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Anotace
Bakalářská práce sleduje rozdíly ve specializační přípravě a kompetencích sester
v oboru anesteziologie a intenzivní péče v České republice, Slovenské republice a ve
Spolkové republice Německo. Navzdory tomu, že všechny tři sledované země jsou
členskými státy Evropské unie, neexistuje v nich jednotný systém specializačního
vzdělávání, a to nejen v oboru anesteziologie a intenzivní péče, ale také v ostatních
specializačních oborech. Z toho plynou rozdíly ve vzdělávacích programech, odborné
způsobilosti i výsledných kompetencích. Z výsledků vyplývá potřeba harmonizace
a sjednocení systémů specializačního vzdělávání, čímž by bylo docíleno rovnocenných
podmínek a požadavků na postkvalifikační přípravu těchto zdravotnických pracovníků.
Práce je realizována formou kvalitativního výzkumu, respektive obsahové analýzy
oficiálních dokumentů ministerstev zdravotnictví sledovaných zemí, které upravují
specializační vzdělávání a kompetence v daném oboru.

Annotation
The Bachelor thesis presents the differences in the specialized training and
competencies of nurses in the field of anesthesiology and intensive care in the Czech
Republic, Slovak Republic and the Federal Republic of Germany. Despite the fact that
these countries are member states of the European Union, there is no unified system of
postgraduate education - not only in the field of anesthesiology and intensive care, but
also in the other fields. Differences in educational programs, professional qualifications
and competencies result from this state. There is the need of harmonization and
unification of specialized education systems, which would be achieved by equivalent
conditions and requirements. The thesis is accomplished through qualitative research

and content analysis of official documents of Ministries of Health in the particular
countries that regulate specialized training and competence in the field.
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Úvod
V současném světě je medicína, a s ní související ošetřovatelství, jedním

z nejprogresivněji se rozvíjejících oborů. S tím souvisí vývoj nových léků, moderních
technologií a zavádění nových terapeutických metod do praxe. Stejně tak se kladou i
vyšší nároky na zdravotnický personál a jeho vzdělání. Mezi jedny z největších pokroků
v medicíně řadíme možnosti dnešní operativy. O jejích úspěších se často dočítáme
v odborném i denním tisku, ať jde o jakýkoliv obor její působnosti. Současné možnosti
moderních operačních technik umožňují léčbu mnoha vážných onemocnění, která by
bez tohoto pokroku byla neřešitelná. V souvislosti s tím je však třeba zmínit významný
podíl oboru anesteziologie. Ačkoliv se jedná o poměrně mladé odvětví medicíny, těžko
si dnes dokážeme představit operační výkony bez anesteziologického zázemí.
Dynamický rozvoj oboru je úzce spjatý s rozvojem technického vybavení a zaváděním
nových léků. Dochází k zavádění nových pracovních postupů, které vedou především k
vyšší bezpečnosti pacienta v průběhu anestezie. Nutným předpokladem úspěšné operace
je zajištění kvalitní anestezie a základních vitálních funkcí. Bez těchto dvou faktorů je
jakákoliv operace, vzhledem k současné úrovni medicíny, nemyslitelná. Ačkoliv mají
anesteziologové a anesteziologické sestry v každém operačním týmu své nezastupitelné
místo, jejich postavení a úloha v léčebném i ošetřovatelském procesu je však mnohdy
nedoceněna. A to nejen ze strany laické veřejnosti, ale také ze strany ostatních
zdravotníků.
Tento fakt potvrzuje příměr profesora Cvachovce, předsedy České společnosti
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který řekl: „Anesteziolog je jako
vzduch. Jestliže je zde, nikdo si jej nevšímá. Jestliže chybí, všichni po něm volají.“1 To
se však nevztahuje pouze na lékaře - anesteziology, ale také na anesteziologické sestry,
které tvoří společně s lékaři zdravotnický tým s jedním primárním cílem, a to zajištění
bezpečného perioperačního i pooperačního období pacienta. Předpokladem pro tuto
činnost jsou vysoce odborné znalosti dané problematiky, získané absolvováním
postkvalifikačního studia, respektive specializačního vzdělání lékařů i sester.
V bakalářské práci se chci zaměřit právě na tuto oblast vzdělávání, kde
primárním cílem bude vytvoření komparativní studie sledující rozdíly v systému

