze ji pěstovat, lze ji rozvíjet a lze ji  programově vyžadovat. 
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4.4 Standardy v přednemocniční neodkladné péči 

 Poslání standardů v přednemocniční neodkladné péči je stejné jako u dalších druhů 

medicínské a ošetřovatelské péče. Přesto se domnívám, že specifické prostředí PNP 

vyžaduje i specifickou podobu procesuálních standardů (standardů ošetřovatelských 

výkonů a standardů ošetřovatelských postupů). 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Obr. 7  Příklad  algoritmické podoby standardu (Zdroj: Milwaukee County Emergency Medical 
Service, www.milwaukeecounty.org/EmergencyMedicalServ8062.htm ) 
 
 V bakalářské práci vymezuji možné podoby standardu jako: 

1. Formální – strukturovaný textový dokument splňující veškeré formální náležitosti 

na standard kladené 

2. Algoritmickou – schématické vyjádření jednotlivých kroků postupu v časové ose, 

včetně kroků rozhodovacích založených na „tvrdých datech“.  (Mathauser, 2007) 

 Formální  podoba standardu by měla být detailním a vyčerpávajícím popisem procesu 

s jasným edukačním cílem (zaškolení nového zaměstnance, databáze k získání konkrétní 

informace). 
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 Algoritmická podoba standardu by měla být shrnující variantou podoby formální, 

redukující  uvedená data na klíčové body procesu. Hlavním posláním této podoby je 

praktické vedení poskytovatele péče, umožňující rychlé využití důležitých informací 

v okamžiku časové tísně anebo pokud dojde k situačnímu výpadku (selhání paměti).  

 Algoritmická podoba standardu může mít řadu grafických řešení. Jednotlivé kroky 

procesu mohou být vyjádřeny různými geometrickými obrazci. Na příkladu vzorového 

standardu Milwaukee County Emergency Medical Service (viz obr. 7) je možné se 

seznámit s řešením, které lze v podmínkách Spojených států amerických označit za tradiční 

a které, jasně vymezuje: 

1. Formální náležitosti – identifikaci vlastníka dokumentu a jeho zacílení, verzi 

dokumentu, počet revizí dokumentu, osobu schvalovatele/schvalovatelů a jeho 

signaturu, počet listů dokumentu, případně autora /autorů  (viz obr. 7 – část A) 

2. Důležitá anamnestická data a vývoj v čase vztahující se k akutnímu stavu 

/HISTORY/, příznaky a symptomy /SINGS&SYMPTOMS/, diferenciálně 

diagnostické hodnocení možných vyvolávajících příčin 

/WORKING&ASSESSMENT/ (viz obr. 7 – část B) 

3. Vlastní algoritmus rozdělený na začátek procesu (I), jednotlivé kroky procesu – 

imperativy zdravotnických činností (II), odkazy na další zdravotnické akce nebo 

dokumenty/protokoly (III), zásadní rozhodovací  body procesu (IV) 

4. Zdravotnického pracovníka, případně zdravotnické pracovníky, na které se vztahuje 

povinnost postupovat v souladu s příslušným ustanovením dokumentu  v 

indikovaném případě (viz obr. 7 – část C) 

5. Důležité doplňující, upřesňující, rozvíjející anebo bezpečnostní informace, které 

z prostorových anebo jiných důvodů nelze zařadit do algoritmu, ale svojí povahou 

jsou nezbytné jak pro rozhodování přímého poskytovatele péče (viz obr. 6 – část 

D), tak pro další zaměstnance anebo auditory. 

 Příklad struktury standardního ošetřovatelského postupu, včetně podrobnější 

charakteristiky jednotlivých částí, připravilo Sdružení fakultních nemocnic České 

republiky pod vedením hlavního řešitele prof. Ivana Gladkije. Relativně neznámý 

dokument je volně dostupný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České 

republiky a může jej tak použít jako formální vzor každý, kdo hodlá ve zdravotnickém 

zařízení zahájit standardizaci ošetřovatelských procesů. 
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5 KVALITA OŠET ŘOVATELSKÉ PŘEDNEMOCNI ČNÍ PÉČE               

V ORGANIZACI P ŘED ZAHÁJENÍM TVORBY STANDARD Ů  

5.1 Organizační struktura ZZS KHK 

 V čele organizace stojí ředitel ZZS, který je jmenován Radou Královéhradeckého 

kraje. Vedle přímo řízených úseků (sekretariát, právní a kontrolní úsek, poradní sbor, útvar 

pro vědu a výzkum, útvar krizového managementu a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci) mu podléhá úsek ekonomický, zdravotnický, provozně-technický a personálně-

mzdový. 

 

Obr. 8 Organizační struktura ZZS KHK (Zdroj: http://www.zzskhk.cz)9 

 

Vyjma personálně-mzdového úseku, který je spravován vedoucím oddělení stojí v čele 

všech zbývajících úseků příslušní náměstci. 

 Z pohledu poslání organizace je klíčovou složkou úsek zdravotnický, jemuž podléhá 

odbor hlavní sestry, krajského zdravotnického operačního střediska, letecké záchranné 

služby a tři oblasti (Sever, Východ, Jihozápad) zformované z jednotlivých výjezdových 

středisek (stanovišť) zdravotnické záchranné služby. 

                                                 
 
9 V organizační struktuře ZZS KHK prezentované na obrázku č. 8 je uvedeno ve vertikální podřízenosti 
Oblasti Jihozápad výjezdové středisko RZP Pravy (dálniční hlídka), které však bylo v době vzniku této práce 
zrušeno (31. 12. 2010) 



 
 

47

 Jednotlivé oblasti jsou podřízeny řediteli oblasti (lékař) a oblastní sestře. Ekvivalentem 

tohoto zařazení jsou funkce primáře a vrchní sestry, zatímco konkrétní výjezdová střediska 

jsou spravována vedoucími lékaři středisek a úsekovými(staničními) sestrami. 

 

5. 2 Stav před zahájením tvorby ošetřovatelských standardů 

 V čase „T+0“, tj. okamžikem, kdy jsem na základě souhlasného stanoviska vedení 

organizace začal sestavovat tým  spolupracovníků, pozdější základ Pracovní skupiny pro 

vzdělávání a standardizaci, nedisponovala organizace systémem řízení kvality. Politika 

kvality nebyla nikdy veřejně deklarována, stejně tak strategické dokumenty, které by 

politiku jakosti jakkoliv vymezovaly. ZZS KHK s vysokou mírou pravděpodobnosti 

neprošla od data svého formálního vzniku žádnou formou externí anebo interní 

diagnostiky. 

 Kontrola jakosti prakticky neexistovala a kvalita péče se odvíjela od regionálních  

zvyklostí jednotlivých výjezdových středisek. Tyto regionální zvyklosti byly 

charakteristickým rukopisem zdravotnických pracovníků, kteří dlouhodobě, často od 

samotného vzniku výjezdových skupin, utvářeli originální good practice ve smyslu: 

„Takhle my to děláme, takhle se to u nás dělá a platí to pro každého.“ 

 Kvalita péče posádek RZP nebyla dlouhodobě monitorována  a srovnávána s využitím 

objektivních kritérií a z hlediska pozitivního přínosu pro pacienta, ale spíše sekundárně 

jako důsledek reakce na stížnost uživatele péče anebo jiného účastníka zdravotnického 

řetězce. 

 Každá z posádek, nikoliv každé středisko, ale každá z posádek ZZS KHK, postupovala 

při poskytování péče naprosto originálně, v závislosti na příslušnosti k výjezdovému 

středisku (přesvědčení o „good practice“) a na vnějších podmínkách zásahu.  Každý 

zkrátka dělal to, co uznal za vhodné, dostačující, nezbytně nutné, nikoliv žádoucí a 

závazné.  Kvalita byla zosobněním řemeslné zdatnosti, nadání, citu jedince a dlouhodobé  

praxe v oboru. Úspěšné a neúspěšné, zkušené a nezkušené oddělovala v prvé řadě 

frekvence výjezdů, dále pak možnost spolupracovat s vstřícným a erudovaným lékařem. 

Podle jednoduché rovnice vysoký počet výjezdů =  velká profesní zátěž = vysoká profesní 

připravenost. 

 Systémové řešení dlouhodobého vzdělávání NLZP praktiky neexistovalo s výjimkou 

jednorázových školení zaměřených na seznámení s technickými novinkami z oblasti 

zdravotnických přístrojů a vybavení (např. alternativy zajištění dýchacích cest, alternativní 

vstupy do cévního řečiště). 
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 Analýza příčin pochybení při poskytování přednemocniční neodkladné péče posádkami 

RZP nebyla  prováděna. 
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6.0  PŘÍPRAVA A ZAHÁJENÍ TVORBY  STANDARD Ů 

6.1 Základní východiska 

Základním východiskem pro zahájení tvorby standardů ošetřovatelských procesů  se 

staly výstupy mé bakalářské práce s názvem „Vybrané standardní ošetřovatelské postupy 

pro posádky RZP“, jejíž teoretická část byla do značné míry obhajobou myšlenky 

sjednocení  ošetřovatelských postupů a intervencí na bázi standardů jako legitimního 

prostředku zajišťování  a zvyšování kvality poskytované péče a část praktická vyústila ve 

vytvoření 4 návrhů ošetřovatelských standardů pro posádky RZP. Zacílení těchto standardů 

vycházelo z analýzy zdravotnické dokumentace ZZS Královéhradeckého kraje, oblasti 

Východ, za kalendářní rok 2006 (přes 3000 dokumentů). Smyslem analýzy bylo  definovat 

tzv. „frekventované diagnózy“, tj. nejčastější pracovní diagnózy, jež stanovily posádky 

RZP jmenovaného fragmentu organizace za  svých primárních výjezdů. V konečném 

výsledku figurovaly jako nejfrekventovanější následující akutní stavy: 

� Poranění hlavy 

� Poranění končetin 

� Bolesti břicha 

� Kolapsový stav 

Vytvořené standardy měly jak textovou, tak originální schematickou (nikoliv 

algoritmickou) podobu inspirovanou  řešením aplikovaným  tvůrci ZZS Libereckého kraje 

pod vedením Mgr. Kristýny Fejfarové, kterou jsem později v rámci benchmarkingu 

společně se svými  spolupracovníky navštívil. 

 V úvodní fázi přípravy jsem se domníval, že právě tyto návrhy by mohly tvořit 

metodický základ  tvorby standardů pro náhlé stavy, jež  nedosáhly v oblastním přehledu 

takové incidence, aby mohly být prohlášeny za frekventované. Mylně jsem předpokládal, 

že závěry učiněné v jediném segmentu organizace budou mít generální platnost bez ohledu 

na lokalitu a další demografické činitele významnou měrou ovlivňující vytížení výjezdové 

skupiny RZP. 

 

6. 2 Koncepce kvality 

Dalším krokem úvodní fáze přípravy, který na výstupy bakalářské práce přímo 

navazoval bylo vytvoření dokumentu, který se měl stát ideovým vodítkem – strategickým 

plánem tvorby standardních ošetřovatelských postupů. Po několika ryze neformálních a 

předem neplánovaných schůzkách se zdravotnickým náměstkem Zdravotnické záchranné 

služby Královéhradeckého kraje (dále ZZS KHK), které proběhly v září 2007 jsem byl 

vyzván k vytvoření dokumentu, který by formuloval bazální předpoklady pro zahájení 



 
 

50

tvorby procesuálních standardů. Dne 25. 10. 2008 jsem dokument s názvem Bazální 

koncepce zajištění standardní kvality ošetřovatelské přednemocniční péče poskytované ZZS 

KHK odevzdal. Po připomínkování zdravotnickým náměstkem a hlavní sestrou ZZS KHK 

byl dokument po korekcích a s novým názvem Základní koncepce zajištění standardní 

kvality ošetřovatelské přednemocniční péče poskytované ZZS KHK  postoupen řediteli 

organizace. Na naší vzájemné schůzce dne 6. 11. 2007 jsem hlavní části koncepce řediteli 

organizace představil společně s argumenty, které měly podpořit její realizaci.  

Dokument jsem rozdělil na tři volně navazující oddíly: 

I. KONCEPCE ŘÍZENÍ KVALITY 

II. PŘEHLED PROBLÉM Ů A JEDNOTLIVÉ CÍLE KONCEPCE  

III. STRATEGIE DOSAŽENÍ JEDNOTLIVÝCH KONCEP ČNÍCH CÍL Ů 

Plné znění koncepce včetně jejích dodatků je možné vyhledat v příloze č. 2. 

Ústředním cílem koncepce - bazálního systému řízení kvality mělo být „dosažení 

jednotného způsobu poskytování přednemocniční péče na standardní úrovni (v dohodnuté 

míře kvality) a v platném znění národních právních norem“. (Mathauser, 2007) 

 V prvním oddíle koncepce jsem se heslovitou formou snažil definovat základní pojmy 

a primární organizační,  personální a materiální předpoklady systematické tvorby 

standardů a odborné přípravy výjezdových skupin. 

 V oddíle druhém jsem se pokusil stanovit krátkodobé a dlouhodobé cíle koncepce.  

Cíle krátkodobé měly v intervalu 6 měsíců od zahájení procesu představovat: 

1. „Ustavení Komise pro tvorbu standardů ZZS KHK 

� Výběr a odborná příprava členů komise 

� Vypracování plánu standardizace výkonů 

� Vypracování plánu standardizace postupů 

2. Ustavení Vzdělávacího centra ZZS KHK 

� Výběr a odborná příprava střediskových lektorů a dvou samostatných instruktorů 

� Vypracování tématického plánu a tématických okruhů kontinuální zdravotní 

přípravy 

� Vypracování tématického plánu a tématických okruhů cyklického výcviku“. 

(Mathauser, 2007) 

Cíle dlouhodobé  jsem definoval následujícím způsobem: 

1. „Vypracování  a preklinické testování standardů ošetřovatelských výkonů (SOV):  

a. Zajištění dýchacích cest 

b. Defibrilace 

c. Zavedení PVK (periferního žilního katétru) 
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d. Aplikace infúze 

e. Monitoring základních životních funkcí 

f. Imobilizace krční páteře 

g. Vyproštění zraněného a celková imobilizace  (dále pokračovat podle vytvořeného 

seznamu výkonů) 

Splnění cíle do 6 měsíců od začátku procesu  

2. Vypracování standardu zdravotnické dokumentace 

3. Preklinické testování a korekce návrhů tzv. prioritních SOP (standardních 

ošetřovatelských postupů): 

a. Kolapsové stavy 

b. Bolesti břicha 

c. Poranění končetin 

d. Poranění hlavy a obličeje   

Splnění cíle do 1 roku od začátku procesu  

 

Vypracování SOP tzv. frekventovaných diagnóz: 

Interní problematika: 

e. Bolesti na hrudi 

f. Dušnost 

g. Poruchy srdečního rytmu 

h. Hypertenze 

i. Křečové stavy  

j. Vertigo 

k. Bolesti zad 

l. Neurologický deficit 

m. Psychiatrická indikace 

n. Intoxikace 

o. Celkové zhoršení stavu 

Chirurgická problematika: 

a. Poranění hrudníku 

b. Poranění břicha 

c. Poranění pánve 

d. Zevní krvácení, vč. epistaxe 

e. Gynekologická příhoda 

f. Prodromy porodu, porod 
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g. Urologická problematika 

Splnění cíle do 6-ti let od začátku procesu. Postup dle vypracovaného plánu tvorby SOP.  

4. Zahájení kontinuálního zdravotnického vzdělávání zaměstnanců středisek dle 

vypracovaného tématického plánu a časového harmonogramu 

Splnění cíle  do 6-ti měsíců od zahájení přípravy lektorů. 

5. Zahájení cyklického výcviku zaměstnanců středisek podle tématického plánu a 

časového harmonogramu s akcentem na prvotně vypracované SOV (viz bod 1)  

Splnění cíle do 6-ti měsíců od zahájení přípravy lektorů. 

6. Založení databáze „modelových situací“ 

a. Vytvoření standardizovaného formuláře pro záznam modelové situace. 

