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Formulace a vstupní diskuse k problému 

Přednemocniční neodkladná péče (PNP)je mladým oborem, který se dosud 

netěší takovému odbornému kreditu a společenskému respektu jako je tomu v případě 

tradičních a dlouhodobě etablovaných medicínských disciplín. Jak pro obec odbornou, 

tak pro obec laickou je PNP jakousi jednodušší odnoží základních medicínských oborů 

(především anesteziologie a resuscitace, vnitřní lékařství, chirurgie, méně již 

gynekologie a porodnictví, neurologie, pediatrie), ve které může působit jakýkoliv 

lékařský anebo nelékařský pracovník s formálním vzděláním a přiměřenou délkou praxe 

v lůžkovém či ambulantním provozu. Vzniká tak, podle mého názoru, mylný dojem, že 

PNP nutně musí zvládnout každý lékař anebo všeobecná sestra se zkušenostmi z ústavní 

intenzivní péče anebo, že tato praxe je nezbytnou podmínkou a nedílnou (leckdy 

„jedinou správnou“) praktickou průpravou pro působení v terénní péči. Tento mýtus 

rozhodně není marginální a odráží přesvědčení řady lékařů i nelékařů, že „vše, co 

opravdu potřebovali pro přednemocniční neodkladnou péči vědět“, se naučili na 

jednotkách intenzivní péče nebo anesteziologicko resuscitačních odděleních nemocnic.  

Přednemocniční neodkladnou péči je třeba chápat jako autonomní disciplínu 

jejíž výhradní náplní je rychlá reakce na akutní zhoršení zdravotního stavu jedince bez 

ohledu na denní dobu a charakteristiky místa vzniku příhody. Smyslem je zabránit 

prohloubení chorobných změn, které by bez okamžité a efektivní terapie vedly 

k trvalému poškození zdraví anebo náhlé smrti postiženého. Pro bezvýhradné naplnění 

hlavního cíle přednemocniční neodkladné péče, tj. rychlé, účinné a efektivní reakce na 

náhlou příhodu je třeba, aby poskytování péče probíhalo na základě standardizovaných 



 
 

109

procesů, jejichž rutinní teoretické zvládnutí a cyklické praktické procvičování umožní 

zdravotnickému profesionálovi snížit emoční angažovanost na minimum a rychle a 

kvalitně provést úvodní zhodnocení stavu postiženého, základní život zachraňující 

výkony  a diferenciální diagnostiku kdekoliv a kdykoliv. Tuto komplexní dovednost 

není možné získat externím způsobem, tj. nelze se na ni připravit mimo rámec PNP,  

například ve zdravotnickém zařízení. Zde je možné získat rutinu v jednotlivých 

ošetřovatelských a medicínských výkonech (včetně invazivních), ale tyto výkony musí 

být stejně dobře aplikovány v kontextu „terénní“ situace, často mimo komfortní (světlé, 

vytopené, vybavené) prostředí nemocničního lůžka. Právě případná hostilita prostředí 

(reakce pacienta, situační emoční angažovanost záchranáře, časoprostorové 

charakteristiky místa zásahu) mohou výrazně ovlivnit výkonnost a efektivitu posádek 

zdravotnických záchranných služeb při plnění úkolů na ně kladených. Zdravotničtí 

záchranáři, kteří nejsou v interním vzdělávacím systému plánovitě připravováni 

v kontextu různých modelových situací, musí nutně čelit pocitu, že pro řadu situací mají 

pouze rámcový návod, který převzali od kolegů nebo individuálně stanovali na základě 

svých zkušeností, nikoliv jasně definovaný a závazný postup vztahující se na všechny 

zdravotnické pracovníky konkrétní organizace.   

 

Velmi rychle se tak dostáváme do oblasti managementu kvality, protože 

jednotný postup posádek při poskytování přednemocniční neodkladné péče je absolutní 

nutností z pohledu evidence based medicine a evidence based nursing, pokud přímo 

není součástí procesu přípravy k  akreditaci anebo certifikaci dané zdravotnické 

záchranné služby. Standardizace procesů PNP je  zkrátka nutná i bez toho, že by 

organizaci, ve které jsou standardní léčebné a ošetřovatelské postupy uplatňovány, 

nutily nějaké vnější podmínky (legislativa, konkurenční tlak) k přijetí některého z  

programů zajišťování kvality.  

Absence standardů vede k rozdílnému přístupu v zajištění rozsahu a kvality 

ošetření, jenž jsou přímo ovlivněny předchozí a u externích zdravotníků i současnou 

oborovou příslušností, zkušenostní bází a délkou praxe konkrétního poskytovatele. 

Denně tak přivážejí posádky rychlé lékařské pomoci (RLP) a rychlé zdravotnické 

pomoci (RZP) patřící jedné ZZS do zdravotnických zařízení rozdílně ošetřené pacienty 

se stejnými diagnózami. Tato variabilita je perspektivně  z právního i etického pohledu 

neudržitelná a  není ji možné tolerovat. Řešením tohoto problému by pochopitelně byla 

povinná certifikace anebo národní akreditace všech organizací, které poskytují 

přednemocniční neodkladnou péči, ale to je z mnoha důvodů, převážně ekonomických, 
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dosud neproveditelné. Z tohoto pohledu se snaha o standardizaci procesů přímé péče 

jeví jako rozumný kompromis a možný předstupeň managementu kvality všude tam, 

kde dosud nelze kvalitu této péče systematicky sledovat, vyhodnocovat a ovlivňovat. 

Cílem mé diplomové práce je pomocí komplexního pohledu na problematiku 

standardizace procesů ošetřovatelské přednemocniční péče v historickém i současném 

kontextu managementu kvality popsat procesy vytváření a implementace standardů 

ošetřovatelské  přednemocniční neodkladné péče v jednom konkrétním zařízení. 