1

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/anestezie-a-resuscitace/33-pohledemanesteziologa
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specializační přípravy a kompetencí anesteziologických sester v České republice,
Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo.
Dle mého názoru je tato problematika aktuálním a hojně diskutovaným tématem.
Soubor sledovaných zemí jsem zvolil z několika důvodů. Jedním z nich je velký
nedostatek zdravotních sester v České a Slovenské republice, který je částečně
způsoben odchodem vzdělaných a jazykově vybavených sester do sousedního Rakouska
a Německa. Právě v těchto zemích se jim nabízejí lepší pracovní i platové podmínky.
Každoročně se však také navyšuje počet slovenských sester pracujících v České
republice. Obecně tedy můžeme říci, že v rámci Evropské unie dochází k největšímu
volnému pohybu příslušníků členských států EU směrem od východu na západ. Zde se
lidem nabízejí větší možnosti a lepší pracovní a platové podmínky v souvislosti
s vyspělejšími ekonomickými systémy.
Otázkou však zůstává, jak je to v případě uznávání kvalifikace specializačního
vzdělání a s tím související odborné způsobilosti pro výkon povolání v oboru
anesteziologie a intenzivní péče. Právě to bylo jedním z důvodů výběru tohoto tématu
bakalářské práce. Cílem bude zjistit, jak moc se od sebe jednotlivé systémy v rámci
Evropské unie odlišují. Jednou z podmínek pro vstup České republiky do Evropské unie
bylo sjednotit právní předpisy, které budou řešit specifické oblasti, jež mají přímý vztah
k výkonu povolání, a tudíž i vzdělávání všeobecných sester.
K nedostatku zdravotnického personálu v Česku může přispívat také špatně
nastavený systém vzdělávání v souvislosti se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských
zdravotnických povoláních. Alespoň v tomto smyslu se vyjádřil pro ČTK prezident
České lékařské komory Kubek, který řekl: „Nemáme jich dostatek a ty, co máme, se
snažíme z nemocnic ještě vyhnat nesmyslnými požadavky na další doškolování; nejsme
schopni zaplatit středoškolačky a snažíme se dělat ze sester vysokoškolačky“.2
Jako metodiku práce jsem zvolil obsahovou analýzu oficiálních dokumentů
z příslušných ministerstev zdravotnictví a vzdělávacích institucí, se kterými jsem po
celou dobu zpracování práce spolupracoval a bez jejichž pomoci by nebylo možné práci
vytvořit a dokončit. Oslovil jsem Ministerstva zdravotnictví všech tří sledovaných zemí
(ČR, SR, SRN). V případě Spolkové republiky Německo bylo třeba oslovit všech 16
spolkových zemí, jelikož tamní legislativní systém upravující specializační vzdělávání,

2

http://www.novinky.cz/kariera/143750-v-cr-je-nedostatek-sester-nektere-pecuji-o-rakouskeseniory.html
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a z něj vyplývající kompetence, není jednotný (více o tom v samostatné části
kvalitativního výzkumu).
Kromě oficiálních ministerských dokumentů jsem informace čerpal také
z velkého množství materiálů zaslaných oslovenými vzdělávacími institucemi,
oborovými odbornými společnostmi a klinikami univerzitních nemocnic. Dále bych
mezi důležité literární zdroje uvedl českou a zahraniční odbornou literaturu a odborná
periodika, která mi byla k dispozici v Národní lékařské knihovně v Praze a odborné
knihovně Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
v Brně.
Předpokládaný přínos této práce pro ošetřovatelskou praxi vidím ve výsledcích
kvalitativního výzkumu, který poukazuje na nejednotnost specializačního vzdělávání v
oboru Anesteziologie a intenzivní péče ve sledovaných členských zemích Evropské
unie. Mimo to by práce měla poskytnout ucelený přehled informací, sledující
požadavky, kritéria a obsah specializačních vzdělávacích programů, a s tím i související
kompetence. Mohla by tak posloužit jako zdroj potřebných informací zdravotnickým
pracovníkům, uvažujícím o odchodu do některé z těchto zemí.