   Splnění cíle do 1 měsíce od začátku procesu.“ (Mathauser, 2007) 

Ředitel organizace vydal ústní souhlas, abych podle vlastního uvážení sestavil pracovní 

skupinu, jejímž úkolem by bylo naplnit ústřední myšlenku koncepce, tvorbu procesuálních 

standardů. 

V retrospektivním pohledu mohu krátkodobé i dlouhodobé cíle označit za ryze 

teoretický konstrukt. Časové určení splnění cílů jsem stanovil experimentálně 

s předpokladem, že budou korigována podle dalšího vývoje situace. Právě experimentální 

odhad termínů byl největší slabinou, která se velmi záhy měla projevit. 

 

6. 3  Pracovní skupina pro tvorbu standardů 

 V souladu s ústním pověřením statutárním zástupcem organizace a předběžným 

časovým harmonogramem uvedeným v koncepci jsem zahájil osobní konzultace 

s možnými kandidáty na členství v Komisi pro  tvorbu standardů. Kvalifikační kritéria  

člena komise jsem v obecných rysech navrhl v koncepci: 

� Odborná způsobilost pro výkon povolání bez odborného dohledu ve smyslu Zákona 

č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 

� Vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství výhodou, nikoliv podmínkou 

� Absolvování kurzů či výcviků v oblasti personálního managementu, managementu 

kvality, supervize výhodou. (Mathauser, 2007) 

Mým primárním záměrem bylo oslovit vybrané „letecké záchranáře“, nelékařské 

zdravotnické pracovníky působící dlouhodobě ve výjezdové skupině letecké záchranné 

služby ZZS KHK a představující tak počtem omezený, ale odborně velmi erudovaný a 

zkušený tým. Dále jsem oslovil dvě spolupracovnice, absolventky bakalářského studijního 

programu ošetřovatelství, z nichž jedna se problematice tvorby standardů věnovala na 

svém předchozím pracovišti a druhá v kontextu své bakalářské práce. Všichni oslovení byli 
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a jsou velmi zkušenými  nelékařskými zdravotnickými pracovníky s dlouholetou praxí 

v přednemocniční neodkladné péči a intenzivní péči. Nabídka spolupráce byla z mé strany 

silně ovlivněna osobní znalostí schopností a dovedností všech kandidátů, stupněm jejich 

vzdělání (pokud nepočítám svoji osobu, tři ze čtyř budoucích členů byli absolventy 

bakalářského studijního programu) a předchozí zkušeností s dílčími aktivitami v oblasti 

managementu kvality a tvorby standardních ošetřovatelských postupů. 

Objektivně musím přiznat, že výběr členů komise neovlivnilo pouze hledisko odborné, 

ale i lidské. Tři ze čtyř budoucích členů byli mými přáteli.  

 Osobní konzultace s kandidáty členství v pracovním týmu spojené s věcnou diskuzí 

nad obsahem a časovým harmonogramem koncepce jsem ukončil dnem 31. 12. 2007. 

Počínaje 1. 3. 2008 došlo ke změně mého pracovního úvazku v rámci ZZS KHK, 

kdy jsem začal v úvazku 0,5 vykonávat funkci vedoucího pracovníka pro vzdělávání 

NLZP (koordinátora) v jehož kompetenci bylo i vedení  a facilitace porad Komise pro 

tvorbu standardů. Když jsem se v souvislosti s přípravou seminární práce Diagnostika 

organizace zabýval otázkou osobní motivace k přijetí nabídky spolupráce, dostalo se mi 

od členů komise při individuálních neformálních rozhovorech těchto odpovědí10:  

Jana – „Líbí se mi spolupracovat při vytváření něčeho nového a vlastně pokračovat 

v práci, kterou jsem začala na vysoké škole. Koneckonců, i ta tisícikoruna co za měsíc 

dostanu se hodí, stavíme dům“.  

Ivo – „...Tvorbu standardů vnímám jako jeden z prostředků vzdělávání, kterým současně 

řešíme i bazální minimum kvality péče“ 

Jiří –„Rozhodně mne nemotivují peníze, protože nad standardy strávím plno času a 

kdybych to měl rozpočítat, tak se zhrozím. Myslím, že hlavním důvodem, proč se chci 

podílet na tvorbě standardů pro nelékaře je fakt, že každý z těch, se kterými se v terénu 

potkávám to dělá prostě jinak …“. 

Martin  – „Lítám po celém kraji (pozn. Martin pracuje na pozici leteckého záchranáře) a 

musím říci, že mám solidní přehled o tom, jak kde pracují … Přál bych si, aby naše 

standardy daly kolegům nejen návod jak na to, ale i příležitost naučit se to, co dosud 

neumí“.  

V zásadě lze motivaci k participaci na tvorbě standardů u všech členů vyjádřit snahou o 

zvýšení kvality péče a paralelní možnost seberozvoje. Výše finančního ocenění nebyla 

primárním motivačním faktorem. 

                                                 
 
10 Vyjádření členů komise je upraveno a zkráceno, nejedná se tudíž o doslovný přepis rozhovoru. 
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 Komise pro tvorbu standardů ZZS KHK byla oficiálně ustavena dne 1. 3. 2008. Její 

personální obsazení bylo členy top managementu živě diskutováno a opakovaně jsme 

jej na našich společných schůzkách probírali. I když vedení organizace neskrývalo 

pochybnosti nad mojí volbou (někteří členové komise byli známí svým kritickým 

postojem k vedoucím pracovníkům), nakonec ji s jistými pochybnostmi schválili. 

Skutečnost, že vztahy mezi top managementem a určitými členy komise nejsou nejlepší 

jsem si plně uvědomoval, ale zároveň jsem si kladl za velký managerský cíl, dosáhnout 

pozitivních změn prostřednictvím uplatnění vysoké odbornosti členů komise  v tvorbě 

standardů a přeměnit ji v žádoucí výsledky. 

 V organizační struktuře podléhala  úseku zdravotnického náměstka, v 

přímé podřízenosti hlavní sestry (viz obr. 9). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Organizační struktura Komise pro tvorbu standardů ZZS KHK od 1.3. do 1. 6. 2010 
  

 Primárním posláním původně pětičlenné komise měla být především tvorba a 

implementace procesuálních ošetřovatelských standardů přímé péče (standardy 

ošetřovatelských postupů a standardy ošetřovatelských výkonů). Její členové měli svojí 

činností připravit obsahovou náplň pozdější výuky, edukační materiál pro lektory 

odborné přípravy.  

 Členové skupiny vykonávali svoji činnost v souladu s náplní práce dohody o 

pracovní činnosti (v ročním úhrnu 150 pracovních hodin) při sjednaném úvazku 12 

hodin měsíčně.  Níže uvádím svůj první návrh odborné části pracovní náplně, která byla 

postoupena vedení personálního úseku jako podklad pro vypracování pracovní smlouvy: 

 Kromě pravidelné 4 hodinové pracovní schůzky v každém z kalendářních měsíců 

vykonávali ve zbývající pracovní době (8 hodin) práci v domácím prostředí při 

Vedoucí komise - koordinátor  

Hlavní sestra ZZS KHK  

Zdravotnický nám ěstek ZZ S KHK  

Člen pracovní skupiny 

Člen pracovní skupiny 

Člen pracovní skupiny 

Člen pracovní skupiny 

Člen pracovní skupiny 
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možnosti využít společné pracovní konzultace s koordinátorem – vedoucím pracovní 

skupiny v mé osobě. 

 

 6. 3. 1 Zahajovací porada komise 

 Zahajovací porada Komise pro tvorbu standardů (Pracovní skupiny pro vzdělávání a 

standardizaci)  proběhla 7. 3. 2010 za účasti hlavní sestry. V podobné situaci jsem se 

ocitnul poprvé a proto jsem v přípravě a vedení zahajovací (a každé následující) schůze 

velkou měrou uplatňoval zkušenosti a doporučení z praktických nácviků v rámci 

personálního managementu (příprava, vedení porad) a facilitace. Všichni zúčastnění 

členové nově vzniklé komise  měli možnost prostudovat návrh Základní koncepce zajištění 

standardní kvality přednemocniční ošetřovatelské péče  ZZS KHK v dostatečném 

předstihu. Při předběžných neformálních konzultacích s přestaviteli top managementu a 

členy komise jsem dospěl k závěru, že realizace koncepce v její původní podobě včetně 

navržených časových termínů by si vyžádala značný objem finančních prostředků 

(především na mzdové náhrady členů komise a lektorů vzdělávacího centra), rozsáhlý 

přesun pracovních sil uvnitř organizace a minimalizaci času na korekce, procesy 

schvalování a klinické testování vytvořených standardů.  

  Zahajovací porada měla splnit několik důležitých cílů. Vedle samotného ustavení 

komise měla vymezit krátkodobé a dlouhodobé cíle komise, role řadových členů a 

vedoucího (koordinátora) komise, schválit základní pravidla jejího fungování a nástroje 

k přijetí zásadních odborných rozhodnutí a zahájit diskusi nad metodikou tvorby 

standardů. Vstupními podklady pro diskusi byly především mé návrhy a znění výše 

uvedené koncepce. 

               

 6. 3. 2 Krátkodobé a dlouhodobé cíle komise 

V úvodu porady jsem představil jak krátkodobé, tak i dlouhodobé cíle, kterých měla 

skupina v ideálním průběhu prací dosáhnout.  Mezi krátkodobé cíle (do 1 roku) jsem 

zařadil: 

1. Konstrukci pracovního týmu  

2. Schválení  a naplnění plánu práce pro rok 2008 

3. Vytvoření pracovních skupin uvnitř komise 11 

4. Personální stabilizaci komise 

                                                 
 
11 Pracovními skupinami měly být tématické pracovní skupiny se zaměřením na ošetřovatelství v klinických 
oborech – anesteziologie resuscitace, vnitřní lékařství, chirurgie a traumatologie, pediatrie, gynekologie a 
porodnictví 
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5. Vytvoření metodiky tvorby standardů 

6. Zahájení tvorby procesuálních standardů 

7. Pedagogickou činnost  členů týmu uvnitř organizace 

Dlouhodobé cíle pracovní skupiny nesly spíše znaky cílů strategických:  

� Vytvoření základních podmínek pro sledování kvality péče 

� Vytvoření baze klinických spolupracovníků 

� Vytvoření experimentálních výjezdových středisek 

� Podíl na odborné přípravě střediskových lektorů a podpora pedagogické činnosti 

Vzdělávacího centra ZZS KHK  

� Navázání spolupráce s pracovními skupinami pro tvorbu STD dalších ZZS v ČR – 

realizace konzultačních návštěv 

 

6. 3. 3 Role člena komise 

Při zahajovacím setkání bylo dále zapotřebí naprosto pregnantně vysvětlit roli člena 

komise a vymezit moji objednávku týkající se jeho zapojení v rámci týmu. Člen komise: 

� Svoji činnost vykonává na základě svobodného rozhodnutí a přísluší mu za ni 

finanční odměna 

� Podílí se na přípravě a schvalování ročního plánu práce 

� Aktivně se podílí na tvorbě, klinickém testování, pravidelné revizi, procesu 

schvalování a implementaci standardů 

� Aktivně se podílí na naplnění cílů pracovní skupiny, které je členem 

� Aktivně se podílí na pedagogické činnosti – edukace zaměstnanců výjezdových 

skupin v souvislosti s praktickým použitím SOP a SOV 

� Jako autor standardu nese společně s vedoucím komise, odborným garantem a 

schvalujícím zástupcem organizace odpovědnost za jím vytvořený standard 

 

6. 3. 4 Role vedoucího komise 

� Nese osobní odpovědnost za pracovní výsledky komise, připravuje návrh ročního 

plánu činnosti 

� Rozhoduje o personálním složení komise, je oprávněn provádět personální změny 

v jejím složení 

� Připravuje, koordinuje, facilituje, řídí a dohlíží na řádný průběh pracovních schůzí 

komise 

� Aktivně se podílí na tvorbě, klinickém testování, schvalování, revizi a 

implementaci standardů 
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� Po vzájemné dohodě s členy komise rozděluje pracovní úkoly, stanovuje termín a 

rozsah práce, která má být konkrétním členem odvedena 

� Zajišťuje komplexní podporu pro činnost komise (prostory, pomůcky, 

audiovizuální a počítačová technika, literatura) 

� Zajišťuje komunikaci s vedením organizace, navazuje oborové pracovní kontakty, 

připravuje studijní cesty 

 

6. 3. 5  Základní pravidla spolupráce 

Paralelně s náplní práce člena komise jsem se snažil formulovat vstupní pravidla, 

závazná pro každého, kdo v komisi působí, bez ohledu na jeho předchozí status a postavení 

v organizaci: 

1. 90 % účast na pracovních schůzích – 4 hodiny měsíčně (vyjma závažných překážek 

jako např. nemoc, neodkladná pracovní povinnost, dovolená) 

2. Dodržování termínů souvisejících s tvorbou a finalizací STD 

3. Maximální zaměření na výkon, vysoká osobní motivace a angažovanost 

4. Stejný časový prostor pro vyjádření názoru pro každého 

5. „Žádný názor není devalvační…“ 

6. „Výpovědní lhůta“ 1 měsíc – dokončení zadaného úkolu jako podmínka ukončení 

spolupráce; nutnost předání kompletní dokumentace vybranému nástupci, odborná 

a organizační příprava nástupce  

Členové komise vyjádřili s výše uvedenými 6 body souhlas bez dalších připomínek. 

 

6. 3. 6  Proces rozhodování a elektronická komunikace 

Proces rozhodování jsem koncipoval ve 4 navazujících stupních. Smyslem bylo 

zabránit situaci, kdy nebude možné dosáhnout kompromisu při řešení problému. Můj návrh 

jednotlivých variant rozhodování zahrnoval: 

1. Konsensus 

2. Hlasování (přijetí návrhu prostou většinou hlasů členů komise) 

3. Rozhodnutí vedoucího komise (při shodě hlasů) 

4. Rozhodnutí hlavní sestry organizace (mimořádný opravný prostředek) 

Členové komise vyjádřili s výše uvedenými 4 body souhlas bez dalších připomínek. 

 

Pro potřeby interní i externí komunikace jsem s následným souhlasem zdravotnického 

náměstka ještě před zahájením ustavující schůze, požádal provozně technický odbor o 

zřízení e-mailové schránky standardy@zzskhk.cz. Přístup k obsahu elektronické 
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komunikace měl mít nadále pouze vedoucí komise a v jeho nepřítomnosti pověřený člen 

komise. 

 

6. 3. 7  Diskuse plánu a  metodiky tvorby standardů 

Jeden ze zásadních problémů, který jsem hodlal začít řešit na úvodní poradě, byla 

metodika tvorby standardů. Členům komise včetně přítomné hlavní sestry jsem nyní 

předložil dva návrhy: 

1. Navázat na výsledky mé bakalářské práce a přijmout její výstupy ve smyslu 

textového a schematického zpracování (viz obr. 10)  a spektra standardů daného 

analýzou výjezdové dokumentace, byť ne v celé, ale pouze v části organizace. Pro 

členy komise by to znamenalo akceptovat mé osobité řešení. 

2. Nalézt v jiný, alternativní způsob řešení v intencích zkušeností a odborných 

pohledů členů komise. 

Přijetí jednotné metodiky tvorby standardů nebylo možné v průběhu zahajovací schůze 

dosáhnout. Jako vzor k vypracování předběžných verzí standardů byl každému členovi 

komise předán vzor standardu KPR vypracovaný Bc. Janou Kaššovou v její bakalářské 

práci, jednalo se více o provizorní, než o perspektivní řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
Obr. 10 Schematické zpracování standardu ošetřovatelského postupu Kolapsový stav (Mathauser, 
R.: Vybrané standardní ošetřovatelské postupy pro posádky RZP. Bakalářská práce, LF UK 
v Hradci Králové, červen 2007) 
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Neméně důležitou otázkou bylo stanovení výchozích témat k řešení – prvních 

standardů ke zpracování. Na otázku kde začít bylo nutné najít odpověď. Bylo mou chybou, 

že jsem v průběhu řešení tohoto i všech výše uvedených témat odsunul již vytvořenou 

koncepci stranou, nepostupoval přísně systematicky v duchu Demingova cyklu (viz obr. č. 