Diplomová práce přispěje k rozvoji  řízení kvality PNP  jak v tomto konkrétním 

zařízení, tak ve všech dalších zdravotnických záchranných službách, kde se 

management tématu standardizace hodlá seriózně věnovat.  

 

Použité metody 

Kvalitativní výzkum - Focus group střediskových instruktorů (12 osob)V období 6. 10. 

2008 – 31. 11. 2008 proběhla v organizaci historicky první pilotáž sedmi základních 

standardů, které pokrývají bazální procesy výkonu služby posádek Zdravotnické 

záchranné služby Královéhradeckého kraje (Základní činnosti posádek RZP, Prvotní 

vyšetření a život zachraňující výkony, Celkové vyšetření, Kardiopulmonální resuscitace 

(dále KPR) dospělého člověka posádkou RZP, KPR dítěte posádkou RZP, KPR 

novorozence posádkou RZP). Pilotáž zainteresovala prostřednictvím střediskových 

instruktorů (vybraných pracovníků středisek) všechny nelékařské zdravotnické 

pracovníky organizace. Primárním cílem bylo prověřit přiléhavost, spolehlivost, 

jednoduchost, srozumitelnost a především proveditelnost jednotlivých základních 

standardů v přirozeném prostředí výjezdových skupin RZP, které  jsou jejich  přímým 

„konzumentem“. Střediskový instruktor plnil v průběhu pilotáže roli školitele a 

primárního konzultanta, který je zároveň i iniciátorem standardizované zpětné vazby 

mezi zaměstnancem a autory jednotlivých standardů. Osoba střediskového instruktory 

byla v centru dění od samého počátku, vystavena všem vlivům, názorům, připomínkám, 

návrhům, ale i pozitivním a negativním emocím, jenž je nezbytné pro další tvorbu a 

implementaci standardů důkladně analyzovat. Jako výzkumný nástroj jsem zvolil 

ohniskovou skupinu (focus group), jejímž úkolem bude přinést odpovědi na následující 

okruhy otázek: 

 

1. Jak je zaměstnanci přijímána textová a schematická forma standardu? 

2. Jak je zaměstnanci hodnocena grafická úroveň zpracování dokumentů? 
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3. Jak je zaměstnanci hodnocena jazyková úroveň dokumentů? Je text 

srozumitelný, není mnohoznačný (definuje jasně jen jednu variantu postupu)? 

4. Jaké byly nejčastější výhrady zaměstnanců k technickému zpracování 

dokumentů? 

5. Jak jste organizovali praktický nácvik zaměstnanců středisek (čas, místo, 

materiální prostředky výuky, počet školených zaměstnanců). 

6. Jaký problém, se kterým jste se v průběhu pilotáže setkali, hodnotíte jako 

závažný a proč? 

 

Struktura diplomové práce 

Teoretická část 

1. Co je to kvalita? 

2. Kvalita a její historické kořeny 

3. Management kvality, jeho poslání a vývoj  

4. Standardy a jejich druhy 

5. Standardy v přednemocniční péči 

 

Praktická část 

6. Kvalita ošetřovatelské přednemocniční péče v organizaci před zahájením 

procesu tvorby standardů 

7. Příprava k tvorbě standardů 

8. Filosofie tvorby standardů  

9.  Proces tvorby, připomínkování a korekce a korekce 7-mi        základních 

standardů 

10. Pilotáž  

11. Analýza pilotáže - výzkum 

12. Závěrečná doporučení 

13. Použitá literatura 
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Příloha č. 2 Základní koncepce zajištění standardní kvality ošetřovatelské přednemocniční 

péče  poskytované ZZS Královéhradeckého kraje 
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ÚVOD 

Koncepce zajištění standardní kvality ošetřovatelské péče (dále koncepce)  je 

návrhem interního systému zajištění jednotné úrovně kvality přednemocniční 

ošetřovatelské péče Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Systém, 

který koncepce předkládá je nutné chápat jako startovací v procesu zavádění, zajišťování a 

kontinuálního zvyšování kvality. Fakticky představuje vytvoření struktur, které budou  

zodpovědné za  tvorbu standardů struktury, procesu a výsledku  a s tím související 

odbornou přípravu všech řídících a výkonných pracovníků jichž se poskytování 

přednemocniční ošetřovatelské péče týká.  
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2  KONCEPCE ŘÍZENÍ KVALITY 

2.1 Cíl 

Cílem systému řízení kvality je dosažení jednotného způsobu 

poskytování přednemocniční péče na standardní úrovni (v dohodnuté míře kvality) a 

v platném znění národních právních norem.  

 

2.2  Základní předpoklady  

Standardní přednemocniční ošetřovatelské péče je možno dosáhnout pouze za 

předpokladu, že „organizace má zpracovány vnitřní předpisy upravující jednotné postupy 

při poskytování zdravotní péče, tyto postupy jsou zpracovány v souladu s platnými zákony i 

s podzákonnými normami.“ (4, str.127) 

 

2.2.1 Standardy 

Za vnitřní předpisy v tomto smyslu  lze považovat standardy: 

� Strukturální   (výčet zdrojů, personální, kvalifikační, technické a 

podmínky péče), 

� procesuální (diagnostické a terapeutické postupy, komunikace pracovníků 

s příjemci péče), 

� výstupu a výsledku. (1, 3) 

Přímé zvýšení kvality a sjednocení péče očekávejme především systematickou 

tvorbou standardů procesuálních, tj. standardů ošetřovatelských postupů pro konkrétní 

klinické diagnózy (popis postupu  krok za krokem v chronologickém pořadí) a standardů 

ošetřovatelských výkonů (popis ošetřovatelských výkonů, např. zavedení periferního 

venózního katétru, krok po kroku). Smyslem zavedení standardních ošetřovatelských 

výkonů (SOV) a standardních ošetřovatelských postupů (SOP) je aby vedle každý 

pracovník výjezdové skupiny poskytoval péči jednotně a byl schopen kontrolovat a řídit 

všechny fáze procesu. 