2

Cíle práce
Pro zpracování bakalářské práce byly stanoveny tyto cíle:
Přinést základní přehled relevantních poznatků z literárních zdrojů a odborných

periodik, charakterizující specializační vzdělávání a kompetence sester pro intenzivní
péči v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo.
V rámci kvalitativního výzkumu provést obsahovou analýzu oficiálních
dokumentů upravujících specializační vzdělávání sester pro intenzivní péči (v České
republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo) s důrazem na přípravu
pro výkon v oblasti anesteziologie.
V rámci kvalitativního výzkumu provést obsahovou analýzu oficiálních
dokumentů upravujících kompetence sester pro intenzivní péči (v České republice,
Slovenské republice a Spolkové republice Německo) s důrazem na přípravu pro výkon
v oblasti anesteziologie.
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Přinést základní přehled rozdílů specializačního vzdělávání a kompetencí Sester
pro intenzivní péči v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice
Německo

3

Teoretická východiska řešené problematiky
V úvodu této částí bakalářské práce budou nejprve popsány a vysvětleny

základní pojmy související s řešenou problematikou, dále bude věnována pozornost
historickým aspektům rozvoje oboru anesteziologie a intenzivní péče, které jsou
rozděleny do tří částí: historie oboru, historie ošetřovatelské péče a s tím i související
historie specializačního vzdělávání v tomto oboru ve všech třech sledovaných zemích.
Současně

s tím

bude

v této

kapitole

věnována

pozornost

také

současnosti

specializačního vzdělávání a zaměřím se na kompetence a pracovně-právní odpovědnost
anesteziologických sester v souvislosti s legislativním prostředím.

3.1

Vymezení základních pojmů
V kontextu se specifickou oblastí výzkumu, který je realizován na základě

obsahové analýzy oficiálních a legislativních dokumentů, ve kterých se často setkáváme
s odbornými a legislativními pojmy, je nutné tyto výrazy definovat a vymezit tak, aby
nedošlo později k jejich chybné interpretaci. Proto nyní uvádím základní definice,
obsažené v této práci.
Anesteziologie - označujeme tak samostatný obor medicíny, který se zabývá
znecitlivěním za použití farmakologických přípravků a jiných speciálních technik. Do
náplně oboru spadá i léčba chronické a nesnesitelné bolesti, pro kterou však musejí mít
lékaři speciální kvalifikaci.
Nejvíce rozšířenou a nejznámější metodou znecitlivění je celková anestezie. Ta
však v některých případech, např. při vysokém věku pacienta, nese určitá rizika. Proto
se ve stále více případech používá anestezie regionální, která spočívá v distribuci
anestetika přímo k nervům, které vedou bolest z dané operované oblasti.
Obecně můžeme říci, že anestezie umožňuje komfortně prodělat terapeutický či
diagnostický zákrok, což je hlavním smyslem práce anesteziologů a anesteziologických
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sester. Ti v průběhu anestezie plně zajišťují komplexní péči o základní vitální funkce
pacienta.3
Resuscitační péče - „Zahrnuje péči o nemocné s náhlým selháním jedné nebo
více základních životních funkcí (vědomí, dýchání, oběhu), u nichž je nutno tyto funkce
podporovat nebo uměle nahrazovat.“4 Je poskytována nemocným s různou etiologií
onemocnění či poranění. Oddělení, poskytující tuto vysoce specializovanou péči,
označujeme jako tzv. ARO (Anesteziologicko - resuscitační oddělení).
Intenzivní péče - „je specifická zdravotní péče o vážně nemocné pacienty, kteří
jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo kterým selhává jedna nebo
více životně důležitých orgánových funkcí. Péče o takové pacienty zahrnuje intenzívní
léčebné a diagnostické postupy, ošetřování, monitorování životních funkcí, případně
jejich podporu např. napojení pacienta na ventilátor, náhrada funkce ledvin apod. Péče
je poskytována po dobu potřebnou k provedení nezbytných vyšetření a ošetření nebo po
dobu, po kterou lze důvodně očekávat náhlý zvrat stability zdravotního stavu.“5
Personální obsazení těchto oddělení tvoří lékaři atestovaní v oborech vnitřní
lékařství, ARO, popřípadě urgentní medicína a sestry se specializací na intenzivní péči
(tzv. ARIP). Jedná se o multidisciplinární zařízení, která se specializují dle oboru své
působnosti. Jednotné označení není standardizováno, proto se v nemocnicích setkáváme
s odděleními:
 Novorozenecká JIP
 Dětská (pediatrická) JIP
 Úrazová (traumatologická) JIP
 Koronární jednotka (koronární JIP) pro srdeční příhody
 Kardiovaskulární JIP
 Kardiochirurgické JIP
 Neurochirurgické JIP
 Chirurgická JIP
 Neurologické JIP
3