2, str. 17) ve smyslu mého vlastního návrhu a naopak jsem nechal diskusi volně plynout 

v naději, že jiné a lepší řešení bude logickým výsledkem odborné diskuse vysoce 

motivovaných profesionálů.  

Fakticky jsem si tak poprvé uvědomil, že koncepce je sice promyšleným a uceleným 

konstruktem, ale jeho realizace je krajně obtížná a to nejen z časového hlediska. I když 

jsem byl jejím autorem a zastáncem, velmi rychle jsem ji opustil a začal přemýšlet o 

realizaci jejích dílčích fragmentů.  

V této fázi však poprvé zazněly návrhy na vytvoření nového seznamu (schématu) 

standardů, kterému jsme později začali pracovně říkat „kostra“. Tato kostra měla vymezit  

nejen počet, spektrum standardů k vytvoření, ale jak se časem ukázalo, také vymezit 

návaznost a další vzájemné vztahy mezi těmito dokumenty.  

Výsledkem diskuse byl závěr, že je nutné vypracovat: 

� Návrh strukturálního standardu Zdravotnická dokumentace 

� Návrh standardu ošetřovatelského výkonu Základní vyšetření pacienta  

� Návrh standardu ošetřovatelského výkonu Zavedení periferního žilního katétru  

� Návrh standardu ošetřovatelského postupu Kolapsový stav 

Hrubá, tj. pracovní, ale ucelená podoba každého standardu byla jednotlivými autory 

předložena dne 15. 4. 2008 na další pracovní poradě. 

 

6. 4 Patová situace a hledání nového zadání  

 Ve dnech 14., 17. a 18.4. 2008 jsem provedl tzv. „seznamovací semináře“ určené 

řadovým zaměstnancům k vysvětlení smyslu a účelu plánovaných změn (standardizace 

procesů nelékařských posádek RZP ZZS KHK) a to v rámci tří výjezdových středisek 

(Hradec Králové, Nový Bydžov, Hořice). Plánované provedení semináře na všech dvanácti 

výjezdových střediscích se však nepodařilo dokončit. Důvodem bylo postupné zhoršování 

vztahů mezi top managementem, mnou a členy pracovní skupiny. Představy o cílech a 

rychlosti realizace celého projektu byly u všech účastníků naprosto odlišné a nelze  

pominout, že staré spory se nepodařilo překonávat tak lehce, jak se původně zdálo. Mezi 

nejfrekventovanější výtky, kterým jsem v období těsně po konání zahajovací schůze čelil, 

jmenuji především: 

� Nízká pracovní výkonnost členů týmu 



 
 

60

� Variabilita odevzdaných návrhů standardních ošetřovatelských postupů 

(nejednotnost technických parametrů, autoři se nedrží zadaného formátu) 

�  Nepřiměřenost finanční odměny a objemu odevzdané práce 

� Vedoucí komise (koordinátor) by se neměl účastnit tvorby standardů stejně jako 

řadový člen komise, ale věnovat se jejímu hladkému chodu, tj. řízení v rámci 

manažerských činností 

 Výtkám jsem se snažil čelit následujícími argumenty: 

� Pracovní tým se snaží najít optimální formát  tvorby standardů, který je vlastní 

organizaci vycházející z „Good Practice“ 

� Prioritou by mělo být zaměření na kvalitu, nikoliv na kvantitu 

� Systém a technické požadavky tvorby musí autor nejprve důkladně zvládnout 

Postupně  se vytvořila patová situace, kdy spolu členové pracovní skupiny i top 

management organizace prakticky přestali komunikovat a jejich vztah nelze označit jinak 

než jako krajně napjatý. Za této situace jsem usiloval o věcné a konstruktivní jednání se 

zástupci managementu a členů komise za účelem vytvoření nového zadání, které by lépe 

vyhovovalo záměrům top managementu, ale bylo zároveň odborně i morálně 

akceptovatelné pro členy pracovního týmu. Po dohodě s ředitelem organizace byla 

připravena schůzka všech zainteresovaných stran a navíc i za účasti pana MUDr. Anatolije 

Truhláře, nově jmenovaného zástupce ředitele pro vzdělávání a výzkum, který v roli 

odborného garanta hodlal úzce sladit vlastní činnost na poli vzdělávání s problematikou 

standardizace postupů a nepřímo tak přispět k sbližování rozlišovacích rovin a rozdílnosti 

názorů manažerů i členů komise. 

Návrh nového zadání pro Komisi pro tvorbu standardů jsem ve spolupráci s ostatními 

členy připravil na další schůzku s ředitelem organizace, která se uskutečnila dne 10. 6. 

2008 za přítomnosti zdravotnického náměstka, hlavní sestry, tří členů pracovní skupiny a 

MUDr. Anatolije Truhláře.  

Hlavní částí našeho návrhu byla prezentace nové „kostry standardů“, která zahrnovala 

na 37 (po úpravě 35) standardů ošetřovatelských postupů (viz kap. 7 Principy tvorby 

standardů), které měly být předloženy, připomínkovány a definitivně dokončeny 

v časovém horizontu 12 měsíců.  

Ze strany mé i ze strany členů komise to byla jednoznačná snaha o kompromis a 

vstřícný krok směrem k vedení organizace a  zrychlení tvorby a předložení nového 

časového harmonogramu.  

Prostor k prezentaci návrhu nebyl ideální, ale přesto se podařilo dosáhnout  dohody a 

členům komise byl přidělen úkol, aby ve spolupráci s nově jmenovaným zástupcem 
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ředitele pro vzdělávání a výzkum dopracovali předložený návrh včetně časového 

harmonogramu a předložili jej top managementu do 30. 6. 2008.  Současně došlo ke změně 

statutu pracovního týmu z komise na pracovní skupinu.  

Na společné poradě za účasti hlavní sestry a odborného garanta jsme společně nový  

plán činnosti dopracovali a  vyslovili souhlasné stanovisko se změnou názvu pracovního 

týmu na Pracovní skupinu pro vzdělávání a standardizaci ZZS KHK s platností od 30. 

6. 2010. 

Ředitelem organizace byl nový Plán činnosti Pracovní skupiny pro vzdělávání a 

standardizaci pro období 1. 6. 2008 – 1. 6. 200912 ústně schválen již jmenovaného 30. 6. 

2010. 

 

6.5 Nový plán činnosti 

Nový plán operoval s dvěmi cílovými veličinami: 

1. Hlavním cílem - vytvořením 35 standardů ošetřovatelské péče strukturovaných na 

dokumenty: 

a. Základní a strukturální (4 dokumenty) 

b. Život ohrožující stavy (5 dokumentů) 

c. Mimořádné situace /Hromadný výskyt zraněných (1 dokument) 

d. Úrazové stavy (8 dokumentů)  

e. Neúrazové stavy (13 dokumentů) 

2. Dílčím cílem – pilotáží, praktickým prověřením adekvátnosti a spolehlivosti 

navržených postupů všech základních a život ohrožujících standardů (9 

dokumentů) 

Časový harmonogram plánu byl rozdělen do 9 navazujících fází a jeho zkrácenou 

podobu přináší tabulka č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
12  viz příloha č. 5 
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Tab. 1  Časový harmonogram jednotlivých fází tvorby, připomínkování, pilotáže a 
implementace standardů 

 

6. 6  Role odborného garanta a změna organizační struktury pracovní  skupiny 

Role odborného garanta, zástupce ředitele pro výuku a výzkum MUDr. Anatolije 

Truhláře, vedoucího lékaře letecké záchranné služby ZZS KHK měla spočívat 

především v detailní obsahové a jazykové revizi návrhů standardů vytvořených členy 

pracovní skupiny spojené s nezbytným metodickým vedením. Mojí snahou bylo 

dosáhnout, aby celá pracovní skupina byla nadále podřízena výhradně odbornému 

garantovi (a tím de facto řediteli organizace) namísto dosavadní pracovně právní 

podřízenosti hlavní sestře ZZS KHK a metodické podřízenosti zdravotnickému 

náměstkovi ZZS KHK.  

 I přes poměrně intenzivní jednání mezi odborným garantem, hlavní sestrou a 

posléze i zdravotnickým náměstkem se této změny nepodařilo dosáhnout a vznikla tak 

paradoxní situace, kdy byla pracovní skupina podřízena dvěma vedoucím pracovníkům. 

Podobu organizační struktury Pracovní skupiny po popsaných změnách přináší 

organizační diagram na obrázku č. 11. 

 Veškeré změny související s novým plánem (obsahová náplň, časový harmonogram, 

role jednotlivých  nositelů změny) jsme s Dr. Anatolijem Truhlářem a Jiřím Krapáčem 

prezentovali na celokrajském semináři ZZS KHK dne  4. 9. 2008 ve Svaté Kateřině – 

Chotěvicích. 

 

 

     Fáze Aktivita  Období  

1 Tvorba standardů 30. 6. – 4. 8. 2008 

2 Připomínkování 4. 8. – 5.10. 2008 

3 Korekce 4. 8.  – 5. 10. 2008 

4 Školení instruktorů  6. 10.  2008 

5 Školení zaměstnanců od 7. 10. –1. 12. 2008 

6 Pilotáž standardů od 7. 10. –1. 12. 2008 

7 Korekce 1. 12. – 31. 12. 2008 

8 Definitivní schválení               ? 

   9 Uvedení do klinické praxe                        ? 
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Obr. 11 Organizační struktura Pracovní skupiny pro vzdělávání a standardizaci ZZS KHK  
s účinností od 30. 6. 2008 
 

Úsilí pracovní skupiny se poté soustředilo na realizaci první fáze krátkodobého cíle 

plánu (vytvoření základních 8 standardů Základní činnosti posádky RZP, Prvotní vyšetření 

a život zachraňující výkony, Celkové vyšetření, Záznam o výjezdu, Kardiopulmonální 

resuscitace (dále KPR) dospělého pacienta, KPR dítěte, KPR novorozence a Nedostatečné 

dýchání) v deklarovaném termínu 4. 8. 2008, který se podařilo s vypětím všech sil dodržet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí komise  - koordinátor  

Hlavní sestra ZZS KHK  Zástupce ředitele pro vzd ělávání a 

Ředitel  ZZS KHK  

Člen pracovní skupiny 

Člen pracovní skupiny 

Člen pracovní skupiny 

Člen pracovní skupiny 

Člen pracovní skupiny 
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7 PRINCIPY TVORBY STANDARD Ů A REALIZACE PLÁNU  

Začátky práce komise byly velmi často spojeny s kritickým názorem, že standard není 

možné aplikovat na všechny situace, prostorová omezení a zdravotní charakteristiky 

klientů, u kterých posádky RZP zasahují. Jinými slovy, standard se hodí pouze pro ideální 

situace, kdy má posádka dostatek prostoru, světla a veškeré vybavení při sobě a připravené 

k použití.   

Argumentaci našich kolegů jsem považoval a nadále považuji za pochopitelnou (deficit 

informací), ale zavádějící.  Základní teze, které jsem se snažil v pracovní skupině prosadit, 

byly založeny na následujících tvrzeních: 

� Standard představuje konstantu, je optimálním a jednotným léčebným postupem, který 

je třeba provést vždy, vyjma situací hodných zvláštního zřetele  

� Provedení standardu nemá být ovlivněno změnou charakteristiky vnějšího prostředí. 

� Upravují se nepříznivé vnější podmínky, nikoliv standard  

  

7.1 Operativní způsob tvorby 

Jak jsem již zmínil v oddílu 6. 2. 8, na zahajovací schůzi komise bylo přijato 

rozhodnutí vytvořit 4 standardy, které se zdály být pro posádky RZP  tzv. nejpotřebnější. 

Toto rozhodnutí nenavazovalo na data, která by verifikovala relevantní požadavky 

organizace, mělo ryze empirický rozměr. Předpokládali jsme, že vytvoření, „vyčištění“ a 

klinické vyzkoušení těchto standardů nám poskytne další odkazy na předcházející a 

navazující standardy, a tudíž budeme schopni určit další směřování naší činnosti, tj. další 

standardy k vytvoření. Tato metoda nebyla nepodobná legendární „snowball technique – 

technice sněhové koule“. Autor intenzivně zkoumal vztahy vytvořeného dokumentu  a 

definoval další požadavky. V komparaci s pozdějším přístupem jsem tento postup nazval 

metodou tvorby  „ Zdola – operativně“ nebo též „problém- odkaz“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12  Tvorba standardů operativním způsobem (Mathauser, R., Krapáč, J.: „Tvorba  standardů 
v PNP.“ Přednáška. XIV Královéhradecké ošetřovatelské dny, Hradec Králové, září 2008) 

 

Standard 1

Prvotní standard

Standard 2 Standard 3

Základní standard
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Tvůrci standardu se metodou operativní tvorby propracovávali k základnímu standardu 

– k základnímu článku procesu „od konce“. Zjevnou nevýhodou tohoto způsobu řešení 

byla nemožnost definovat hranice tvorby. Nelze vymezit hranice činnosti, pokud nejsou 

známy jejích zaměření a rozsah. Rozhodnutí vytvořit dokumenty na základě odhadu nebylo 

v jádru chybné, ale prakticky představovalo konečnou fázi tvorby. Nemělo budoucnost a 

naději na úspěch a prakticky současně s nástupem odborného garanta, zástupce ředitele pro 

vzdělávání a výzkum byla tato metoda definitivně opuštěna.  

 

7.2 Strategický způsob tvorby 

Příchodem nového člena komise, pana Martina Honzíka (1. 5. 2008), jsme naši 

pozornost obrátili od tvorby standardů přímé péče k neméně důležitým činnostem 

podpůrného charakteru, které ale významnou měrou dokáží ovlivnit připravenost a vlastní 

výkon výjezdové skupiny a opětovně jsme se vrátili k otázce vytvoření tzv. „kostry 

standardů“. 

O nutnosti vytvořit přehledný a jasně definovaný konceptuální rámec tvorby standardů 

hovořila na zahajovací poradě již hlavní sestra a nezávisle na ní navrhli toto řešení dva 

z členů komise (pan Jiří Krapáč a od 1. 5. 2010 nový člen komise pan Martin Honzík). 

Jejich návrh vycházel z obsahu prakticky jediného dokumentu, Standarda léčebného plánu 

a intervencí v PNP a   urgentní medicíně: Obecná metodika pro tvorbu standardu v PNP a 

urgentní medicíně z pera panů MUDr. Čestmíra Kalíka, MUDr.  Tomka  a MUDr. Jiřího 

Pokorného, tedy z materiálu, který byl pro potřeby PNP dostupný již od roku 1999. V části 

I Základní standard činnosti posádky RLP na místě zásahu  vymezují autoři čtyři základní 

okruhy a to: 

1. Zhodnocení situace na místě (zásahu) 

2. Poskytnutí zdravotní péče :  

� A – Neodkladná resuscitace 

� B – Neodkladné zásahy a invazivní léčebné výkony  

� C – Ostatní léčebné zásahy 

� D – Zajištění pacienta před transportem  

(Pro body A, B, D autoři navrhují vypracovat samostatné standardy nebo je zahrnout jako 

důležité body samostatných léčebných, diagnostických a výkonových plánů)  

3. Rozhodnutí o transportu pacienta 

4. Dokumentace vedená výjezdovou skupinou (Kalík, Tomek, Pokorný, 1999) 
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Na základní okruhy plynule navazuje Seznam náhlých stavů a onemocnění vhodných 

pro vytvoření standardů léčebného a diagnostického plánu v PNP, který autoři dělí na dvě 

podskupiny, tj. pro dospělé a pro děti. (Kalík, Tomek, Pokorný, 1999) 

I když autory použitá terminologie a názvosloví neodpovídají současným odborným 

zvyklostem, stále je jejich dílo odrazem objektivního rozsahu poskytované přednemocniční 

neodkladné a urgentní nemocniční péče a proto bylo při našem hledání jednoznačným 

vodítkem a inspirací. 