 

2.2.2 Komise pro tvorbu standardů 

Vytváření standardů je procesem spolupráce týmu kvalifikovaných zaměstnanců  

sdružených v komisi pro standardizaci.  

Navrhované personální složení komise: 

� Hlavní sestra organizace, 
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� odpovědný vedoucí komise, 

� členové komise (5 osob) 

Externím spolupracovníkem komise musí být odborný garant, lékař, jenž bude 

schvalovat kontrolovat, připomínkovat a odborně zaštiťovat nově vytvořené standardy. 

Personální, materiální, technické a prostorové podmínky nutné pro práci 

Komise pro tvorbu standardů ZZS KHK: 

� Zasedací místnost – učebna ZZS KHK (vyčleněné termíny pro práci komise), 

� flipchart, 

� notebook s připojením k internetu + tiskárna + scanner+ dataprojektor, 

� možnost využití administrativního pracovníka ZZS KHK na práci s dokumenty 

(hromadné scanování, kopírování, elektronická pošta). 

 

2.2.3 Vzdělávací centrum  

Zavedení standardů do běžné ošetřovatelské praxe samo o sobě nezajistí kvalitu 

ošetření v dohodnuté míře. Faktorem, který vedle standardu výrazně ovlivní výslednou 

kvalitu péče je teoretická a praktická připravenost pracovníka.  Nelze očekávat, že 

pregraduální, postgraduální a kontinuální vzdělání a vzdělávání zajistí stejnou techniku, 

rychlost, bezpečnost a kvalitu provedení konkrétního výkonu nebo postupu. Pro tento účel 

je třeba v rámci organizace vytvořit interní vzdělávací centrum, které se cíleně zaměří na 

teoretickou přípravu (kontinuální zdravotnické vzdělávání) a praktickou přípravu 

(cyklický výcvik) všech zaměstnanců.  

Výuková činnost vzdělávacího centra by měla soustavně probíhat v: 

� Mikroúrovni  – prostředí výjezdového střediska, 

� makroúrovni – prostředí vzdělávacího centra (výukového centra ZZS 

KHK). 

Kontinuální výuka na mikroúrovni vyžaduje, aby odborně, teoreticky i prakticky 

připravený lektor působil na konkrétním středisku i ve své základní profesi nelékařského 

zdravotnického pracovníka splňujícího kvalifikační předpoklady pro výkon povolání bez 

odborného dohledu. 

Organizační struktura vzdělávacího centra by měla být co nejplošší. Její možnou 

podobu  nabízí obr. 1. 
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Obr. 1 Struktura vzdělávacího centra 

 

Vedoucí pracovník vzdělávacího centra plánuje, koordinuje a metodicky vede 

výuku prováděnou jednotlivými lektory. V přímé spolupráci s nimi bude vytvářet roční 

tématické plány a tématické okruhy  kontinuálního zdravotnického vzdělávání a 

cyklického výcviku zaměstnanců výjezdových středisek ZZS Královéhradeckého kraje. 

Náplň práce vedoucího centra a jednotlivých lektorů (12 osob) je třeba detailně upravit 

zvláštním dokumentem. 

 

2.2.4 Kontinuální zdravotnické  vzdělávání 

Kontinuální zdravotnické vzdělávání definuji jako soustavné a záměrné 

pedagogické působení jehož účelem je expozice oborových novinek, nových či 

inovovaných pracovních postupů a metod a veškerých změn, které konkrétním způsobem 

ovlivní přímé poskytování péče nelékařskými zdravotnickými pracovníky. 

Mezi metodami výuky kontinuálního vzdělávání  se mohou nejvíce 

uplatnit: 

� přednášky 

� semináře 

� studium zvukových a obrazových záznamů (AV) 

� exkurze 
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K realizaci kontinuální zdravotní přípravy lze využít jak výukové centrum ZZS 

KHK v Hradci Králové, tak střediskové provozní schůze při časovém omezení jejich 

administrativního programu. Harmonogram výuky bude upravovat tématický plán a v něm 

zařazené tématické okruhy v příslušném období kalendářního roku. 

 

2.2.5 Cyklický výcvik 

Cyklický výcvik definuji jako soustavné a záměrné působení na jedince 

(zaměstnanec) a skupinu (zdravotnický tým-posádka RZP) se záměrem docílit žádoucích 

změn v praktickém zvládnutí ošetřovatelských výkonů s důrazem na jednotnost, kvalitu, 

automatičnost, rychlost, efektivitu a bezpečnost provedení ve stanoveném časovém limitu. 

Optimální prostor pro realizaci cyklického výcviku je jeho zařazení do týdenního 

harmonogramu prací nelékařských zdravotnických pracovníků  příslušného střediska. 

Vzdělávání se tak stane integrální součástí běžných profesních povinností. Protože hlavní 

akcent je kladen především na praktickou stránku (technika výkonů, zručnost, rychlost 

provedení, rychlá reakce na atypické a nepředvídatelné komplikace, odstranění běžných 

provozních závad zdravotnického vybavení) je nutné, aby tento typ výcviku probíhal za 

fyzické účasti a pod přímým vedením střediskového lektora. Cyklický výcvik musí 

v zásadě zajistit schopnost jednotné, automatické a rychlé reakce na akutní stav pacienta 

téměř ve všech podmínkách nasazení nelékařských zdravotnických pracovníků všech 

výjezdových skupin. 