http://www.zdn.cz/oborove-specialy/anesteziologie-resuscitace-a-in/
http://www.nemji.cz/charakteristika-oddeleni/ds-1145/p1=1354
5
http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=5188&typ=application/pdf&nazev=Standard%20%20JIP.pdf
4
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 Urologická JIP
 ostatní oborová JIP
V této souvislosti je třeba zmínit ještě tzv. JIRP - Jednotku intenzivní a
resuscitační péče. Jedná se o „jednotku vyšší intenzívní péče (resuscitační) s převahou
funkce léčby orgánových selhání“6, na rozdíl od jednotek nižší intenzívní péče, která
plní spíše funkci monitorovací.
Ošetřovatelská péče - „soubor odborných činností zaměřených na udržení,
podporu a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních
potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců
nebo skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím a porodem, rozvoj, zachování nebo
navrácení soběstačnosti; její součástí je také péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování
jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti“7
Základní ošetřovatelská péče - „ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům,
kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup umožňuje běžné aktivity
denního života, jejichž riziko ohrožení základních životních funkcí, zejména dýchání,
krevního oběhu, vědomí a vylučování, je minimální, a kteří jsou bez patologických změn
psychického stavu, pokud není dále uvedeno jinak“8
Specializovaná ošetřovatelská péče - „ošetřovatelská péče poskytovaná
pacientům, kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup výrazně
omezuje běžné aktivity denního života, jejichž riziko narušení základních životních
funkcí nebo jejich selhání je reálné“9.
Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče - „ošetřovatelská péče poskytovaná
pacientům, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo bezprostředně
toto selhání hrozí“.10
6

http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=5188&typ=application/pdf&nazev=Standard%20%20JIP.pdf
7
Vyhláška MZ ČR č.55/2011Sb., činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, § 2
8
tamtéž
9
tamtéž
10
Vyhláška MZ ČR č.55/2011Sb., činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,
§2
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Standard - „písemně zpracovaný 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 úřadu“.11
Celoživotní vzdělávání - „V posledních desetiletích se ve vzdělávací politice
v celosvětovém měřítku prosazuje koncepce, že lidé se musí učit a vzdělávat v průběhu
celého života. Nejde při tom o prodlužování povinné školní docházky či rozšiřování
stávajících vzdělávacích systémů, ale o zásadně nový pohled na roli vzdělávání pro
jednotlivce a veškeré lidstvo.“12 Hovoříme-li o zdravotnících, platí tato teze dvojnásob.
Co se České republiky týče, zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických
povoláních stanovuje povinnost celoživotního vzdělávání pro všechny zdravotnické
pracovníky i jiné odborné pracovníky. Celoživotní vzdělávání přitom definuje § 53
jako: „průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí,
dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v
příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky.“13
Specializační vzdělávání - je formou celoživotního vzdělávání, „které má za cíl
prohloubení získaných znalostí a dovedností se zaměřením na výkon určité činnosti či
práce,“14 v našem případě ošetřovatelské péče v anesteziologii a intenzivní péči. Zde je
specializační vzdělávání realizováno modulovým systémem. Modulem se rozumí
ucelená část vzdělávacího programu s počtem kreditů stanoveným vzdělávacím
programem.“15
„Úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou získává
zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných
činností.“16