„SEZNAM NÁHLÝCH STAVŮ A ONEMOCNĚNÍ VHODNÝCH PRO VYTVOŘENÍ 
STANDARDŮ LÉČEBNÉHO A DIAGNOSTICKÉHO PLÁNU V PNP 

 

1.  Standardy péče o dospělé 

  
Náhlé stavy a onemocnění neúrazového původu 
 

� Bolesti břicha   
� Alergická reakce/ anafylaxe   
� Poruchy vědomí 
� Fibrilace síní/ flutter síní   
� Otrava kysličníkem uhelnatým 
� Bolest na hrudi/ suspektní akutní infarkt myokardu   
� Městnavé srdeční selhání (plicní edém)   
� Diabetes/ náhlé stavy spojené s metabolismem cukrů   
� Kesonová nemoc/ poranění způsobená tlakem (dysbarie)   
� Náhlé stavy z přehřátí   
� Hypertensní krize   
� Hypotense ( netraumatická)   
� Hypotermie 
� Netraumatické krvácení   
� Náhlé stavy spojené s těhotenstvím 
� Paroxysmální supraventrikulární  tachykardie 
� Náhlé stavy z psychiatrie 
� Zánětlivá onemocnění dýchacích cest 
� Křeče a status epilepticus 
� Iktus 
� Symptomatická bradykardie 
� Otravy 
� Komorová tachykardie ( se zachovalým pulsem) 
� ACLS algoritmus při tachykardii 

 
Zástava dechu a oběhu 
 

� ACLS algoritmus při srdeční zástavě ( universální postup při resuscitaci) 
� Algoritmus pro léčbu asystolie 
� Algoritmus pro léčbu elektromechanické disociace 
� Fibrilace komor/ algoritmus pro léčbu komorové tachykardie bez hmatného pulsu 

 
Poranění 

 
� Popáleniny, poleptání ( chemické, elektrické, tepelné)   
� Uzavřená poranění hlavy   
� Všeobecné poranění 
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� Poranění páteře a míchy   
 
2.   Standardy péče o malé a větší děti 
 

Náhlé stavy a onemocnění neúrazového původu 
 

� Alergická reakce/ anafylaxe 
� Poruchy vědomí 
� Diabetes/ náhlé stavy spojené s metabolismem cukrů 
� Náhlé stavy z přehřátí 
� Netraumatické krvácení 
� Resuscitace novorozence 
� Paroxysmální supraventrikulární  tachykardie 
� Zánětlivá onemocnění dýchacích cest 
� Křeče a status epilepticus 
� Symptomatická bradykardie 
� Otravy 

 
Zástava dechu a oběhu 
 

� Asystolie, nehmatný puls 
 

Poranění 
 
� Popáleniny, poleptání ( chemické, elektrické, tepelné) 

 
� Uzavřená poranění hlavy 
� Všeobecné poranění 

 
3. Diagnostika 
 
� Smrt na ulici/ rozhodnutí o nezahájení KPR 
� Monitorace ETCO2 
� Glukometr - vyšetření a zhodnocení glykémie 
� Pulsní oxymetrie 
� 12-ti svodové EKG 
� Klinické známky dehydratace u dětí 
� Pediatrické Glasgow Coma Scale 
� APGAR score v PNP 
� Stavy vyžadující rychlé vyhodnocení funkce kardiopulmonálního aparátu a její případnou 

podporu u novorozenců a malých dětí 
� Sledované vitální funkce u malých a větších dětí“ (Kalík, Tomek, Pokorný, 1999) 

 
Inspirován základními okruhy a seznamem, vytvořili jsme společně s panem Jiřím 

Krapáčem a panem Martinem Honzíkem vlastní pojetí „ kostry standardů“ vztahující se 

primárně k výčtu akutních úrazových a neúrazových stavů. Naše společná práce tak získala 

ostré hranice a zrodilo se řešení, kterému jsme začali říkat „strategické – tvorba shora“. 
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Standard 1 Standard 2 Standard 3

Základní standard

 

 

 

 

 
 
 
 
Obr. 13  Tvorba standardů operativním způsobem (Mathauser, R.Krapáč, J.: „Tvorba  standardů 
v PNP.“ Přednáška. XIV Královéhradecké ošetřovatelské dny, Hradec Králové, září 2008) 

 

Kostra v této podobě nebyla ničím více, než pouhým výčtem či seznamem standardů. 

Postupně došlo k její obměně ve smyslu originálního řešení pak k originálnímu řešení 

vzájemných vztahů jednotlivých dokumentů, jehož hlavním prvkem bylo procesní 

uspořádání (vstup – proces – výstup) v časové ose (časovém snímku) reprezentujícím 

posloupnost vzájemně navazujících akcí v průběhu časové osy výjezdu posádky RZP. 

Navržené řešení umožňuje dostat pod kontrolu všechny důležité procesy související 

s nasazením posádky RZP. V časovém sledu to znamená:   

 

1. PŘIJETÍ VÝZVY 

2. VÝJEZD POSÁDKY 

3. ÚVODNÍ HODNOCENÍ STAVU KLIENTA 

4. ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ VÝKONY 

5. VYŠETŘENÍ KLIENTA 

6. VOLBU DEFINITIVNÍHO POSTUPU 

7. DOKUMENTACI ZÁSAHU 

8. TRANSPORT DO VHODNÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (viz obr. č. 

13) 
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Obr. 14 Algoritmické zpracování vztahů mezi standardními ošetřovatelskými postupy ZZS KHK 
podle M. Honzíka, J. Krapáče a R. Mathausera 
 

Originalita řešení nespočívala ani tak v neotřelosti, původnosti myšlenky, ale 

v přístupu a chápání problému jako jednotlivých článků procesu. 

Prostřednictvím Krajského zdravotnického operačního střediska (KZOS) dochází 

k aktivaci posádky RZP. Výjezdová skupina zahajuje sled činností obsažených ve 

standardu Základní činnosti posádky RZP (viz obr. č. 13, str. 62). Vzhledem k tomu, že 

dokončené standardy i jejich návrhy jsou majetkem organizace, nemohu v této práci 

reprodukovat přesné znění výše zmíněného i dalších standardů, nicméně níže uvádím náplň 

standardu Základní činnosti posádky RZP i  s doplňujícím komentářem : 

� Přijetí výzvy  

� Potvrzení přijetí mobilním telefonem 

� Přijetí výzvy v GSM navigaci 

� Upřesnění a případná konzultace místa zásahu  

� Žádost o poskytnutí doplňujících informací prostřednictvím KZOS 

� Aktivace bezpečnostních prvků (použití bezpečnostních pásů, nasazení ochranných 

rukavic) 

STD Celkové  
vyšet ření 

KZOS 

 

STD KPR (dospělý, dítě, novorozenec) 
STD Bezvědomí 
STD Nedostatečné dýchání 
STD Křečový stav 

 
 

STD Hromadné neštěstí 

STD Záznam o výjezdu  

Transport 

STD Prvotní  
vyšet ření 

A B 

C 

 

STD Polytrauma 
STD Úraz hlavy 
STD Úraz hrudníku 
STD Úraz páteře 
STD Úraz končetin 
STD Úraz břicha a pánve 
STD Popáleniny a poleptání 
 

STD Bolesti na hrudi 
STD Poruchy rytmu 
STD Kolapsový stav 
STD Hypoglykémie 
STD Intoxikace 
STD Bolesti břicha /NPB 
STD Hypotermie 
STD Hypotenze 
STD Alergická reakce 
STD Netraumatické krvácení 
STD NS v graviditě 
STD Náhlý porod mimo ZZ 
STD CMP 
STD Dorzalgie 
STD Náhlá dušnost u dětí 
STD Febrilní křeče 

 

STD Základních činností posádky RZP 
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� Jízda na místo vzniku příhody s použitím anebo bez použití výstražných světlených 

a zvukových zařízení)  

 

Okamžikem, kdy výjezdová skupina dosáhne místa vzniku příhody plynule pokračuje 

standardem Prvotní vyšetření a život zachraňující výkony (viz obr. č. 13, str. 62) , jehož 

hlavním účelem měly být následující činnosti: 

� Scene assessment – zhodnocení bezprostředního okolí příhody 

1. Zhodnocení rizik v  prostoru vzniku příhody a jejich eliminace vlastními silami, 

vyžádání speciálních prostředků dalších základních složek integrovaného 

záchranného systému (HZS, PČR, MP) 

2. Zhodnocení rozsahu příhody - zvážení vyžádaní dalších zdravotnických 

prostředků nezbytných  pro řešení specifických následků příhody a zvážení 

aktivace mechanismu Snadného Třídění A Rychlé Terapie – START13 

v případě hromadného výskytu zraněných, který měl být náplní samostatného 

standardu Hromadné neštěstí (viz obr. č. 13, str. 62) 

� Úvodní hodnocení celkového stavu zraněného a profylaxe prohloubení 

chorobných změn 

1. Zhodnocení rizika poranění krční páteře, stabilizace hlavy a krční páteře v ose 

2. Zhodnocení stavu vědomí 

3. Zhodnocení průchodnosti dýchacích cest, provedení základních manévrů ke 

zprůchodnění dýchacích cest, zhodnocení stavu respirace 

4. Zhodnocení stability krevní oběhu  

V této fázi procesu je velmi důležité rutinní zažití hodnotících kritérií a jejich rychlé a 

bezchybné praktické provedení členy výjezdové skupiny. Informace získané při úvodním 

hodnocení musí vykazovat vysoký stupeň validity, nejistota záchranáře znamená ztrátu 

času anebo chybné stanovení priorit, odklon od ideální linie postupu a v konečném 

důsledku i  negativní vliv na další prognózu kriticky nemocného anebo těžce zraněného 

klienta. 

Finálním výstupem STD Prvotní vyšetření  a život zachraňující výkony muselo být  

jednoznačné rozhodnutí záchranáře o zařazení postiženého do kategorie „ohrožení 

vitálních funkcí“ anebo „bez ohrožení vitálních funkcí“. Zařazením klienta do kategorie 

„ohrožení vitálních funkcí“ znamenalo nutnost zahájení život zachraňujících výkonů 

                                                 
 
13 Smyslem metody START je rychlá selekce a odsun pacientů podle jejich priority s použitím jednoduchého 
hodnocení vědomí, dýchání, krevního oběhu. Její uplatnění je vyhrazeno pouze na situace hromadného 
výskytu zraněných. 
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vymezených ve svém obsahu a způsobu provedení standardy KPR dospělého posádkou 

RZP,  KPR dítěte posádkou RZP, KPR novorozence posádkou RZP14 anebo uplatnění 

postupů určených pro řešení stavů, které ve velmi krátkém časovém horizontu mohly 

základní vitální funkce pacienta ohrozit, standardy Bezvědomí, Nedostatečné dýchání15, 

Křečový stav. 

Zařazení klienta do kategorie „ bez ohrožení vitálních funkcí“  bylo odrazem 

objektivního potvrzení  jeho aktuální kardiopulmonální stability a tudíž možnosti 

přistoupit k provedení detailního fyzikálního vyšetření. Původně měl celou 

problematiku fyzikálního vyšetření řešit jediný standard Celkové vyšetření, 

kombinující: 

� Odebrání  anamnézy osobní, farmakologické, alergické a při zvláštním 

významu i pracovní, gynekologické, sociální  

� Měření a hodnocení fyziologických funkcí  (krevního tlaku, tepové frekvence,  

dechové frekvence, saturace periferní krve kyslíkem, výpočet hodnoty Glasgow 

Coma  Scale) 

� Fyzikální vyšetření hlavy a krku, hrudníku a zad, břicha a pánve, končetin 

s účelovým uplatněním pohledu, poslechu, pohmatu a poklepu s přihlédnutím 

ke kompetencím a klinické zkušenosti NLZP 

� Pomocná vyšetření vztahující se k charakteru a vyvolávající příčině akutního 

stavu (12 svodové EKG, 3 svodové EKG, stanovení hodnoty glykémie, měření 

tělesné teploty a test na přítomnost omamných a psychotropních látek 

� Zhodnocení stavu dýchání, oběhu a neurologického statusu na základě 

informací získaných v celém dosavadním průběhu 

� Volbu odpovídajícího (definitivního) standardu k intervenci v podmínkách 

posádky RZP. 

Volbou definitivního standardu z traumatické a netraumatické části spektra se proces 

péče dostal do fáze léčebně – preventivní.  Zaměření definitivních standardů bylo striktně 

intervenční, v omezené míře a čistě prakticky diferenciálně diagnostické. Každý standard 

měl splnit úlohu samostatně účinného dokumentu.   

V traumatologické části byly zařazeny standardy se zaměřením na: 

� Polytrauma 

                                                 
 
14 STD KPR novorozence posádkou RZP řešil resuscitaci novorozence v bezprostřední souvislosti 
s porodem, nikoliv do obvykle udávaného 28. dne věku. 
15 STD  Nedostatečné dýchání řešil problematiku intervence NLZP u stavů spojených s dušností bez ohledu 
na to, zda byla její etiologie kardiální anebo nikoliv. 
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� Poranění hlavy 

� Poranění hrudníku 

� Poranění páteře 

� Poranění končetin 

� Poranění břicha a pánve 

� Popáleniny a poleptání 

 

V části neúrazových stavů pak standardy se zaměřením na: 

� Bolesti na hrudi 

� Poruchy rytmu 

� Kolapsový stav 

� Hypoglykémie 

� Intoxikace 

� Bolesti břicha / Náhlá příhoda břišní 

� Hypotermie (akcidentální) 

� Hypotenze 

� Alergická reakce 

� Netraumatické krvácení 

� Náhlé stavy v graviditě 

� Náhlý porod mimo zdravotnické zařízení 

� Cévní mozková příhoda 

� Dorzalgie/ Bolesti zad 

� Náhle vzniklá dušnost u dětí 

� Febrilní křeče 

Logickým výstupem definitivního standardu se stala dokumentace všech složek péče 

v dikci standardu Záznamu o výjezdu a rozhodnutí o směřování pacienta do 

zdravotnického zařízení přiměřeného typu.  

 

7. 3  Proces tvorby standardu 

Po přijetí nového plánu činnosti jsem intenzivně pracoval na vytvoření jednotné 

šablony standardu, která by tvůrcům umožnila maximálně rychlé a komfortní  vytvoření  

pracovního návrhu. K vytvoření šablony mne vedla vysoká variabilita v technické kvalitě  

odevzdaných  dokumentů, jež se nedařilo ani po opakovaných intervencích a konzultacích 

na toto téma odstranit.  Konstrukce šablony byla velmi jednoduchá s použití funkce 

FORMULÁŘE v běžně dostupném programu WORD. 
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 Výrazné ulehčení  měla autorovi přinést struktura šablony, kde vedle formálních dat  

měnících se podle aktuálních podmínek (pořadové číslo dokumentu, jméno autora, datum 

vzniku, datum přezkoumání, datum schválení atd.) mohl jednak použít přednastavenou 

standardizovanou matrici, tj. pevnou osu postupu ošetření ve smyslu POLOHOVÁNÍ � 

OXYGENOTERAPIE � MONITORING � ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU DO ŽILNÍHO 

ŘEČIŠTĚ A FARMAKOTERAPIE �DALŠÍ POSTUP �TRANSPORT a dále pak 

standardizované fráze vztahující se k jednotlivým blokům matrice. Stejný princip jsem 

uplatnil i v případě algoritmického zpracování, kde autor nalezl všechny základní obrazce 

s možností rychlých doplňujících úprav. 

 Pokud bylo vzhledem k povaze standardu zapotřebí matrici anebo určité části 

algoritmu upravit nebo rozšířit, učinil tak autor v úzké spolupráci s koordinátorem či 

odborným garantem (podle aktuální dostupnosti).  

Po přidělení tématu autor obvykle vytvořil s pomocí odborné literatury a v intencích 

standardizované matrice odrážející priority postupu  první rukopisný návrh  v algoritmické 

podobě. Získal tak komplexní přehled průběhu celého procesu, který následně korigoval. 