 

2.2.6 Modelové situace  

Cyklický výcvik nelékařských zdravotnických pracovníků můžeme označit za 

trénink jednotlivých výkonů tak, aby jejich celkové provedení odpovídalo standardnímu 

postupu. Nadstavbou cyklického výcviku je řešení modelových situací, jež spojují skupinu 

výkonů v konsensuální celek. Nácvik řešení modelových situací bude probíhat v rámci 

cyklického výcviku zaměstnanců. Vzdělávací středisko vytvoří databázi modelových 

situací z dat, která budou jednotným způsobem (jedenkrát v kalendářním měsíci) 

připravovat lektoři všech středisek. Jako nejjednodušší se jeví záznam do 

standardizovaného formuláře.  

 

2.2.7 Tématické plány výuky 

Roční tématický plán výuky kontinuálního zdravotnického vzdělávání by měl 

zahrnovat následující tématické okruhy: 

� Resuscitace dospělého a dětského pacienta (BLS, ALS), 
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� traumatologie – polytrauma a izolovaná poranění orgánových systémů, 

� akutní stavy v chirurgii, 

� akutní stavy ve vnitřním lékařství, 

� akutní stavy v pediatrii, 

� akutní stavy v gynekologii a porodnictví, 

� akutní stavy v neurologii, 

� klinická propedeutika – fyzikální vyšetření,  

� hodnocení EKG křivky, 

� klinická farmakologie, 

� zdravotnická komunikace, 

� právní problematika (informovaný souhlas, negativní revers,….), 

 

 

Tématické okruhy cyklického výcviku budou vycházet ze 

standardizovaných výkonů prováděných u jednotlivých akutních stavů. Jejich 

přesný seznam vypracuje v přípravné fázi vedoucí vzdělávacího centra ve  

společně se střediskovými lektory. 

Personální, materiální, technické a prostorové podmínky nutné  zabezpečení 

činnosti Vzdělávacího centra ZZS KHK : 

� Prostory stávajícího výukového střediska („pyramida“), 

� kompletní spektrum pomůcek stávajícího výukového střediska, 

� PC s připojením k internetu+dataprojektor + tiskárna + scaner + digitální 

fotoaparát s možností videozáznamu nebo digitální kamera + notebook, 

� možnost využití administrativního pracovníka ZZS KHK na práci, 

s dokumenty (hromadné scanování, kopírování, elektronická pošta). 
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3 PŘEHLED PROBLÉM Ů A JEDNOTLIVÉ CÍLE KONCEPCE 
3.1 Základní problémy kvality poskytované péče v rámci ZZS KHK 

� Nejednotnost v rozsahu a kvalitě poskytované péče, 

� absence standardů přímé péče (procesuálních), 

� absence vnitřního vzdělávacího systému. 

 

3.2 Jednotlivé cíle koncepce 

3.2.1 Krátkodobé cíle 

Reálné splnění cílů v intervalu 6 měsíců od zahájení procesu. 

1. Ustavení Komise pro tvorbu standardů ZZS KHK 

� výběr a odborná příprava členů komise 

� vypracování plánu standardizace výkonů 

� vypracování plánu standardizace procesů 

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 

 

3.2.2 Dlouhodobé cíle 

Reálné splnění všech cílů do 6-ti let od začátku procesu. Konkrétní časové údaje 

jsou uvedeny u každého cíle zvlášť.  

1. Vypracování  a preklinické testování SOV: 

a. zajištění dýchacích cest,  

b. defibrilace, 

c. zavedení PVK, 

d. aplikace infuze, 

e. monitoring základních životních funkcí, 

f. imobilizace krční páteře 

g. vyproštění zraněného a celková imobilizace  (dále pokračovat 

dle vytvořeného seznamu výkonů) 

Splnění cíle do 6 měsíců od začátku procesu  

2. Vypracování standardu zdravotnické dokumentace 
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3. Preklinické testování a korekce návrhů tzv. prioritních SOP: 

a. kolapsové stavy 

b. bolesti břicha 

c. poranění končetin 

d. poranění hlavy a obličeje  (3) 

Splnění cíle do 1 roku od začátku procesu  

 

Vypracování SOP  tzv. frekventovaných diagnóz: 

Interní problematika: 

a. bolesti na hrudi 

b. dušnost 

c. poruchy srdečního rytmu 

d. hypertenze 

e. křečové stavy  

f. vertigo, 

g. bolesti zad 

h. neurologický deficit 

i. psychiatrická indikace 

j. intoxikace 

k. 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 

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. 
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5. Zahájení cyklického výcviku zaměstnanců středisek dle 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“ 

 vytvoření standardizovaného formuláře pro záznam modelové situace. 

  Splnění cíle 1 měsíce od začátku procesu. 
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4 STRATEGIE DOSAŽENÍ JEDNOTLIVÝCH KONCEP ČNÍCH CÍL Ů 

4.1 Strategie k dosažení krátkodobých cílů 

4.1.1 Výběr členů Komise pro tvorbu standardů ZZS KHK 

Odborná kvalifikace členů komise: 

� 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. 

Formy výběru členů komise: 

� osobní nabídka ke spolupráci (po předchozím vytipování na základě 

dosavadní činnosti, aktivit a motivace  pracovníka), v případě více zájemců 

výběrové řízení 

 

4.1.2 Vypracování plánu standardizace výkonů 

Prioritně je třeba standardizovat tzv. běžné či frekventované výkony uvedené 

v kap.3.2.2. Dalším zdrojem jsou čtyři vypracované návrhy SOP pro RZP (3), respektive 

v nich obsažené výkony. 