11

tamtéž
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. rozšířené a aktualizované
vydání. Praha: Portál, 2001, s. 33, 68, 260, 265, 308 – 9. ISBN 80-7178-579-2
13
Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, § 53
14
www.kr-kralovehradecky.cz/assets/.../definice_pojmu.doc
15
Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, § 56, odst. 1
16
Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, § 55, odst. 1
12

15

Vzdělávací program - „stanoví délku přípravy, rozsah a obsah přípravy,
zejména počet hodin praktického a teoretického vyučování, a výuková pracoviště, na
kterých vzdělávání probíhá. Dále stanoví teoretické znalosti a praktické dovednosti
vyplývající

z

jednotlivých

modulů,

popřípadě

další

požadavky

pro

získání

specializované způsobilosti. Vzdělávací program může také stanovit vstupní požadavky
na zdravotní způsobilost, na délku výkonu povolání, na typ pracoviště, kde bylo
povolání vykonáváno, a na zvláštní odbornou způsobilost podle zvláštních právních
předpisů.“17
Akreditované zařízení - „je zdravotnické zařízení, jiná právnická osoba nebo
fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci“.18 Touto akreditací získávají tyto
subjekty

oprávnění

uskutečňovat

různé

formy

celoživotního

vzdělávání

a

specializačního vzdělávání, které zákon č. 96/2004 Sb. definuje takto:
„a) specializační vzdělávání,
b) certifikované kurzy,
c) inovační kurzy v akreditovaných zařízeních
d) odborné stáže v akreditovaných zařízeních
e) účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích
f) publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, nebo
g) samostatné studium odborné literatury“19
Samotné vzdělávací programy mohou být dopracovány podle potřeb
akreditovaného zařízení za předpokladu, že splňuje minimální požadavky vzdělávacího
programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR.
Kompetence - „Pojem kompetence se v dnešní době užívá v češtině ve dvou
různých významech. První vyjadřuje pravomoc, oprávnění, rozsah působnosti, zpravidla
udělené nějakou autoritou nebo patřící nějaké autoritě. Naproti tomu druhý význam
vyjadřuje schopnost vykonávat nějakou činnost, umět ji vykonávat, být v příslušné
oblasti kvalifikovaný, mít potřebné vědomosti a dovednosti. Rozdíl mezi nimi je v tom,
že první význam zdůrazňuje něco, co je člověku dáno zvenku, oproti tomu druhý význam
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Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, § 56, odst. 2
Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, § 45, odst. 2
19
Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, §54, odst. 1
18
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zdůrazňuje vnitřní kvalitu člověka, která je výsledkem jeho rozvoje v daném okamžiku,
víceméně nezávislou na vnějším světě, která mu umožňuje podat určitý výkon.“20
V dostupné literatuře je možné nalézt nespočet definic zabývajících se
kompetencemi. Výstižně je popisuje Mastiliaková, která kompetence definuje jako
„dovednosti, znalosti a postoje, které umožňují určité osobě samostatně vykonávat svoji
činnost, nepřetržitě se odborně vzdělávat a rychle se přizpůsobit měnícím se
podmínkám.“21 Jiný z autorů je chápe jako „úroveň práce, v níž se projevuje účinné
používání znalostí, dovedností a úsudku.“22

3.2 Historie anesteziologie jako medicínského oboru
Počátky každého medicínského oboru se upínají k dané historické době, která
rozvoj těchto oborů umožnila a zapříčinila. V tom se odráží tehdejší sociální i kulturní
atmosféra, ale také politická situace.
„Na rozdíl od jiných medicínských oborů je anesteziologie poměrně mladá.
Vznikla zhruba před 160 lety a většina objevů a významných inovací s cílem zlepšení
bezpečnosti pacienta přišla až po roce 1950.“23 K rozvoji anesteziologie, tak jak ji
chápeme v současnosti, dochází po konci 2. světové války, kdy se zpět do vlastí vracejí
lékaři účastnící se tohoto válečného konfliktu.
Díky jejich

zkušenostem

na

evropských

frontách

dochází

k progresi

chirurgických oborů. Ty však kladou nemalé nároky na perioperační i pooperační péči
zaměřenou na minimalizaci bolesti spjaté s operační zátěží. Do té doby se úspěšně
používala éterová anestezie, která byla vedena operujícími lékaři, kteří se zabývali
především chirurgickými technikami a operativou obecně. To však s sebou neslo jistá
rizika, protože znalosti tehdejších chirurgů v oblasti anesteziologie byly minimální.
S rozvojem nových operačních metod bylo třeba specializovaných odborníků.