V této fázi tvorby bylo velmi důležité dosažení racionálního odstupu a zkoumání problému 

z řady úhlů pohledu v čase. Okamžikem, kdy autor dospěl k závěru, že algoritmická 

podoba návrhu má konečnou podobu, převedl ji s použitím šablony do elektronické 

podoby v textové i schematické formě. Vznikl tak původní návrh, který jsem revidoval 

z pohledu technické a rámcově i kvality odborné.  

Pokud nebylo z mého pohledu zapotřebí dalších oprav přímo autorem (drobné  

technické nedostatky  jsem odstraňoval v průběhu prvotní revize), postoupil jsem návrh 

odbornému garantovi, který buď vrátil dokument autorovi k doplnění anebo jej společně 

s návrhy dalších autorů předal k připomínkování pracovníkům zdravotnického úseku. 

V ideálním případě mělo následovat školení střediskových instruktorů a pilotáž se 

získáním zpětné vazby od řadových zaměstnanců, nezbytné pro finální dokončení.  Teprve 

pak by bylo možné předat veškerou agendu řediteli organizace k formálnímu schválení a 

uvedení do klinické praxe. Schéma tvorby  přináší obrázek č. 14. 
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Obr.  15 Proces tvorby standardů 
 
 
 
 
Tab. 2  Přehled průběhu jednotlivých aktivit změny tvorby a implementace standardů (modifikace 
Gantova schématu) 
 

 
 
 

     Fáze Aktivita  Období  

1 Tvorba standardů Pracovní skupina 

2 Připomínkování Management 

3 Korekce Pracovní skupina 

4 Školení instruktorů  Pracovní skupina 

5 Školení zaměstnanců Instruktoři 

6 Pilotáž standardů Zaměstnanci 

7 Korekce Pracovní skupina 

8 Definitivní schválení Management 

   9 Uvedení do klinické praxe          Zaměstnanci 

 

autor 
 

vedoucí 
 

odborný garant 
 

zdravotnický úsek 

 

ředitel organizace 

klinická praxe 

školení instruktorů a pilotáž 

analýza zpětné vazby a její zapracování 
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8. PILOTÁŽ A JEJÍ HODNOCNENÍ 

8. 1 Instruktoři odborné přípravy  

Dílčí cíl plánu předpokládal definitivní dokončení již vypracovaných standardů 

(pracovně označených jako „základní /strukturální“ a „život ohrožující stavy“) včetně 

oponentury managementu (zdravotnický náměstek ZZS KHK, hlavní sestra ZZS KHK, tři 

ředitelé oblastí, tři vrchní sestry oblastí do 6. 10. 2008, kdy bylo naplánováno školení 13 

instruktorů odborné přípravy (1 střediskový instruktor na každé výjezdové středisko, a 2 

instruktoři pro výjezdové skupiny v Hradci Králové). 

Výběr instruktorů proběhl v průběhu měsíců srpna a září 2008 ve spolupráci s hlavní 

sestrou, která vydala pokyn úsekovým sestrám středisek, aby po vzájemné dohodě 

s příslušným pracovníkem ohlásili jeho nominaci na post instruktora anebo, v případě 

neochoty, nesouhlasu a nezájmu zaměstnanců příslušných středisek, aby samy naplnily 

úlohu instruktora odborné přípravy v rámci mateřského výjezdového střediska.  

Instruktorem odborné přípravy se mohl stát pouze nelékařský zdravotnický pracovník 

(dále NLZP) s kvalifikací zdravotnického záchranáře anebo všeobecné sestry se 

specializovanou působností v přednemocniční neodkladné péči s výhodou 5 leté praxe 

v oboru.  

Činnost instruktora odborné přípravy byla formálně ošetřena Dohodou o provedení 

práce v primární fázi na  období 6. 10. 2008 – 31. 12. 2008 ve sjednané době 12 hodin 

měsíčně. Instruktor měl plnit roli školitele členů výjezdových skupin na mateřském 

výjezdovém středisku a být edukačním prostředníkem mezi zaměstnanci a členy Pracovní 

skupiny pro vzdělávání a standardizaci. Vymezení náplně práce, lépe rozsahu prací 

instruktora odborné přípravy, jsem koncipoval ve spolupráci s odborným garantem a 

vedoucím personálního úseku. Níže uvádím její nejdůležitější části: 

� Instruktor se pravidelně a podrobně seznamuje s výběrem nově vytvořených 

standardů a poskytuje první zpětnou vazbu autorům standardu (četnost proškolení 

instruktorů všech středisek ZZS KHK členy pracovní skupiny je minimálně 2x 

ročně) 

� Předává zaměstnancům střediska teoretické a praktické informace ohledně zaměření, 

konstrukce a použití standardu formou přednášky, diskuse, příp. praktického 

předvedení postupu na výukovém modelu, 

� Poskytuje přímou podporu zaměstnancům v osvojení standardů v rámci střediska, 

plní roli primárního konzultanta, na kterého se může jakýkoliv zaměstnanec obrátit 

s žádostí o doplňující anebo rozšiřující informace, 
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� V případě potřeby konzultuje další postup s autorem standardu, event. se členy 

Pracovní skupiny pro vzdělávání a standardizaci. 

Pro potřeby školení instruktorů odborné přípravy dokončila pracovní skupina 7 

standardních ošetřovatelských postupů, 

� Základní činnosti posádky RZP 

� Prvotní vyšetření a život zachraňující výkony 

� Celkové vyšetření 

� KPR dospělého pacienta posádkou RZP 

� KPR dítěte posádkou RZP 

� KPR novorozence 

� Záznam o výjezdu 

Ve skupině standardů určených k vzdělávací akci chyběl standard Nedostatečné 

dýchání, který byl pro zásadní odborné připomínky odborného garanta vyřazen. 

V předstihu jednoho měsíce před školením instruktorů odborné přípravy prošlo 7 

uvedených standardů první oponenturou vedení zdravotnického úseku. Připomínky vedení 

organizace byly zapracovány pouze z části a to z důvodu rozdílného odborného pohledu 

členů pracovní skupiny, respektive odborného garanta a vedoucích pracovníků.  V dalším 

vývoji se tento fakt společně s trvale neuspokojivým stavem vzájemné komunikace obou 

stran projevil jako příslovečný sud prachu.    

 

8. 2 Školení instruktorů odborné přípravy  

Každý autor standardu zařazeného do spektra dokumentů určených k edukaci dostal za 

úkol připravit krátkou prezentaci představující jeho obsah, rozsah a cíle. V případě 

„resuscitačních“ standardů navazoval po krátkém teoretickém úvodu i praktický nácvik na 

třech nezávislých stanovištích vybavených pro tento účel příslušnými výukovými modely a 

standardy definovanými pomůckami. 

 Školení instruktorů odborné přípravy v úhrnné době 8 vyučovacích hodin proběhlo 

z mého pohledu uspokojivě, byť ve velmi omezeném rozsahu,  a v jeho úvodu a opakovaně 

i v závěru dostali všichni účastníci veškeré důležité informace o jejich roli, bazálních 

didaktických zásadách, způsobu komunikace a formami konzultace s vedoucím a členy 

pracovní skupiny, dokumentace školení a zpětné vazby zaměstnanců v nadcházející 

pilotáži v prostředí výjezdových středisek ZZS KHK, která byla naplánována v intervalu  

6. 10.  – 1. 12.  2008 (viz příloha č. 6). 
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8. 3 Pilotáž standardů 

Pilotáž měla naplnit tři základní cíle: 

� Zahájit proces učení – cyklické přípravy na všech výjezdových střediscích 

(připravit zaměstnance na přechod k učící se organizaci). 

� Prověřit bezpečnost, přiléhavost a proveditelnost prvních sedmi standardů a to 

jak v podmínkách laboratorních, tak v ideálním případě i v podmínkách 

klinických. 

� Získat zpětnou vazbu od všech zaměstnanců organizace, kteří se k návrhu 

standardů (v průběhu pilotáže měly standardy statut prozatímních dokumentů) 

hodlali vyjádřit, včetně návrhů na případné opravy, změny a doporučení. 

 Krátce po ukončení školení instruktorů odborné přípravy bylo 7 pilotovaných 

standardů umístěno do vyhrazeného prostoru intranetu (ve formátu pdf), kde je mohl 

každý zaměstnanec organizace s určitým omezením stahovat anebo přímo studovat. 

Prvním úkolem instruktorů odborné přípravy bylo tyto dokumenty z webového prostoru 

stáhnout, vytisknout, textovou část uložit na volně přístupném místě výjezdového 

střediska a schéma postupu (textová část standardu v algoritmickém zpracování) uložit 

v sanitních vozidlech. 

 Samotný průběh školení v rámci výjezdový středisek ZZS KHK dokumentovali 

instruktoři s pomocí speciálně vytvořených formulářů „Záznam o školení zaměstnanců 

střediska“  a „Formulář zpětné vazby“, které odesílali prostřednictvím elektronické 

pošty (viz přílohy č. 3 a 4). Před započetím pilotáže byli instruktoři odborné přípravy 

opakovaně ústně i elektronickou poštou žádáni, aby zpětná vazba neformulovala jejich 

individuální názor, ale aby byla shrnutím a reflexí názorů řadových zaměstnanců. 

V úvahu byla vzata i možnost nižší počítačové gramotnosti u starších spolupracovníků 

vykonávajících funkci instruktorů odborné přípravy, kteří měli možnost kontaktovat 

tvůrce standardu anebo koordinátora pracovní skupiny prostřednictvím mobilního 

telefonu a provést záznam do standardizovaného formuláře s jejich pomocí. 

 
8. 4 Hodnocení pilotáže 

Vzhledem k úzkému vztahu testovaných standardů a výkonu profesních povinností 

všech zaměstnanců organizace jsem předpokládal, že získání zpětné vazby nebude 

problémem. Pilotáž probíhala na všech výjezdových střediscích ZZS KHK (Hradec 

Králové, Nový Bydžov, Jaroměř, Jičín, Trutnov, Vrchlabí, Rychnov nad Kněžnou, Dvůr 

Králové nad Labem, Náchod, Broumov, Opočno, Hořice) vyjma výjezdového střediska 

Pravy.  
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Z celkového počtu 12 středisek poskytli zpětnou vazbu zaměstnanci 7 středisek 

(Hradec Králové, Nový Bydžov, Jaroměř, Trutnov,  Dvůr Králové nad Labem, Broumov,  

Hořice). Z výše jmenovaných střediska Trutnov a Hořice poskytla zpětnou vazbu nikoliv 

jen ve shrnujícím formátu, ale pro každý pilotovaný standard zvlášť. Ve dvou případech 

jsem provedl záznam zpětné vazby  při osobní konzultaci s instruktorem. 

Analýzou dokumentů, zpětným ověřováním, doptáváním a diskusemi s předkladateli 

zpětné vazby jsem vytvořil předběžné shrnující hodnocení, ve kterém jsem stručnou 

formou definoval dosavadní pozitiva a negativa probíhající pilotáže. Níže uvedené 

hodnocení je pro lepší porozumění problematice doplněno o některá důležitá fakta:  

 

Pozitiva 

� Možnost opakování, procvičování a upevnění  klíčových postupů v rámci život 

zachraňujících výkonů (zejména standardy týkající se  KPR) 

� Rozdělení rolí ve výjezdové skupině, konkrétní výkony jsou svěřeny konkrétnímu 

členovi posádky 

� Definice rozsahu a sekvence jednotlivých článků procesu v poskytování 

přednemocniční ošetřovatelské péče, která je organizací od každého zaměstnance 

požadována  

 

Negativa  

� Obtížná proveditelnost anebo nemožnost provedení některých výkonů ve 

standardech obsažených (např. závazné rozmístění zdravotnických pomůcek, 

vybavení, přístrojů a pozic záchranářů u pacienta při KPR) 

� Rozsah standardy definovaného fyzikálního vyšetření posádkou RZP versus 

schopnost NLZP vyšetření provést a přiléhavě vyhodnotit vzhledem k úrovni a 

délce pregraduální přípravy  

� Nesrozumitelnost použitých termínů a zkratek 

� Nízká dostupnost pomůcek (resuscitační modely), které umožňují opakovaný 

nácvik postupů, simulaci scénářů, diferenciální diagnostiku, cyklické opakování 

invazivních výkonů atd. Ideální variantou by bylo rozmístění pomůcek pro nácvik 

na úrovni oblastí, nikoliv centrálně na úrovni kraje, protože platí: „Pokud není 

model, není nácvik a není-li nácvik, není návyk“. 
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9   POKRAČOVÁNÍ  TVORBY STANDARD Ů 

9.1 Koordinační porada se zástupci managementu 

 Ještě před ukončením pilotáže došlo dne 27. 10. 2008 k vzájemné schůzce mezi 

všemi členy pracovní skupiny a členy sekundárního a terciárního managementu. Setkání 

mělo velmi emotivní průběh a stanoviska obou stran byla ve většině zásadních otázek 

naprosto rozdílná. Pro přiblížení názorů obou stran uvádím příslušná vyjádření všech 

zúčastněných, upravená z oficiálního zápisu porady: 

Hlavní sestra 

� Tvorba standardů není problémem, nutná je však změna jejich prezentace směrem 

k organizaci a jejímu vedení 

Zdravotnický náměstek   

� Připomínky k první verzi „standardů krátkodobé cíle“, jejich finální 

zapracování, zejména druhá verze již nebyla vedoucími pracovníky 

konzultována a pracovně byla zveřejněna na intranetu k oponentuře 

� Připomínky k obsahu a formě standardů prezentovaných posádkám, zejména 

v některých bodech se rozcházejí s platnými dokumenty organizace, např. 

Kompetence NLZP atd. 

� Nesouhlas se zveřejněním neoponovaných standardů na intranetu, standardy mají 

být posádkám předány jako hotový a závazný dokument, ne jako polotovar. 

� Pilotáž je nepřiměřená – není třeba pilotovat na všech stanovištích, nebylo to 

takto domluveno 

� Pilotáž má probíhat jen s vybranými posádkami, od kterých lze očekávat validní 

připomínky 

� Školitelé vybraní vrchními sestrami by měli být skupinou pro tvorbu STD 

akceptováni 

Vrchní sestry oblastí 

� Komunikace pracovní skupiny s vrchními sestrami oblastí je nedostatečná 

� Školitelé byli vybráni po diskusi na jednotlivých střediscích, jsou to 

dobrovolníci a měli by být  akceptováni  

� Nebylo jasně stanoveno, jak bude práce instruktorů odborné přípravy honorována 

� V rámci připomínkování nebylo možné do pilotovaných standardů vpisovat 

komentáře a připomínky – standardy v prostoru intranetu jsou pouze ve formátu 

PDF a v jiný formát (např. DOC) není k dispozici 
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� Standardy jsou příliš rozsáhlé, musí být jednodušší, v této podobě je nejsou  

schopni provést všichni zaměstnanci organizace (např. Rozdíly mezi úrovní  

zdravotnických záchranářů a řidičů, regionální rozdíly výkonnosti mezi 

výjezdovými středisky dané mírou profesní zátěže – počtem výjezdů) 

� Tvorba standardů měla začít u „jednodušších dokumentů“ 

Odborný garant –  zástupce ředitele pro vzdělávání a výzkum 

� Tvorba standardů a jejich pilotáž včetně možnosti oponentury všemi zaměstnanci 

probíhají přesně podle „Plánu činnosti“, který byl schválen ředitelem 

� Za obsah standardů je garantem, předpokládají se jen minimální změny v obsahu 

prezentovaných standardů na základě připomínek posádek, nikoliv změny 

postupů a algoritmů 

� Pilotáž v navrženém rozsahu je smysluplná, umožňuje diagnostikovat schopností 

jednotlivých posádek v organizaci a zvýšit motivaci zaměstnanců k vlastnímu 

vzdělávání a společným týmovým nácvikům. 