 

4.1.3 Vypracování plánu standardizace postupů 

Plán tvorby SOP bude vycházet z tzv. frekventovaných diagnóz ZZS KHK, oblasti 

Východ (3) 

 

4.1.4 Výběr lektorů Vzdělávacího centra ZZS KHK 

Odborná kvalifikace lektorů: 

� Odborná způsobilost pro výkon povolání bez odborného dohledu ve 

smyslu Zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 

povoláních – lektoři, 

� vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství výhodou nikoliv 

podmínkou, 

� aktivní účast v rámci kontinuálního vzdělávání a předchozí 

pedagogická činnost je výhodou 

Formy výběru lektorů a samostatných instruktorů: 
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� Všeobecná výzva ke spolupráci (výběrové řízení), 

� osobní nabídka ke spolupráci (nutné předchozí vytipování na základě 

dosavadní činnosti, aktivit a motivace  pracovníka) 

 

4.1.5  Odborná příprava střediskových lektorů 

Odbornou způsobilost pro výkon lektorské činnosti dosáhne vybraný uchazeč: 

� Absolvováním tématických přednáškových pásem ve Vzdělávacím centru 

ZZS KHK (časová dotace jednoho přednáškového pásma je 8 vyučovacích 

hodin;1 vyučovací hodina = 45 min), 

� samostudiem, 

� písemnou přípravou přiděleného tématického okruhu začleněného v ročním 

tématickém plánu. 

(Pozn. Jako vhodnější se jeví prvotně vypracovat znění podrobných tématických okruhů a teprve po té začít 

s konkrétní přípravou lektorů) 

 

4.1.6 Vypracování plánu a okruhů kontinuálního vzdělávání 

Bezprostředně navazuje na cíle koncepce, konkrétní znění okruhů musí být 

záležitostí profesionálního konsensu budoucích lektorů. Tématický plán bude rozdělen na 

12 měsíců. 

 

4.1.7 Vypracování plánu a okruhů cyklické přípravy 

Zahájení tvorby plánu cyklické přípravy bude vycházet z plánu standardizace 

ošetřovatelských výkonů 

4.2. Strategie dosažení dlouhodobých cílů 

4.2.1 Tvorba SOV a SOP 

Jasný, přehledný a logicky členěný návod pro tvorbu procesuálních standardů  

uvádí  D. Mastiliaková v publikaci Úvod do ošetřovatelství – II. díl. Systémový přístup. (2) 

Praktické využití standardů posádkami v přímé péči si vynutí vytvářet standardy 

ošetřovatelských postupů ve dvou podobách: 

� Formální – oficiální dokument se všemi formálními náležitostmi, 

� algoritmické – zachycující klíčové informace, umožňující rychlou orientaci 

a vedení posádky směrem k prioritním intervencím. (3) 

4.2.2 Preklinické testování SOP 

Vytvořené standardy, které jsou připomínkovány, korigovány a formálně schváleny 

odborným garantem je třeba klinicky ověřit. Klinické testování bude  probíhat dvoufázově: 
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� Iniciální fáze – testování pouze na určeném „testovacím“ středisku, 

� druhá fáze – testování ve vybrané oblasti anebo ve větším počtu vybraných 

středisek s ohledem na  spolupráci a motivaci zaměstnanců. 

Po vyhodnocením připomínek zaměstnanců, kteří v obou fázích poskytovali péči 

podle příslušných standardů budou získána data pro nezbytnou finální úpravu, po které 

bude  následovat  zavedení standardu do praxe jako postupu lege artis. 

 

4.2.3 Zahájení kontinuálního vzdělávání a cyklického výcviku 

Spuštění obou druhů vzdělávání je závislé na vypracování tématických plánů, 

tématických okruhů, prvních výsledcích práce Komise pro tvorbu standardů ZZS KHK a 

odborné přípravě lektorů. Zahájení procesu vzdělávání bude logickou výslednicí všech 

jmenovaných faktorů.  

 

4.2.4 Tvorba databáze modelových situací 

Databáze modelových situací bude spravována Vzdělávacím centrem ZZS KHK 

v Hradci Králové v elektronické a písemné podobě.  

Základním datovým dokumentem databáze bude formulář modelové situace 

v němž budou zaznamenány následující údaje: 

� charakter příhody, 

� počet postižených, 

� pracovní dg. každého pacienta včetně anamnézy osobní, farmakologické, 

alergické (jsou li k dispozici), 

� charakteristiky prostředí zásahu (denní doba, byt, osobní automobil, 

sanitní vůz, terén atd.), 

� forma zásahu (samostatná/ve spolupráci), 

� způsob ošetření posádkou. 

 

Za výběr určeného počtu modelových situací , záznam  a odeslání v určeném 

časovém období bude odpovědný střediskový lektor. 
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ZÁVĚR 

Komplexní pohled na realizaci Koncepce zajištění standardní kvality 

přednemocniční ošetřovatelské péče poskytované ZZS KHK  přináší schéma, jenž jsem 

nazval: „Hodiny kvality“. Věřím, že si zaslouží pozornost, stejně jako šanci k uvedení do 

profesionální ošetřovatelské praxe.  

 

Obr. 2 Hodiny kvality 
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Příloha č. 3  Záznam školení zaměstnanců střediska 

 
ZÁZNAM ŠKOLENÍ ZAM ĚSTNANCŮ STŘEDISKA  
 
 

 
 
 
 
  Vstupní školení   Jiné 

 
 Opakování/trénink 

 
 Konzultace 

 

Standard č.01/2008-P  Název:  Základní činnosti posádky RZP 

Standard č.01/2008-P  Název:  Základní činnosti posádky RZP 
 
 Jméno a příjmení Pracovní zařazení Podpis 
1       Záchranář  
2       Záchranář  
3       Záchranář  
4       Záchranář  
5       Záchranář  
6       Záchranář  
7       Záchranář  
8       Záchranář  
9       Záchranář  
10       Záchranář  
11       Záchranář  
12       Záchranář  
13       Záchranář  
14       Záchranář  
15       Záchranář  
16       Záchranář  
17       Záchranář  
18       Záchranář  
19       Záchranář  
20       Záchranář   

 
 

Oblast: Východ Datum:         Od:      Do:      

Středisko: Broumov Střediskový instruktor: MACH Rostislav 

Standard č.01/2008-P Název:  Základní činnosti posádky RZP 

Standard č.01/2008-P  Název:  Základní činnosti posádky RZP 
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Příloha č. 4 Formulář zpětné vazby 