20

PROCHÁZKOVÁ, L. Využití kompetenčních modelů při řízení lidských zdrojů, Bakalářská práce, str.
11, Brno, 2007
21
MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství, I. Díl. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2004. 187 s. ISBN
80-246-0429-9.
22
ALEXANDER, MARGARET F. Struktura kompetencí všeobecné sestry podle ICN: zpráva o postupu
přípravy ICN struktury kompetencí a konzultací. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a
nelékařských zdravotnických oborů: ČAS, 2003. 57 s. ISBN 80-7013-392-9.
23
MÁLEK, POKORNÝ, DVOŘÁČEK, Historie anesteziologie in: Základy anesteziologie, učební skripta
3. LF UK v Praze, str. 1, 2009
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3.2.1 Historie oboru anesteziologie a intenzivní péče v Československu
Po skončení druhé světové války dochází v Československu k důležité změně
postoje k anesteziologii. Do vlasti se vrátili lékaři působící za války ve Velké Británii,
kde poznali výhody tamního postavení anesteziologie. Mezi ně patřil i Lev Spinadel,
který se ve Velké Británii vyškolil právě v tomto oboru a po svém návratu založil
v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) první samostatné anesteziologické oddělení v
Československu, které zahájilo činnost 1. ledna 1948. Stal se tak zakladatelem oboru
anesteziologie u nás.
Postupem času začali chirurgové chápat, že další rozvoj jejich operačních
činností závisí na úrovni anestezie, pro kterou je třeba mít vyškolené odborníky, kteří by
se věnovali speciálně této problematice. Již v roce 1952 dochází k založení samotné
anesteziologické komise v rámci Československé chirurgické sekce (dále jen ČSCHS).
O pár let později se několik českých představitelů oboru anesteziologie (Dvořáček,
Hoder, Pokorný, Kezsler) pokusilo přesvědčit členy výboru ČSCHS o potřebě
odloučení anesteziologie od chirurgických oborů. Tím by došlo k jeho osamostatnění a
možnosti rozšíření o resuscitační a intenzivní péči. To se částečně podařilo v roce 1961,
kdy se obor odtrhl od chirurgické sekce. K rozšíření působnosti však bohužel nedošlo.
To se podařilo až v roce 1971. Do té doby se obor postupně rozvíjel. Vzhledem
k politickým poměrům nebylo možné srovnání s okolními zeměmi, ani možnost
odborných stáží v zahraničí. Proto se staly neocenitelné znalosti a zkušenosti lékařů,
působících ve Velké Británii a USA.
S rozvojem oboru dochází taktéž k zakládání samostatných anesteziologických
pracovišť, ve kterých zajišťovali zdravotnickou péči lékaři – anesteziologové a
specializované sestry v anesteziologii (viz. Historie ošetřovatelské péče v oboru
anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče v Československu). Mezi první patřilo
pracoviště ve Vinohradské nemocnici a o dva roky později, v roce 1963, v Nemocnici
na Bulovce. Úroveň oboru byla natolik vysoká, že po několika úspěšných sympóziích
anesteziologické sekce České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen
ČLS JEP), přišel podnět k volbě hlavního města Prahy pro III. Evropský
anesteziologický kongres, který se uskutečnil v roce 1970. Navzdory nepříznivé
politické situaci, která zapříčinila emigraci mnoha zkušených československých
anesteziologů do zahraničí, se ani přesto rozvoj oboru nezastavil. Svůj podíl na tom měl
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právě i patriotismus emigrujících lékařů, kteří se dělili se svými kolegy v
Československu o své cenné zkušenosti a zasílali jim zahraniční odborné časopisy. V
roce 1969 dochází k reorganizaci ČLS JEP a odborná anesteziologická sekce se stává
Společností anesteziologie. Ta v roce 1971 rozšiřuje svůj oficiální název na Společnost
anesteziologie a resuscitace ČLS JEP.
Co je však podstatnější, je rok 1971, kdy se díky vyhlášce Ministerstva
zdravotnictví ČSR č. 72/1971 stala Anesteziologie a resuscitace základním, dříve
dvoustupňovým oborem. Došlo tak k rozšíření náplně oboru. Na anesteziologických
pracovištích začaly vznikat lůžkové části, kde byli léčeni pacienti s poruchou vědomí a
se selháním základních životních funkcí.
Odtud pochází název anesteziologicko - resuscitační oddělení (zkr. ARO), které
bylo jako první založeno v Kladně. Do náplně oboru spadala také léčba chronické a
nesnesitelné bolesti. V této souvislosti se začaly zakládat specializované ambulance,
poskytující tuto specializovanou zdravotnickou péči. První ambulance tohoto typu byla
otevřena v roce 1976.
Podle Metodického opatření Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 32 z roku 1974
jsou stanoveny čtyři základní body oboru a to: anesteziologická péče, resuscitační péče
a péče o nemocné s chronickou a nesnesitelnou bolestí. Mimo to sem však spadá také