Členové pracovní skupiny 

� Další zjednodušení standardů, fakticky na úroveň nepřípustného zjednodušení 

reality  popírá jejich původní účel a naruší kvalitu péče 

� Standardy jsou ve své aktuální podobě v rozsahu minimální konfigurace, pro 

posádky jsou klíčové zejména jednoduché a přehledné algoritmy, textová podoba 

standardů je určena pro podrobnější samostudium jednotlivých zaměstnanců 

(snaží se přesně definovat jednotlivé kroky postupu, nelze ji z celkové kompozice 

standardu vyřadit)  

� Ve vybraných standardech, které podstoupily pilotáž, nejsou informace, které by 

byly posádkám RZP  neznámé 

� Jednotlivé standardy vycházejí z doporučení odborných společností a odborné 

literatury, nelze jejich obsah ještě „okleštit“ 

� Zpětná vazba z výjezdových středisek je průběžně vyhodnocována a případně 

zapracovávána do konečné verze standardů 

 

9. 2  Výstupy koordinační porady 

 Výstupem schůzky byla velmi křehká dohoda o další spolupráci všech 

zainteresovaných: 

1.   Standardy budou vrchním sestrám předány ve formátu  DOC, aby mohly 

elektronickou formou doplnit svoje připomínky k prvním 7 dokumentům  do 30. 

listopadu 2008 (termínu ukončení pilotáže) 
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2. Ihned po vytvoření dalších návrhů budou tyto autorem předány odbornému 

garantovi, který je bude delegovat zdravotnickému náměstkovi, hlavní sestře a 

vrchním sestrám oblastí k připomínkám. Teprve poté pak budou  relevantní 

připomínky zapracovány do dokumentů jednotlivými členy skupiny, následně 

proběhne druhé čtení pracovníky managementu, předběžné schválení, školení 

instruktorů,  pilotáž (způsob pilotáže není zatím určen), definitivní schválení a 

uvedení do klinické praxe.   

3. Změnit způsob pilotáže – jen školitelé v rámci školícího střediska (pyramida).  

4. Nadále členům výjezdových skupin zdůrazňovat, že standardy zveřejněné na 

intranetu nejsou definitivní, tudíž závazné a  budou po proběhlé pilotáži 

dopracovány 

 

9. 3  Zapracování zpětné vazby  

 V časovém intervalu vymezeném 27. 10. - 30. 11. 2008 jsem v úzké spolupráci 

s odborným garantem a jednotlivými autory zapracoval dílčí připomínky zaměstnanců 

do pilotovaných standardů. Konsenzuální stanovisko vedení organizace se, bohužel, 

nepodařilo získat do zadaného 30. 11. 2008, ale fakticky ani do 31. 12. 2008.  

 Po jistém váhání jsem ustoupil tlaku členů pracovní skupiny i odborného garanta a 

společně jsme oznámili všem zúčastněným (zaměstnancům, instruktorům odborné 

přípravy, sekundárnímu a terciárnímu managementu) ukončení pilotáže a předání 

dokumentů řediteli organizace ke schválení.  

 Konfrontační nálada členů pracovní skupiny ve vztahu k vrchním sestrám a vedení 

zdravotnického úseku byla založena na předpokladu, že „kdo mlčí a k problému se 

nevyjadřuje, ten souhlasí“.   

 Zmíněný krok nezůstal bez odezvy a v posledních dnech roku 2008 vedl 

k urychlenému „druhému čtení standardů“ všemi členy sekundárního a terciárního 

managementu (vyjma ředitele organizace). Hodnocení bylo logicky velmi kritické ve 

smyslu argumentů uvedených v podkap. 9.1 (podle většinového názoru vyhovoval 

pracovníkům sekundárního a terciárního managementu pro uvedení do praxe pouze 

jediný standard a to Záznam o výjezdu) a ve svých důsledcích bylo v rozporu s principy 

tvorby, ze kterých  pracovní skupina vycházela.  
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9. 4 Změna dílčího cíle 

 Koncept přednostního vytvoření standardů pro jednotlivé klinické diagnózy 

(případně symptomy) praktikovaný pracovní skupinou byl zdravotnickým náměstkem 

po „druhém čtení“ označen za chybný. Podle jeho názoru se jednalo o nesystémové 

řešení, protože při neexistenci standardů ošetřovatelských výkonů není možné, aby 

poskytovatel péče v žádoucím rozsahu a kvalitě naplnil znění standardu pro jednotlivé 

klinické diagnózy, který je v jistém smyslu složeninou jednotlivých ošetřovatelských 

výkonů. Nahrazení příslušných pasáží „postupových“ standardů, které se v jednoduché 

formě věnovaly ošetřovatelským výkonům, (zavedení periferního žilního katétru, 

zavedení laryngeální masky (LMA), ventilace ručním dýchacím vakem, manuální 

defibrilace, automatická defibrilace atd.) pouhými odkazy na standardy 

ošetřovatelských výkonů by podle zdravotnického náměstka jednoznačně vedlo 

k celkovému zjednodušení a srozumitelnosti dokumentů. S názorem zdravotnického 

náměstka jsem nesouhlasil a se mnou i většina členů pracovní skupiny.  

Naše společné stanovisko se opíralo o následující tvrzení: 

1. Rutinní ošetřovatelské výkony zvládá ve větší i menší míře každý ze 

zdravotnických záchranářů působících ve výjezdových skupinách RZP, nejsou 

tedy prioritním problémem, i když nežádoucí variabilita při jejich provádění 

samozřejmě existuje. 

2. Zásadním problémem z pohledu pracovní skupiny je nestejná kompetence 

zdravotnických záchranářů určit priority postupu, používat správná rozhodovací 

kritéria a vidět zdravotní stav pacienta v kontextu a ne jako roztříštěný obraz 

dílčích příznaků, nálezů a hodnot fyziologických funkcí. 

3. Standardy ošetřovatelských postupů v předložené podobě se vložením odkazů na 

standardy ošetřovatelských výkonů zjednoduší jen minimálně, prakticky vůbec. 

 V první polovině měsíce ledna 2009 jsem se společně s odborným garantem 

zúčastnil další společné schůzky se zdravotnickým náměstkem a hlavní sestrou. Na 

pořadu jednání byl osud připomínek „druhého čtení“, výměna názorů na přístup k 

tvorbě a ze strany vedení zdravotnického úseku jasně formulovaný návrh: přerušte 

tvorbu postupových standardů a zahajte tvorbu standardů výkonových. Při zpětném 

pohledu se domnívám, že se jednalo o pokus, jak dostat činnost pracovní skupiny po 

uplynutí jednoho hektického roku pod kontrolu.  
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9. 5  Plán tvorby standardů ošetřovatelských výkonů 

 Návrh na zahájení výkonových standardů jsem nebyl ochoten přijmout a vzal jsem 

si tudíž tři dny na rozmyšlenou, zda-li budu v čele skupiny pokračovat v další práci. 

Bylo mi jasné, že  pokud nebudu v čele skupiny pokračovat v další práci, tato se 

rozpadne, nikdo z jejích stávajících členů vedení nepřevezme, návrhy dosud 

vytvořených standardů nenajdou uplatnění a veškeré finanční prostředky dosud 

obětované ve prospěch tvorby standardů byly vynaloženy absolutně zbytečně (Pozn. 

mzdové náklady členů pracovní skupiny dosáhly k 1. 6. 2009 částky více jak 180 000 

Kč). Pokud jsem chtěl docílit hmatatelného výstupu a zúročit veškeré své úsilí, musel 

jsem pokračovat. V praxi to obnášelo opět aktivizovat členy pracovní skupiny a 

opakovaně je přesvědčovat o tom, že důležité je splnění cíle (plánu činnosti), které musí 

stát nad komplikovanými osobními vztahy s pracovníky managementu a vzájemným 

despektem na obou stranách. V tuto chvíli jsem již tušil či spíše věděl, že prvotní 

nadšení z členů pracovní skupiny dávno vyprchalo a ve spolupráci pokračují spíše ze 

setrvačnosti a s ohledem na naše přátelství.  

Po uplynutí lhůty tří dnů jsem vedení zdravotnického úseku oznámil svůj úmysl 

pokračovat v práci a přes vnitřní nesouhlas a jako výraz maximální snahy dosáhnout 

kompromisu, přijmout jeho  stanovisko a zahájit tvorbu standardů ošetřovatelských 

výkonů. 

V krátké době jsem společně s odborným garantem připravil  seznam standardů 

ošetřovatelských výkonů (viz příloha č. 7) s vytčením těch, které je nutno přednostně 

vypracovat a zakomponovat do všech návrhů standardů ošetřovatelských postupů. 

Vytvoření 10 standardů ošetřovatelských výkonů, jejich připomínkování, korekce a 

zapracování do standardů ošetřovatelských postupů jsem naplánoval na období 1. 2 - 31. 5. 

2009.   

 

9. 6  Uvedení standardů do klinické praxe 

Počínaje 18. 5. 2009 byly ředitelem organizace schváleny historicky první 

ošetřovatelské standardy Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Jednalo 

se výhradně o následující standardy ošetřovatelských výkonů: 

1. Nepřímá srdeční masáž 

2. Zprůchodnění dýchacích cest ústním vzduchovodem 

3. Poloautomatická defibrilace LP12 

4. Zajištění intraoseálního vstupu B.I.G (Bone Injection Gun) 

5. Zavedení periferního žilního katétru 
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Termín ukončení procesu tvorby výkonových standardů (31. 5. 2009) se mi společně 

s mými spolupracovníky nepodařilo naplnit a druhá série výkonových standardů byla 

ředitelem organizace schválena teprve 1. 8. 2009. Mezi schválenými figurovaly tyto 

dokumenty: 

1. Manuální defibrilace LP12 

2. Aplikace kyslíku 

3. Zajištění dýchacích cest LMA Supreme 

4. KPR dospělého pacienta posádkou RZP 

5. KPR dítěte posádkou RZP 

6. KPR novorozence posádkou RZP 

Celkový počet schválených a do klinické praxe uvedených standardů tak dosáhnul k 1. 

8. 2009 počtu 11 dokumentů. Tříměsíční zpoždění se však negativně promítlo 

v pokračování tvorby postupových standardů a neschopnosti dodržet nově stanovený 

termín splnění dlouhodobého cíle pracovní skupiny 31. 10. 2009. Nesmím opomenout ani 

fakt, že pracovní skupinu opustili na základě vlastního rozhodnutí  dva její členové (31. 1. 

2009 a 1. 5. 2009), personální obsazení skupiny se výrazně zúžilo  a bylo třeba hledat další 

perspektivní spolupracovníky mezi vhodnými kandidáty. 

Důvodem byl naprosto jednoznačně systém tvorby, připomínkování a následných 

úpravách stojící na činnosti odborného garanta. Teprve v časové tísni a při zaneprázdnění 

odborného garanta jinými důležitými úkoly vyšlo nepokrytě najevo, že systém zachycený 

na obr.č. 3 je nevyhovující. 

Změna tohoto systému však do plánovaného termínu splnění cílů dlouhodobého plánu 

a ve stávajícím personálním obsazení nebyla prakticky možná. Musel jsem tak akceptovat 

fakt, že nejsem schopen dostát slibu, který jsem dal vedení organizace a současně si být 

vědom toho, že nedodržení termínu ovlivnily i významné vnější příčiny (vytížení 

odborného garanta, změna plánu skupiny), jejichž významnost se zvýšila v průběhu 

procesu. 

 

9. 7 Ukončení činnosti pracovní skupiny 

 Dne 30. 6. 2009 (se zpětnou platností od 1. 6. 2010) rozhodl ředitel organizace v reakci 

na dosavadní výsledky pracovní skupiny a můj avizovaný odchod z organizace o ukončení 

mé dohody o pracovní činnosti s tím, že veškeré  rozhodovací a administrativní pravomoci 

přechází na zástupce ředitele pro vzdělávání  a výzkum ZZS KHK.  

 Tímto okamžikem jsem se stal řadovým členem týmu a pokračoval jsem v další  snaze 

docílit maximálního počtu dokončených standardů. Vzhledem k vytíženosti všech 
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zbývajících členů týmu, odborného garanta, nízké motivace a celkovému klimatu  jsem již 

nemohl očekávat zásadní zvýšení pracovního úsilí. Na základě naší dohody s odborným 

garantem, tento předložil řediteli organizace návrh na ukončení činnosti pracovní skupiny 

jako celku ke dni 31. 10. 2009.  

 Dokončovací práce pokračovaly v souladu s mojí výzvou rozpouštějící se pracovní 

skupině na bázi individuálních konzultací vypracovaných návrhů mezi jednotlivými autory 

a MUDr. Anatolijem Truhlářem, případně MUDr. Anatolijem Truhlářem a mojí osobou, 

která trvá i v čase dokončení této práce (červen 2010).  

 Dnem 1.5. 2010 schválil ředitel ZZS KHK další sérii standardů ošetřovatelských 

výkonů a standardů ošetřovatelských činností, která obsahovala následující dokumenty: 

1.  STD Ventilace ručním dýchacím vakem  

2. STD Záznam o výjezdu 

3. STD Bezvědomí 

4. STD Kolapsový stav 

5. STD Křečový stav 

6. STD Febrilní křeče 

7. STD Hypotenze 

8. STD Hypoglykémie 

Počet standardů, které byly statutárními zástupci organizace schváleny ke klinickému 

použití dosáhl  ke dni 25. 6. 2010 počtu 19 dokumentů (viz příloha č. 9). Schvalování 

nepředcházela pilotáž v jakékoliv formě, ale korektury a konzultace na úrovni zástupců 

sekundárního a terciárního managementu společně s MUDr. Truhlářem. 
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10 FOCUS GROUP PRACOVNÍ SKUPINY 

10. 1 Úvod 

Focus group členů pracovní skupiny jsem se rozhodl realizovat v návaznosti na vývoj 

celého projektu tvorby a implementace standardů především jako nástroj reflexe naší 

společné činnost a pokus o kritické zhodnocení jejích výstupů. I když jsem v lednu 2008 

realizoval podobné setkání se 7 instruktory odborné přípravy s cílem podrobit analýze  naši 

první a bohužel i poslední pilotáž, přistoupil jsem nakonec k focus group pracovní skupiny 

ve snaze sebekritického vyrovnání s ukončením její činnosti.  

 
10.2 Základní východiska a výzkumné otázky 

 Ústředním motivem, proč podrobit právě členy bývalé pracovní skupiny kvalitativnímu 

zkoumání prostřednictvím ohniskové skupiny bylo při jednoduchém a naprosto jasném 

srovnání předložených plánů a faktických výstupů mé nezvratné přesvědčení o neúspěchu 

její mise.  

 Zásadním problémem však bylo, že tento fakt si na sklonku  její existence byl málokdo 

z  členů ochoten připustit a mne velmi zajímalo, zda tento názor dostal s určitým časovým 

odstupem jiný rozměr anebo se případně změnil a jak. Pokud ano, zajímaly mne též 

okolnosti, které mohly výraznou měrou ovlivnit výkon pracovní skupiny jako celku i  

konkrétních řadových členů a celkové hodnocení dosažených výstupů.  

Výzkumné otázky jsem formuloval následovně: 

� Bylo personální složení pracovní skupiny první předzvěstí konfliktu? 

� Kde byla hlavní překážka konstruktivní spolupráce mezi vedením organizace 

(zahrnujícím všechny stupně managementu) a pracovní skupinou? 

� Jak přispěl fakt, že se sekundární management neúčastnil tvorby k vztahovému 

napětí? 

� Byla činnost  pracovní skupiny úspěchem a nebo neúspěchem a proč? 

� Jak hodnotíte vstup odborného garanta do celého projektu? 

� Existovala reálná možnost jak prosadit své cíle a záměry a přitom  být v souladu se 

záměry managementu? 

 

10. 3 Metodologie  

10. 3. 1 Výběr informantů 

Ačkoliv  David L. Morgan v publikaci „ Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního 

výzkumu“ tvrdí, že „ Zvyklostní pravidlo dává přednost lidem, kteří se neznají, protože 

ačkoli lidé, kteří se znají mohou konverzovat uvolněněji, je to často tím, že vycházejí 
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z určitých daných předpokladů, které jsou však přesně tím, co chce badatel zjistit“. ( Agar 

a McDonald in Morgan, 2001, str. 54), akceptoval jsem toto riziko a oslovil jsem 

s nabídkou účasti na ohniskové skupině všechny bývalé členy pracovní skupiny. Mé 

rozhodnutí bylo ovlivněno i tvrzením, źe „ p ředpoklad, že ohniskové skupiny musí tvořit 

lidé, kteří se neznají, je však zajisté mýtus“  (Morgan, Krueger in Morgan, 2001, str. 54)  

Hodlal jsem tak zkoumat celou populaci, nikoliv její reprezentativní část zvolenou 

metodou náhodného výběru.   