 
Formulá ř zpětné vazby  
 
 

 
 
 
 
  Návrh změny    Jiné 

 
 Oprava 

 
 Poznámka 

 
 
 

Standard č.01/2008-P  Název:  Základní činnosti posádky RZP 
 
 
 

 
 

Oblast: Sever Datum:       

Středisko: Broumov 
Střediskový instruktor: 
MACH Rostislav 

Popis problému a navrhované řešení: 
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Příloha č. 5 Plán činnosti pracovní skupiny 
 

Pracovní skupina pro vzdělávání a standardizaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁN ČINNOSTI 
 
 

1. 6. 2008 – 1. 6. 2009 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordinátor pracovní skupiny:  Bc. Radek Mathauser 
 
Členové pracovní skupiny: Bc. Jana Kaššová 

Bc. Renata Hovadová 
Martin Honzík, DiS. 
Jiří Krapáč, DiS. 
Bc. Ivo Novák 

 
Odborný garant:   MUDr. Anatolij Truhlář 



 
 

133

1. CÍLE PLÁNU 
 
1. 1. Hlavní cíl 

 
o Vytvoření 35 procesuálních standardů ošetřovatelské péče 
 

� Základní a strukturální 
1. Standard (dále STD) Základní činnosti posádky RZP  
2. STD Prvotní vyšetření 
3. STD Celkové vyšetření 
4. STD Záznam o výjezdu 

 
� Život ohrožující stavy 

5. STD NZO – dospělý 
6. STD NZO – děti  
7. STD NZO – novorozenci  
8. STD Nedostatečné dýchání 
9. STD Bezvědomí 
 

� Mimořádné situace 
10. STD Hromadné neštěstí – třídění START 
 

� Úrazové stavy 
11. STD Polytrauma 
12. STD Úraz hlavy 
13. STD Úraz hrudníku 
14. STD Úraz páteře 
15. STD Úraz končetin 
16. STD Úraz břicha a pánve 
17. STD Popáleniny 
18. STD Poleptání 
 

� Neúrazové stavy 
19. STD Alergická reakce 
20. STD Hypoglykémie 
21. STD Bolesti na hrudi 
22. STD Kolapsový stav 
23. STD Poruchy srdečního rytmu 
24. STD Intoxikace 
25. STD Krvácivý stav 
26. STD Hypotermie 
27. STD Hypotenze 
28. STD Náhlý porod mimo zdravotnické zařízení 
29. STD Náhlé stavy v graviditě 
30. STD Cévní mozková příhoda 
31. STD Křečový stav 
32. STD Dorzalgie 
33. STD Náhlá dušnost u dětí 
34. STD Febrilní křeče 
35. STD Náhlá příhoda břišní 
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Časové období pro splnění hlavního cíle 

 
o 1. 6. 2008 – 1. 6. 2009 

 

1. 2. Dílčí cíl 

 
o Pilotáž 8 standardů ošetřovatelské péče  

(praktické prověření adekvátnosti a spolehlivosti navržených postupů)  
 

� Základní a strukturální 
1. STD Záznam o výjezdu 
2. STD Celkové vyšetření 
3. STD Základní činnosti posádky RZP 
4. STD Prvotní vyšetření 
 

� Život ohrožující stavy 
5. STD NZO – dospělý 
6. STD NZO – dítě 
7. STD NZO – novorozenci  
8. STD Nedostatečné dýchání 
 

Harmonogram splnění dílčího cíle 

 
o 1. 6. 2008 – 4. 8. 2008 

Termín odevzdání 8 standardů dílčího cíle, předání k připomínkování zástupci 
ředitele pro vědu a výzkum, zdravotnickému náměstkovi a hlavní sestře ZZS 
KHK 
 

o 4. 8. 2008 – 1. 10. 2008 
Připomínkovací řízení a příprava k pilotáži 
 

o 6. 10. 2008 
Školení instruktorů středisek ZZS KHK (délka školení 8 hodin) 
 

o 7. 10. 2008 – 1. 12. 2008 
Pilotáž v rámci všech středisek ZZS KHK, získávání elektronické zpětné vazby 
od zaměstnanců (negativa, pozitiva, návrhy změn), zpětné konzultace, 
vyjasňování, podpora (kontinuálně pokračuje tvorba standardů hlavního cíle) 
 

o 1. 12. 2008 – 31. 12. 2008 
Zapracování připomínek, ukončení procesu pilotáže, předložení standardů 
k finálnímu schválení řediteli ZZS KHK 
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2. ZPŮSOB ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ DO PRAXE 
  

2. 1. Instruktor odborné přípravy 

Zavádění standardů do prostředí jednotlivých výjezdových středisek bude probíhat 
prostřednictvím instruktorů odborné přípravy. Instruktor plní roli školitele členů 
výjezdových skupin a je edukačním prostředníkem mezi zaměstnanci a členy 
Pracovní skupiny pro vzdělávání a standardizaci. Výběr vhodných instruktorů je 
odpovědností vrchních sester oblastí ZZS KHK (termín: 31. 8. 2008). 

� 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, 

� v případě potřeby konzultuje další postup s autorem standardu, event. 
se členy Pracovní skupiny pro vzdělávání a standardizaci. 

 
2. 2. Pilotáž 

Po prvotním seznámení všech kmenových zaměstnanců s vybranými standardy 
(minimálně v rámci provozních schůzek s četností definovanou Směrnicí ředitele č. 
5/2004) začíná proces pilotáže, tzn. prověření adekvátnosti, spolehlivosti a 
proveditelnosti standardů v podmínkách přímého poskytování péče nebo formou 
praktického nácviku s možným využitím výukových modelů. Pilotované standardy 
musí mít statut prozatímních dokumentů. 
 