další, čtvrtý bod, a to přednemocniční neodkladná péče, realizovaná tehdy jako Rychlá
lékařská pomoc.
Po rozdělení Československa dochází v roce 1994 ke změně názvu odborné
společnosti na Českou společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Pod
tímto názvem společnost existuje dodnes.
Jak je vidět, za dobu existence oboru došlo u nás k zásadním změnám ve
zdravotním i vzdělávacím systému České republiky. Obor prošel mnoha změnami, které
umožnily jeho progresivní rozvoj.
Nejen v minulosti, ale i nyní, patří česká anesteziologie a resuscitace ke světové
špičce. O tom vypovídají četné profesní a akademické úspěchy našich anesteziologů
v zahraničí.
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3.2.2 Historie oboru anesteziologie a intenzivní péče ve Spolkové
republice Německo
Éra novodobé anestezie v Německu začala dne 24. ledna 1847, kdy profesor
Johann Ferdinand Heyfelder znecitlivěl pacienta pomocí éterové anestezie na
chirurgické klinice Univerzitní nemocnice v Erlangenu. K rozvoji anesteziologie
později dopomohly i další slavné a průlomové objevy v oblasti farmakologie. Například
německý chemik Albert Niemann, působící na Univerzitě v Göttingenu, izoloval kokain
z keře koky v roce 1860, který později umožnil rozvoj lokálních anestetik, jejichž
účinek demonstroval v roce 1884 Koller na kongresu Německé společnosti pro
oftalmologii v německém Heidelbergu. Významnou osobou německé anesteziologie byl
Trendelenburg, který jako první provedl tracheotomii u člověka a později v roce 1869 i
endotracheální intubaci. Ta znamenala pro anesteziologii průlom v dosud používaných
anesteziologických technikách, jejíž odkaz se odráží i v současnosti.
Dalším významným okamžikem, který se promítá i v dnešní době, je zavedení
prvního anesteziologického přístroje. Jeho vývojem se zabýval Heinrich Dräger, který
sestavil první anesteziologický přístroj s absorpčním filtrem na oxid uhličitý. První
přístroj byl vyroben v roce 1902 a do klinické praxe byl zaveden Otto Rothem na
klinice v Lübecku.
Mimo to vytvořil Dräger také koncept systému ventilačního okruhu. Současné
moderní anesteziologické přístroje, které nalezneme na všech anesteziologických
pracovištích po celém světě, pracují na stejném principu. Není divu, že mezi
nejznámější a nejmodernější zástupce anesteziologických přístrojů patří právě produkty
společnosti, jejímž zakladatelem byl právě tento německý podnikatel.
Jak je vidět, 19. a 20. století bylo v Německu - stejně jako u nás - plné rozvoje
nových anesteziologických technik a principů. Jejich zavádění do praxe a utváření
Anesteziologie jako medicínského oboru bylo však mnohem dynamičtější. Zatímco u
nás byla Anesteziologie ve svých počátcích, v Německu probíhalo studium a výzkum
tohoto oboru již před druhou světovou válkou. Studium bylo realizováno na třech
vysokých školách. Jednalo se o Univerzitu ve Freiburgu, Hamburku a Würzburgu. V
roce 1928 lékaři Killian a Gauss založili první německý anesteziologický odborný
časopis Der Schmerz (v překladu bolest) a Narkose und Anaesthesie (Narkóza a
anestezie). (Journal of Clinical Anesthesia Volume 3, Issue 3, May - June 1991, Pages
235-244)
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Kritickým obdobím pro německou anesteziologii byla 2. světová válka. Ta
zapříčinila kritický nedostatek kvalifikovaných anesteziologů a dalších odborných
zdravotnických pracovníků. Německo proto vycházelo ze zkušeností z USA, kde od
roku 1915 v Ohiu vznikl první šestiměsíční anesteziologický vzdělávací kurz pro lékaře,
stomatology a sestry. Proto, v době 2. světové války i po jejím konci, nahrazovali
chybějící anesteziology tzv. „narkotizační lékaři“, sestry, a dokonce i studenti medicíny.
V roce 1930 byly Sauerbruchem a Kirschnerem zřízeny první pokoje pro
operované pacienty, k bezprostřednímu pooperačnímu sledování a minimalizaci
komplikací spojených s podáním celkové anestezie.
V letech 1947-1952, v důsledku epidemie poliomyelitidy, vznikly tzv. „stanice
umělého dýchání“, vybavené ventilátory podporujícími základní životní funkce. Toto
zavedení ventilátorů do klinické praxe bylo zrodem intenzivní péče v Německu.
Dlouhodobá ventilace však byla stále ještě v počátcích. Jednotky intenzivní péče
v dnešním pojetí prakticky neexistovaly. Vážně nemocní pacienti byli léčeni a sledování
na tzv. „hlídacích stanicích“. Na některých dětských odděleních byly vybrané pokoje se
stálou přítomností pečující sestry.
V roce 1952 byl založen nový odborný časopis Der Anaesthesist (Anesteziolog).
O rok později, roku 1953 byla založena Německá společnost pro anesteziologii,
resuscitaci a intenzivní medicínu.