Každého z účastníků ohniskové skupiny jsem v předstihu  požádal o formální ústní 

souhlas s využitím pro potřeby diplomové práce s ujištěním, že k archivaci dat nebude 

použito žádné médium schopné reprodukovat zvukový záznam. 

Ohnisková skupina proběhla dne 23. 1. 2010 za účasti 5 členů v té době již bývalé 

Pracovní skupiny pro vzdělávání a standardizaci, téměř v posledních okamžicích před 

jejím zahájením se ze zdravotních důvodů omluvili tři z bývalých členů. 

 

10. 3. 2 Metoda sběru dat 

Vzhledem k úzkému spektru otázek, na které jsem chtěl v průběhu výzkumu získat 

odpověď,  zvolil jsem strukturovanější přístup s poměrně vysokým stupněm vlastního 

zapojení v pozici moderátora – facilitátora.  

Při studiu Morganovy  publikace mne zaujala pasáž, kde autor hovoří o kompromisním 

řešení mezi jednotlivými přístupy realizace ohniskových skupin (standardizované versus 

nestandardizované vedení skupiny,  strukturovaný versus nestrukturovaný přístup), kterou 

nazývá „trychtýřem“. Po volnějším začátku následuje postupný přesun k strukturované 

diskusi na  otázky související s předmětem zájmu výzkumníka.  

Protože jsem počítal s možností, že pozvaní účastníci se buď nebudou z pracovních 

důvodů schopni zúčastnit našeho setkání anebo se budou podvědomě snažit naplnit efekt 

sociální žádoucnosti (naplnění mého domnělého očekávání), rozdělil jsem sběr dat na dvě 

nezávislé entity. První měla  představovat sběr dat ze shrnujícího protokolu proběhlé 

ohniskové skupiny, druhá odpovědi  na dvě klíčové otázky položené informantům po 

ukončení focus group s prosbou, aby odpovědi formulovali písemně (volná forma 

odpovědi) a k jejímu odevzdání použili předem oznámenou e-mailovou adresu. Jednalo se 

o cílený tah, protože otázky směřovaly k hodnocení mého manažerského výkonu a výkonu 

informantů v rolích tvůrců standardu. Cítil jsem, že toto téma je natolik diskrétní, že není 

vhodné jej diskutovat v rámci konání ohniskové skupiny. 
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10. 3. 3 Metoda záznamu dat 

I když jsem v průběhu studia úspěšně použil jako technické řešení záznamu rozhovoru 

možnost hlasového záznamu programu Movie Maker, který je integrální součástí 

operačního systému Windows XP, rozhodl jsem se s přihlédnutím k okolnostem a zajištění 

větší bezpečnosti účastníků nepořizovat audio nahrávku a naopak pořídit záznam písemný 

a to ve formě shrnujícího protokolu.   

 

Charakteristika záznamu 

Podle pravidel archivu Medard 

Název dokumentu:  R1 FG 

Pohlaví informantů: 3 muži, 2 ženy 

Datum sběru:  23. 1.  2010 

Metodologie sběru dat: Fogus group se strukturovaným přístupem 

 

Doplňující informace 

Pracovní zařazení informantů:  Zdravotničtí záchranáři, členové bývalé Pracovní skupiny 

pro vzdělávání  a tvorbu standardů 

 

10. 4 Kódování  

Při kódování rozhovoru jsem se snažil držet obecné zásady, že v případě focus group 

není základní jednotkou analýzy jedinec, ale skupina a interakce v ní probíhající.  

David Morgan uvádí tři nejběžnější, ale zároveň i velmi obecné způsoby kódování dat 

z ohniskových skupin: 

1. „Všechny zmínky o daném kódu, 

2. to, zda každý účastník  individuální kód zmínil nebo, 

3. zda diskuse ve všech skupinách kód obsahovala“.  (Morgan, 2001, str. 77) 

V pozici výzkumníka se mi otevřel poměrně velký prostor, jak ke kódování přistoupit a 

proto jsem se na základě odborného doporučení  rozhodl použít pouze otevřené kódování.   

Pro záznam jednotlivých kategorií a pojmů otevřeného kódování jsem použil formulář,   

jehož součástí byly: 

� Identifikační údaje  

• identifikační kód rozhovoru  a písemné odpovědi informanta 

• datum provedení rozhovoru 

• označení kategorie 
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� Záznamová tabulka  

• označení kategorie  

• názvy jednotlivých pojmů s rozlišovacím podbarvením 

• lokalizace pojmu v textu přepisu - číslo strany/číslo řádku 

� Citace příslušné části rozhovoru vztahující se k příslušnému pojmu v barevném 

provedení identifikujícím informanta (viz příloha č. 8) 

  

 V průběhu otevřeného kódování jsem vytvořil celkem 6 kategorií obsahujících 19 

pojmů: 

1. DESPEKT  

� strach / despekt / neschopnost / neschopnost vedoucího skupiny 

2. FRUSTRACE 

� ztráta motivace 

3. KONFLIKT 

� předzvěst konfliktu / souboj / zablokování komunikace 

4. MANAŽERSKÁ POZITIVA  

� nasazení / komunikace s týmem / vize / metodika 

5. MANAŽERSKÁ NEGATIVA 

� nedůslednost /  špatné plánování a vedení / špatné vyjednání zadání / negativní 

komunikace s vedením / neschopnost dokončit projekt 

6. SEBEHODNOCENÍ AUTORŮ 

� nedodržení termínů / snaha o dobrou práci 

 Při vlastním kódování jsem se snažil postupovat po větách metodou kladení otázek: Co 

je předmětem dané věty (daného odstavce)? Jaký jev anebo činnost tato věta reprezentuje?  

 

10. 5 Výsledky analýzy dat 

 Ohniskové skupiny se zúčastnilo 5 členů bývalé Pracovní skupiny pro vzdělávání a 

standardizaci ZZS KHK, dvě ženy a tři muži,  odpovědi na písemné otázky neodevzdali 

dva členové. Všichni zúčastnění dosáhli kvalifikace zdravotnický záchranář anebo 

všeobecná diplomovaná sestra se specializací s  výjimkou jednoho z účastníků setkání byli 

všichni součástí týmu nejméně 8 měsíců.  

Čtyři z pěti úřastníků  vymezují svůj vztah k vedení organizace s neskrývaným 

despektem, souvisejícím, podle opakovaných vyjádření účastníků, s pocitem ohrožení, 

který měli prožívat pracovníci ošetřovatelského managementu organizace při zahájení 

činnosti pracovní skupiny 
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„Podle mýho názoru dostal/a z tebe „funkce“ strach. Přišel člověk se vzděláním, 

který uměl komunikovat s lidma a neměl to založený na represi a navrhnul 

koncepci“. 

Zároveň dva z účastníků vyjadřují pochybnost o odborné kompetenci vedoucích 

pracovníků 

„Najednou by se museli sami  řídit nějakými standardy a jak to s nimi 

vypadá odborně víme“. 

 

„Já si myslím, že problém je i v tom, že vedení týhle organizace 

neuplatňuje zásady a postupy moderní PNP. Když se podívám na 

„funkce“  …a vidím „ jméno“, co v terénu dělá“. 

Účastníci připouští, že  počátky budoucích neshod mezi vedením organizace a  

pracovní skupinou mohli souviset s personálním obsazením, které jsem navrhnul a prosadil 

 

„Víš, co jsem ti říkal, když jsi byl za mnou … s tím tvým návrhem a říkal jsi mi, kdo 

tam bude?  Už tehdy jsem ti říkal, že tohle se více lidem ve vedení líbit moc 

nebude“. 

Větší důraz však připisují komunikační blokádě, neochotě konstruktivně  spolupracovat  

ve prospěch společného cíle, jednání z pozice nadřízeného (silnějšího),  a to výhradně 

strany pracovníků managementu. 

 

„O spolupráci nešlo, jen nám chtěli ukázat, kdo je tu pánem, vy to napíšete, my 

vám to seškrtáme, protože my na to máme právo a  nikdo nám tu nebude dělat 

samostatnou politiku“. 

 

 „Ale vrchní sestry  pracovat mohly, ale nechtěly.” 

 

“To se choval/a ještě normálně a jsem s ním/ní v určitých věcech i souhlasil. Ale na 

další schůzce obrátil/a a šel/šla do opozice”. 

Dva z účastníků vnímají výše popsaný vztah jako příčinu časné ztráty motivace u sebe 

samých a ostatních členů týmu. Ztráta motivace přechází v přesvědčení, že vedení 

organizace nemá zájem o pozitivní dopad výstupů činnosti pracovní skupiny. 
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„…bylo počáteční nadšení a pak to šlo rychle dolů. Asi to souviselo se ztrátou 

motivace, protože ta otrava, že to nemá cenu, že se musíš … pořád na něčem 

dohadovat, v něčem … ustoupit, abys´mohl prosadit svoje a tak dál…” 

 

 „Velmi rychlé vystřízlivění po dohadech s vedením a přístupu organizace 

…Postupná nechuť zabývat se prací, kterou objednatel vlastně nechce“. 

Účastníci skupiny se při hodnocení mých manažerských dovedností v souvislosti 

s řízení chodu skupiny shodují na  pozitivním přístupu ke komunikaci v týmu, schopnosti 

naslouchat a akceptovat názory spolupracovníků, vysokém pracovním nasazení,  

schopnosti formulovat a prezentovat vizi  skupiny a  metodické vedení. 

„…komunikace v rámci skupiny byla bez problémů, kvalitně jsi vedl diskusi při 

tvorbě standardů, často jsi nechal prostor všem členům skupiny k vyjádření názorů 

a tyto názory jsi přijal jako směrodatné pro další chod skupiny“. 

 

„Z kladných vlastností tebe jako managera, max. nasazení, zaujetí a velká časová 

dotace“. 

 

„…jsem tě po celou dobu považovala za hlavního tahouna skupiny, náměty na 

tvorbu, jednotlivé postupy i plánování činnosti bylo převážně tvou náplní práce“ 

 

„P řišel člověk se vzděláním, … a navrhnul koncepci“. 

 Vytvoření návrhu "kostry", klíčový krok ve směřování práce. 

 

V negativním hodnocení mé činnosti se účastníci ohniskové skupiny rozcházejí. 

Překvapivě pouze jeden z účastníků ohniskové skupiny zmínil moji nepřiměřenou toleranci 

k rozdílné kvalitě prací odevzdaných jednotlivými autory  

„Z negativních (vlastností) nemožnost donutit tým odevzdat práci v dohodnutém 

termínu a kvalitě.“ 

Další z účastníků poukázal na moji vysokou angažovanost související s tvorbou 

standardů, která  mne omezila  ve výkonu důležitých managerských činnosti  

„…že jsi spíše měl být mentorem, odborným garantem a poradcem při tvorbě 

standardů a neměl  ses tolik podílet na samotné tvorbě standardů, což tě odklánělo 

od vedení a řízení činnosti skupiny“. 
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Kritický postoj k vedení skupiny de facto zaujímají dva z jejích bývalých členů, když 

zmiňují nedostatečnou návaznost tvorby a  implementace standardů a nízké zapojení 

instruktorů odborné přípravy a tím i řadových zaměstnanců organizace. 

My jsme sice věděli co máme vytvořit, to byla zmíněná kostra standardů, ale 

nevěděli jsme, jak to implementovat., jak to dostat do praxe. 

 

Já si naopak myslím, že jsme selhali v koordinační činnosti těch jednotlivých 

instruktorů. My jsme se měli každý zastřešit 4 – 5 lidí z řad instruktorů a ti měli 

tvořit standardy a s nimi jsme měli konzultovat, je jsme měli do procesu zapojit 

Poměrně velkou pozornost věnovali účastníci ohniskové skupiny problematice mé 

komunikace s vedením organizace.  Dva z informantů vyslovili domněnku, že fakt, že jsem 

vrchní sestry  nepřizval k týmové spolupráci v zahajovací fázi projektu měl zásadní vliv na 

jejich pozdější vztah k pracovní skupině. Současně se informanti domnívali, že neúčast 

vrchních sester je vlastně součástí dohod o dalším postupu. 

„Vrchní sestry nabídku dostaly,“(v pozdější fázi projektu, pozn. aut.) „ale vyjádřily 

se, že nechtějí tvořit (nemají na to čas) a chtějí připomínkovat.  Důvodem, proč se 

to stalo mohlo být, že nebyly osloveny ihned na začátku“. 

 

„Stejně tak spolupráce s vrchními sestrami nebyla téměř žádná, ač z tvojí strany 

vzešel opakovaně (nikoliv v začátku projektu, pozn. aut.) návrh na spolupráci. 

Možná, že nabídka spolupráce směrem k vrchním sestrám měla vzejít dříve, již 

v počátku činnosti skupiny…“ 

 

Podle toho, co říkal … to vypadalo, že jste spolu domluvený, že jste se dohodli, že 

dělat standardy je užitečný.  

No, já myslel, že tohle si  měl domluvený? 

Zajímavá je reakce účastníků na požadavek kritického hodnocení projektu ve smyslu 

jeho úspěšnosti či naopak neúspěšnosti. Informanti se v tomto případě vyhýbají sdělení 

jasného rozhodnutí, ale v jejich formulacích lze vyčíst rozpaky nad jeho výstupy i 

zakončením a hledání smyslu vykonané práce. 

Tazatel: Byla činnost pracovní skupiny z vašeho pohledu úspěchem anebo 

neúspěchem? 

„To je otázka… Plán jsme ještě o hodně překročili,  zbytečný to rozhodně nebylo“. 
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„Všechny ty zkušenosti ti k něčemu budou“. 

Stejně zajímavé je i sebehodnocení vlastní pracovní činnosti účastníků – bývalých 

členů pracovní skupiny. Přímému sebehodnocení účastníci mají tendenci spíše vyhnout 

s poukazem na to, že je to záležitost objektivních externích „auditorů“. 

„Moji ú čast a případný přínos nechť hodnotí jiní, neb nikdo není sám 

 sobě soudcem“. 

Pokud sdělují sebekritické hodnocení, týká se především časových prodlev a 

nedodržování stanovených termínů odevzdání prací. Sebekritika je spíše ojedinělá. 

„Práci jsem se snažil/a odvádět svědomitě, bohužel ne vždy včas. Dodržení 

časového harmonogramu byl můj největší nedostatek“.  

 

,,...flegmatický šnek, kterému musí začít hořet koudel u …, aby začal 

něco dělat..., to další je můj doplněk mé osobní pracovní 

charakteristiky, která s poněkud větší pracovní vytížeností mé osoby 

byla jistě zdrojem nejednoho zdržení a nedodržení pevně stanovených 

termínů odevzdání …“. 

Všichni účastníci setkání však vyjadřují osobní přesvědčení, že se (třeba jen v určité 

fázi procesu) snažili odvádět nejvyšší možný pracovní výkon a současně i  přání a naději, 

že jejich podíl na výstupech týmu byl přínosem. 

(Moje) „počáteční nadšení a pracovní nasazení“  (bylo) „velmi 

vysoké“. 

„Práci jsem se snažila odvádět svědomitě“.  

 

(Standardy) „jsem se snažil/a vytvářet podle posledních odborných názorů a vývoje 

v oboru, za použití veškeré mně dostupné literatury“. 

 

„Myslím si, že jsem snad byl platným členem týmu a přispěl svou 

dávkou zkušeností do společného mlýna. 
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… právě tato moje vytíženost a angažovanost i jinde něž na ZZS 

KHK, je pro mne zdrojem bohatých zkušeností, které, alespoň 

doufám, byly v některých situacích alespoň částečným přínosem při 

tvorbě standardů“.  