2. 3. Samostudium 

Pro potřeby samostudia budou zaměstnanci využívat následujících materiálů: 
� Standardy v tiskové formě distribuované na středisko prostřednictvím 

instruktorů, 
� Standardy v elektronické formě a případné AV záznamy jejich 

praktického provedení ve webovém prostoru ZZS KHK (intranetu). 
 
2. 4. Konzultace s tvůrci standardu 

� Elektronická prostřednictvím E-mailu: standardy@zzskhk.cz, 
� personální nebo telefonická s autorem standardu. 

 
 
Zpracovali:  členové pracovní skupiny, 25. 6. 2008  
Schválil:  MUDr. Anatolij Truhlář, 27. 6. 2008 
 

 



 
 

136

Příloha č. 6  Program školení střediskových instruktorů 

 
PROGRAM ŠKOLENÍ STŘEDISKOVÝCH INSTRUKTORŮ ZZS KHK 
 
Místo konání  Budova ředitelství ZZS KHK  - „pyramida“ 

Datum konání  6.října 2008 

Čas zahájení  8:00 

Čas ukončení  16:00 

 

8:00 – 8:15   

� Zahájení školení, přivítání, představení (Dr.Truhlář) 

� Seznámení s programem školení (Mathauser) 

� Seznámení s náplní Plánu činnosti Pracovní skupiny pro vzdělávání a 

standardizaci ZZS KHK 

� Seznámení s úlohou střediskových instruktorů v zavádění, pilotáži a 

připomínkování standardů 

� Návrh organizace školení na výjezdovém středisku; časový harmonogram 

do 31.12 2008 

� Způsob komunikace mezi střediskovými instruktory a pracovní skupinou 

� Formulace a způsob předávání zpětné vazby pracovní skupině 

 

 

 

8:15 – 11:00  Blok I 

� STD Základních činností posádky RZP  (M.Honzík) 

� STD  Prvotní vyšetření a život zachraňující výkony (J.Krapáč) 

� STD  Celkové vyšetření (R. Hovadová) 

V průběhu tří vyučovacích hodin (1hod/45 min) podstoupí střediskoví instruktoři  rozdělení 

do 4 skupin proškolení ve třech standardech bloku I – teoretická část 45 min; praktická 

část 90 minut. 

Přestávky 

    9:00 – 9:15 

  10:00 – 10:15 

 

Přestávka na oběd 

  11:00 –12:00 
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12:00 – 14:45  Blok II 

� STD KPR dospělého , dítěte a novorozence posádkou RZP  

(J.Kaššová,  I.Novák,  R.Mathauser) 

� STD  Záznam o výjezdu (J. Krapáč) 

V průběhu tří vyučovacích hodin (1hod/45 min) podstoupí střediskoví instruktoři  rozdělení 

do 4 skupin proškolení ve třech standardech bloku I – teoretická část 45 min; praktická 

část 90 minut. 

Přestávky 

  12:45 - 13:00 

  13:45 - 14:00 

  14:45 - 15:00 

 

15:00 – 16:00 

� Shrnutí, rekapitulace, vyjasnění problémových oblastí, diskuse, náměty a 

připomínky k organizaci školení 

� Stanovení předpokládaného termínu dalšího školení 

� Předání aktuálních e-mailových adres a mobilních čísel střediskových 

instruktorů k zadání do databáze Pracovní skupiny pro vzdělávání a 

standardizaci 

� Předání 8-mi kompletních výtisků standardů každému střediskovému 

instruktorovi 

16:00 

� Zakončení školení střediskových instruktorů 
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Příloha č. 7  Návrh seznamu standardů ošetřovatelských výkonů 

 

Návrh seznamu standardů ošetřovatelských výkonů  
 

Diagnostika 

1.  Měření základních životních funkcí  - TK, P, SpO2 

2.  Zhotovení 12 svodového EKG 

3.  Zhotovení  3 svodového EKG 

4.  Odeslání EKG křivky 

5.  Použití glukometru 

6.  Použití hemocue 

7.  Použití kapnometru 

 

Zprůchodnění a zajištění dýchacích cest supraglotickými pomůckami 

8.  Zprůchodnění DC ústním vzduchovodem 

9.  Zajištění DC larmaskou 

10.  Asistence při intubaci 

 

Umělá plicní ventilace 

11.  Ventilace samorozpínacím dýchacím vakem  

12.  Nastavení ventilátoru 

 

Nepřímá srdeční masáž 

13.  Nepřímá srdeční masáž 

14.  Použití AutoPulsu 

 

Defibrilace a transthorakální stimulace 

15.  Defibrilace manuální 

16.  Defibrilace automatická 

17.  Asistence při kardiostimulaci 

 

Vstup do cévního řečiště  

18.  Zajištění periferního žilního vstupu 

19.  Zajištění IO vstupu u dospělého 

20.  Zajištění IO vstupu u dítěte 

21.  Asistence u zajištění centrálního vstupu do žilního řečiště 
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Podání léků 

22.  Aplikace injekcí IV 

23.  Aplikace injekcí IM 

24.  Aplikace injekcí SC 

25.  Aplikace  léků SL 

26.  Aplikace léků PR 

27.  Aplikace léků PO 

28.  Aplikace infúzí 

 

Oxygenoterapie, inhalace a péče o DC 

29.  Aplikace kyslíku maskou 

30.  Nebulisace 

31.  Odsátí z DC u pacienta s endotracheální rourkou 

32.  Odsátí z DC dýchacích cest u pacienta s tracheostomickou kanylou 

 

Imobilizace 

33.  Naložení fixačního límce 

34.  Použití scoop rámu 

35.  Použití páteřní vyprošťovací dlahy (SED) 

36.  Celková imobilizace vakuovou matrací 

37.  Použití vakuové dlahy 

38.      Použití Kramerovy dlahy 
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Příloha 8  Záznam  otevřeného kódování 

15. 3. 2010  
Vztahuje se k shrnujícímu protokolu Focus Group (R1 FG  ze dne 23. 1. 2010) a 
záznamům písemných odpovědí O1, O2, O3, O4, O5 
 
Záznam otevřeného kódování – Kategorie SEBEHODNOCENÍ ČLENŮ 
 
Kategorie Pojmy strana / řádek 
Sebehodnocení členů nedodržení termínů O4-2/10 ; O5 -1/9, 

12;  
 snaha o dobrou práci O1-1/13; O3-1/19; 

O4-2/10; O4-2/15 
 

Pojem „nedodržení termínů“ 

T: Jak hodnotíte sami sebe jako autory STD? Pozitiva, negativa, rezervy, návrhy na 

zlepšení... ? 

O4-2/10 I:  Práci jsem se snažila odvádět svědomitě, bohužel ne vždy včas. Dodržení 

časového harmonogramu byl můj největší nedostatek.  

O5-1/9: ,,.....flegmatický šnek, kterému musí začít hořet koudel u prdele, aby 

začal něco dělat....." (manželčina jsou pouze první dvě slova v citátu, 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 STD. 

 

Pojem „maximální snaha“ 

O1-1/13 I:  Počáteční nadšení a pracovní nasazení velmi vysoké. 

O3-1/19 I: Standardy jsem předělával, protože se mi samotnému třeba v první verzi 

nelíbily… 

O4- 2/10 I: Práci jsem se snažila odvádět svědomitě  

O4- 2/15 I: STD , které jsem sama vytvářela jsem se snažila vytvářet podle posledních 

odborných názorů a vývoje v oboru, za použití veškeré mně dostupné literatury 
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O2-1/17 I:  Moji účast a případný přínos nechť hodnotí jiní, neb nikdo není 

sám sobě soudcem. Myslím si, že jsem snad byl platným členem týmu a 

přispěl svou dávkou zkušeností do společného mlýna. 

O5-1/13 I: … 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 STD.  
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Příloha 9   Výstupy pracovní skupiny 
 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A STANDARDIZACI ZZS KHK 
 

Výstupy činnosti – stav ke dni 25. 6. 2010 
 
1. 0 Tvorba standardů 
 

1. 1 Dokončené standardy v klinické praxi 

1. 1. 1 Standardy v klinické praxi od 18. 5. 2009 
 
1. STD Manuální defibrilace LP12 
2. STD Aplikace kyslíku 
3. STD Zajištění dýchacích cest LMA – SUPREME 
4. STD KPR dospělého pacienta posádkou RZP 
5. STD KPR dítěte posádkou RZP 
6. STD KPR novorozence posádkou RZP 
 
1. 1. 2 Standardy v klinické praxi od 1. 8. 2009 
 
7. STD Ventilace ručním dýchacím vakem  
8. STD Záznam o výjezdu 
9. STD Bezvědomí 
10. STD Kolapsový stav 
11. STD Křečový stav 
12. STD Febrilní křeče 
13. STD Hypotenze 
14. STD Hypoglykémie 
 
1. 1. 3 Standardy v klinické praxi od 1. 5. 2010 
 
15. STD Zprůchodnění dýchacích cest ústním vzduchovodem 
16. STD Zavedení periferního žilního katétru 
17. STD Nepřímá srdeční masáž 
18. STD Poloautomatická defibrilace LP 12 
19. STD Zajištění intraoseálního přístupu pomocí B.I.G 

 
1. 2  Vypracované standardy k připomínkování odborným 
garantem 

 
1. STD Poranění hlavy 
2. STD Poranění páteře 
3. STD Poranění hrudníku  
4. STD Poranění břicha 
5. STD Poranění pánve 
6. STD Poranění končetin 
7. STD Popáleniny/ Poleptání 
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8. STD Intoxikace 
9. STD Poruchy srdečního rytmu 
10. STD Bolesti na hrudi 
11. STD Cévní mozková příhoda 
12. STD Náhlá příhoda břišní 
13. STD Náhle vzniká dušnost u dětí 
14. STD Náhlý porod mimi ZZ 
15. STD Bolesti zad 
16. STD Hypotermie 
17. STD Celkové vyšetření (optimalizovaná verze) 
18. STD Minimální vyšetření 
19. STD Zajištění IO přístupu EZ-IO 
20. STD Netraumatické krvácení 
21. STD Náhlé stavy v graviditě 
22. STD Polytrauma 
23. STD Nedostatečné dýchání  
24. STD Základní činnosti posádky RZP (optimalizovaná verze) 
25. STD Nedostatečné dýchání  
26. STD Alergická reakce 

 
 

2. 0  Pedagogická a edukační činnost 
 
2. 1  Školení střediskových instruktorů 6.10.2008  - 8 hodin 
 

1. STD Základní činnosti posádky RZP 
2. STD Prvotní vyšetření a život zachraňující výkony 
3. STD KPR dospělého pacienta posádkou RZP (aktuální název STD) 
4. STD KPR dítěte posádkou RZP (aktuální název STD) 
5. STD KPR novorozence posádkou RZP (aktuální název STD) 
6. STD Celkové vyšetření 
7. STD Záznam o výjezdu 

 

2. 2  Školení zaměstnanců instruktory 10/11 2008 - 24 hodin 
 

1. STD Základní činnosti posádky RZP 
2. STD Prvotní vyšetření a život zachraňující výkony 
3. STD KPR dospělého pacienta posádkou RZP (aktuální název STD) 
4. STD KPR dítěte posádkou RZP (aktuální název STD) 
5. STD KPR novorozence posádkou RZP (aktuální název STD) 
6. STD Celkové vyšetření 
7. STD Záznam o výjezdu 

 
2. 3  XIV. Královéhradecké ošetřovatelské dny  

1. BLS  - workshop 
2. KPR v nemocnici - workshop 
3. Použití AED – workshop 

 