 

10 .6 Stručné závěrečné shrnutí 

Z výsledků analýzy dat je zřejmé, že vztah členů pracovní skupiny a vedení organizace 

byl napjatý od prvopočátku, a to vlivem předchozích názorových konfliktů a 

komunikačních pochybení vedoucího skupiny ve fázi rozběhu projektu a s tím související 

nulové podpory ze strany pracovníků terciárního managementu.  

Obavy z toho, že v podobě pracovní skupiny se objevuje přinejmenším jedinec 

(vedoucí pracovní skupiny) anebo personální rezerva pracovníků (skupina jako celek), 

kteří by mohli ohrozit střední úroveň managementu v jeho pracovních pozicích je spíše 

emotivní spekulace a potvrzení malého pochopení rozlišovací roviny a názorového spektra 

druhé strany. Vzájemný despekt a periodické blokády komunikace byly  jednou z hlavních 

překážek efektivní spolupráce obou zúčastněných stran. Situace nedoznala změn ani po 

vstupu odborného garanta. 

Vztahy uvnitř pracovní skupiny je možné označit za srdečné, tvůrčí a inspirující, 

vedení pracovní skupiny je možné z pohledu jejích členů označit za spíše úspěšné až na 

hrubé chyby v plánování a kontrole jakosti odevzdávaných návrhů. 

 Hodnocení stupně úspěšnosti skupiny očima jejích členů nemá jednoznačný 

charakter, je zdrženlivé  stejně jako v případě sebehodnocení, ve kterém dominuje 

především ujištění o dobrém úmyslu a maximální snaze, méně pak o dílčích nedostatcích 

jako např. nedodržování  termínů. Problémy, které v průběhu interakce  mezi vedením a  

členy pracovní skupiny vznikly jsou v duchu kolektivního „nevědomí“ připisovány 

nepochopení a nepřístupnosti  „druhé strany“, tj. vedení organizace. 
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11 ZÁVĚR 

V poměrně dlouhém období vzniku této diplomové práce oscilovalo mé vnitřní 

hodnocení celého průběhu projektu mezi dvěma naprosto odlišnými póly. Její závěr jsem 

se rozhodl rozdělit na tři části, zahrnující seberfelexi s důrazem na mé pozitivní i negativní 

výsledky a závěrečná doporučení. 

 

11. 1 Sebereflexe - pozitiva 

Jako objektivně prvnímu zaměstnanci ZZS KHK se mi podařilo přesvědčit vedení 

organizace o nutnosti systémového sledování kvality poskytované péče posádek RZP a 

současně předložit základní koncepci řešení této otázky, jenž prezentovala standard 

postupu jako základní článek kvality a vzdělávání NLZP v organizaci. Myšlenkově se mi 

v teoretické rovině podařilo propojit tvorbu a implementaci standardů a kontinuální 

vzdělávání posádek RZP v jednotný celek.   I když praktické provedení tohoto spojení je 

z finančního hlediska problematické, jsem přesvědčený o jeho obecné platnosti. 

Z pohledu manažerských činností se mi podařilo ke spolupráci získat erudované, 

zkušené a pro věc zapálené spolupracovníky. Definoval jsem jejich pracovní náplň a byl 

jsem úspěšný při jednání s vedením organizace o jejich finanční odměně (dohody o 

pracovní činnosti). Průběžně jsem se snažil upravovat plán činnosti skupiny v reakci na 

změnu vnějších podmínek a ve spolupráci s dalšími členy týmu jsem originálním 

přístupem definoval hierarchii a vzájemné vztahy vytvářených standardů. Ve spolupráci 

s týmem jsem definoval konečnou grafickou úpravu dokumentů (textovou i algoritmickou) 

a poměrně úspěšně se mi podařilo prezentovat činnost, principy tvorby a dílčí výstupy 

pracovní skupiny na odborných konferencích v regionálním i celostátním měřítku.  

Pilotáž první ověřovací série standardů, které předcházel výběr a školení střediskových 

instruktorů, byla svého druhu první jednotnou vzdělávací akcí na úrovni celé organizace 

realizovaná mimo organizační strukturu managementu, která více či méně ovlivnila 

každého nelékařského zdravotnického pracovníka.   

V průběhu vedení skupiny jsem se aktivně snažil uplatňovat poznatky získané při 

nácviku přípravy a vedení porady a technik facilitace.  

 

11. 2 Sebereflexe - negativa  

Prvotním a velmi důležitým negativem byla neschopnost vyjednat pro pracovní 

skupinu jasné zadání ze strany managementu (zadání neexistovalo v písemné podobě, 

pokud pomineme dokumenty, které nepřímo definovaly některé jeho části, např. pracovní 

náplně).  
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Přistoupil jsem tak k vytvoření vlastního, ideálního zadání, jehož obsah vycházel  

z  mnou navržené koncepce. Zmiňovaná koncepce postrádala finanční plán a nebylo jí 

možné provést bez dostatečných lidských zdrojů, což jsem zjistil až po zahájení projektu 

(nikoliv v průběhu jeho přípravy).   

Vytvořením pracovní skupiny ze zaměstnanců, kteří měli kritický postoj k členům 

managementu, jsem se velmi brzy dostal do situace „eskamotéra“ balancujícího na hraně 

mezi dvěma znepřátelenými tábory. I když všichni mí spolupracovníci byli a jsou 

erudovanými zdravotníky s dlouholetou praxí v přednemocniční neodkladné péči a měli 

tak všechny vstupní předpoklady stát se „první linií managementu kvality“, nedůvěra, 

negativismus a postupně i frustrace ze vztahu s managementem snižovala jejich motivaci a 

odváděla jejich pozornost od významu a vytýčených cílů společné práce Tento fakt se 

významným způsobem projevil na kvalitě práce, kterou členové pracovní skupiny 

odevzdávali. Profesionální sblížení obou skupin za „vyšším účelem“ se mi, bohužel, 

nepodařilo docílit po celou dobu existence skupiny. Tuto skutečnost považuji za své 

největší managerské selhání. 

I když jsem poměrně jasně stanovil technické parametry tvorby standardů, stalo se 

jejich dodržování velkým problémem pro všechny členy pracovní skupiny. Opakované 

urgence z mé strany se pravidelně míjely účinkem. Mezi hlavními příčinami,  proč tomu 

tak bylo, spatřuji: 

1. Přenesení autorovy pozornosti čistě na obsahovou stránku standardu a nikoliv na 

jeho technickou úpravu s tím, že technickou korekturu provedu osobně a podle 

svých představ.  Rozsah úprav často zasahoval i do odborné části, vznikl tak nový 

dokument a časové ztráty, které tímto způsobem nastaly, byly nenahraditelné. 

2. Bagatelizace technické stránky autorem s tím, že vedoucí skupiny a odborný garant 

„stejně v jeho pracovní verzi provedou zásadní změny, celý jej přepracují a není 

tudíž nutné trápit se detailní technickou úpravou“. 

3. Neschopnost netolerovat neúspěch člena pracovní skupiny  z pozice vedoucího 

pracovního týmu. I když byla kvalita odvedené práce nedostatečná, nevyvodil jsem 

z toho i přes vnitřní ambivalenci patřičné závěry, a to jak z důvodů ryze osobních 

(členové pracovní skupiny  byli mými spojenci, přáteli, spolupracovníky a velmi mi 

na nich záleželo), tak i pracovních (obava z destrukce a rozpadu skupiny, zastavení 

její činnosti bez hmatatelných výstupů, obvinění z predikovaného neúspěchu, 

nenaplnění osobních cílů a ambicí).  
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I když se pracovní skupině jako celku podařilo vytvořit pozoruhodný logický rámec 

tvorby standardů v přednemocniční neodkladné péči s originálním technickým řešením, 

její činnost zůstala přes počáteční činnost prakticky izolovaná od řadových poskytovatelů 

péče. „Nekonečně mnoho času“ bylo promrháno při opakovaných debatách mezi členy 

skupiny a vedením organizace o obsahu standardů, legislativou vymezených a interně 

definovaných kompetencích NLZP, včetně zákulisního osočování, které ubralo na 

kredibilitě oběma zúčastněným stranám.  

Hlavní cíl vytčený při zahájení činnosti, konstrukce konkrétního počtu standardů jako 

účinného nástroje odborné přípravy a kontroly kvality péče posádek rychlé zdravotnické 

pomoci, se fakticky vytratil a po mém ohlášeném odchodu do jiné organizace zůstal jen 

v podobě formálního závazku, který „ by bylo dobré splnit, abychom vše se ctí ukončili“. 

Vysoké pracovní vytížení odborného garanta a  jeho omezené časové možnosti k přímé 

spolupráci s členy skupiny, prohlubovaly ztrátu pracovní motivace členů skupiny z nichž 

někteří již jen  pasivně čekali na okamžik jejího oficiálního ukončení. Právě proto se 

nepodařilo včas, byť s drobnými formálními nedostatky, dosáhnout vytčených cílů. 

V celkovém hodnocení Pracovní skupiny pro vzdělávání a standardizaci chápu její 

činnost jako neúspěšnou, protože vynaložené úsilí a finanční náklady nevedly 

k odpovídajícím výstupům. Standardy zařazené do klinické praxe plní pouze  informativní 

úlohu, jsou předmětem samostudia jedince a nikoliv komplexním nástrojem vzdělávání a 

srovnávání kvality poskytované péče. Účelu, pro který začaly vznikat, nebylo dosaženo a 

podíl na tom mají jak management organizace, tak pracovní skupina rovným dílem. 

Vzájemná kompetice destruovala možnosti jakékoliv další spolupráce a vedla 

k definitivnímu ukončení činnosti směřující k řízení kvality. Velmi brzy jsem podlehl  

tlaku okolí, nepodařilo se mi udržet náležitý odstup od problému, což vedlo k oploštění 

mého nadšení, potlačení smyslu a účelu a v konečném důsledku i poklesu výkonnosti a 

zániku pracovní skupiny.  

Zkušenosti získané po dobu, kdy jsem stál v čele výše jmenovaného týmu vnímám 

z lidského odborného i manažerského pohledu jako neocenitelné a nezískatelné jinou 

formou.  

Při vědomí minulých sporů a konfliktů musím top managementu ZZS KHK poděkovat 

za příležitost, jaké se mi dostalo a vyjádřit politování nad tím, že jsem ji nevyužil takovým 

způsobem, aby výstupů činnosti mnou vedeného týmu bylo dosaženo za výrazně nižších 

finančních a duševních ztrát pro všechny zúčastněné. 
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11. 3  Užitečná doporučení 

Více jak roční zkušenost s plánováním a řízením činnosti pracovní skupiny mne 

inspirovala  k vytvoření následujících empirických doporučení: 

1. Cíle a kritéria jejich dosažení musí být stanoveny reálně a musí být podloženy  

validními daty   

2. Technické parametry dokumentů (standardů) musí být absolutně závazné, 

nepodkročitelné a to již ve fázi koncipování prvních pracovních verzí. Obsah i 

forma zpracování tvoří jednotný, nedělitelný celek. 

3. Vyjednání podrobného a všemi účastníky akceptovatelného zadání s vedením 

organizace je „bodem nula“. Kvalita zadání je pojistkou pro případné zhoršení 

vztahů a legitimním vymezením kompetencí obou zainteresovaných stran. 

4. Termíny splnění úkolů jsou absolutně závazné, překročení termínu nelze vyjma 

opravdu vážného důvodu tolerovat, zvláště pokud je  vztah organizace a tvůrce 

založen na komerční bázi. 

5. Průběžné odměňování snižuje motivaci tvůrce, navozuje pocit rutinérství a při 

uplatnění jiných než pracovních vazeb obvykle vede k nadhodnocení.  

6. Pokud nejsou tvůrci standardů a primární a sekundární manažeři jedny a tytéž 

osoby (což by bylo ideální kombinací), je třeba pravidelně organizovat pracovní 

setkání těchto dvou skupin. Pouze konstruktivní spolupráce tvůrců a manažerů 

může vést k úspěchu. 

7. Implementace standardů fakticky začíná již okamžikem jejich tvorby. 

8. V případě zásadní názorové neshody managementu a tvůrců standardů je třeba u 

jednacího stolu dospět k jednoznačnému výsledku. Kompromis nesmí být 

vynucován pod tlakem, i když jsou kompetenční intervaly tvůrců a vedení 

organizace na jiné úrovni. Pasovat se do role nejschopnějšího  a nejpovolanějšího 

zaslepuje. 

9. Pokud i po opakovaných intervencích schází pracovnímu týmu vůle a motivace 

k činnosti, je třeba přistoupit k jeho rekonstrukci, případně jej rozpustit. Pasivní  

čekání na změnu nic nepřináší. 

10. Pojmout tvorbu standardů jako souboj schopných a neschopných, snaživých a 

líných, odpovědných a nezodpovědných je slepou uličkou a předzvěstí konfliktu. 

11. Na začátku tvorby je třeba využít při dodržení legislativních i etických pravidel 

výsledky práce jiných autorů a benchmarking. Tvorba vlastního, originálního 

přístupu je zdlouhavá a celý proces jen zpomaluje. 



 
 

99

12. Pilotáž je nejefektivnějším nástrojem, jak vtáhnout řadové zaměstnance do celého 

projektu a umožnit jim podílet se na tvorbě i implementaci standardů. Seznámení 

s problematikou formou přednášek, seminářů nebo direktivním způsobem obvykle 

nikam nevede. 

 

11. 4 Závěrečné shrnutí 

Když jsem odevzdal projekt diplomové práce, měl jsem jasnou představu o jejím 

obsahu a zaměření. I když se mi podařilo její teoretickou část naplnit v intencích projektu, 

v praktické části tomu tak úplně nebylo. Vývoj událostí se ubíral jiným směrem, než jsem 

předpokládal a než bych si byl býval přál.  

Hlavním cílem praktické části byla kritická analýza pilotáže pracovní skupinou 

vytvořených standardů, uskutečněná na základě dat získaných od instruktorů odborné 

přípravy ze všech výjezdových středisek ZZS KHK. Věřil jsem, že se mi prostřednictvím 

instruktorů odborné přípravy podaří získat zpětnou vazbu od řadových zaměstnanců a 

kriticky tak zhodnotit praktickou  využitelnost vytvořených standardů.  

Dlouhodobé názorové střety s vedením organizace, neschopnost sladit zájmy jak 

vedení, tak  pracovní skupiny,  komunikační blokády a další negativná vlivy vedly nakonec 

k tomu, že průběh pilotáže i její výstupy měly spíše formální, než prakticky využitelnou 

hodnotu.   

Pochopil jsem, že pokud má mít v takové situaci diplomová práce nějaký smysl, musím 

hledat odpověď na otázku, proč se stalo právě to, co se stalo.   

Má pozornost se tím zaměřila na kritickou sebereflexi vlastní práce  a  snahu o kritický 

rozbor příčin a následků společně se členy pracovní skupiny. Závěr diplomové práce jsem 

tak v rozporu s původním projektem věnoval kritickému vyrovnání s faktem, že mnou 

vedený týmy neuspěl takovým způsobem, jaký byl od něj očekáván, a to i přes jeho 

nesporný tvůrčí potenciál. Doufám, že  má diplomová práce bude v jistém smyslu 

inspirující v oblasti principů tvorby standardů v přednemocniční neodkladné péči a že naše 

bolestivě získané zkušenosti, vložené do 12 doporučení, budou platným pomocníkem  

komukoliv, kdo se vydá podobou cestou, jako můj bývalý tým.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BIG  Bone Injection Gun 

ČSN  Česká státní norma 

EKG  Elektrokardiogram 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

KPR  Kardiopulmonální resuscitace 

KZOS  Krajské zdravotnické operační středisko 

LMA  Laryngeal Mask Airway – Laryngeální maska 

LP12  Deibrilátor řady Life Pack 12 

LZS  Letecká záchranná služba 

MP  Městská policie 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

NLZP  Nelékařský zdravotnický pracovník 

PČR  Policie České republiky 

PNP Přednemocniční neodkladná péče 

RLP  Rychlá lékařská péče 

RZP Rychlá zdravotnická pomoc 

SOP  Standard ošetřovatelského postupu 

SOV  Standard ošetřovatelského výkonu 

STD  Standard 

WHO  World Health Organisation – Světová zdravotnická organizace 

ZZS KHK Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