3.3

Historie ošetřovatelské péče v oboru anesteziologie a
intenzivní péče v Československu

3.3.1 Historie ošetřovatelské péče v oboru anesteziologie a intenzivní
péče v Československu
Doposud jsem se zabýval počátky a rozvojem anesteziologie jako medicínského
oboru. Pro obsah této práce je však podstatnější historie ošetřovatelské péče v
anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči (dále jen ARIP). Proto se v následující části
zaměřím na popis profesního života zakladatelky ošetřovatelství v anesteziologii a
intenzivní péči s cílem poukázat na její vliv při utváření tohoto oboru a výchově sester s
touto specializací.
Za zakladatelku oboru ARIP v Československu lze považovat paní Alenu
Stárkovou, rozenou Palečkovou, která byla první stálou anesteziologickou sestrou u nás.
Narodila se 22. ledna 1925. Studovala Ošetřovatelskou školu kongregace Milosrdných
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sester sv. Karla Boromejského v Praze na Malé Straně, kde v roce 1946 ukončila studia
diplomovou zkouškou. Následně se zapsala ke studiu na lékařskou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze, které musela po dvou letech z rodinných důvodů ukončit.
Po odchodu z fakulty začala pracovat v odborné knihovně Spojených
farmaceutických závodů, odkud se jí dostalo pozvání ke spolupráci od primáře
Spinadela, který tou dobou vedl anesteziologické oddělení Ústřední vojenské
nemocnice (dále jen ÚVN), a který je současně zakladatelem oboru Anesteziologie v
Československu (viz. Kapitola 3.2.1).
Na anesteziologickém oddělení ÚVN nebyla Stárková zdaleka první sestrou,
která po boku primáře Spinadela pracovala. Sestry se zde střídaly na výpomoc z
různých oddělení. Sestra Stárková je však historicky první stálou anesteziologickou
sestrou na pracovišti tohoto typu. Pod primářovým odborným vedením si osvojovala
znalosti i techniky práce anesteziologické sestry, které zahrnovaly přípravu materiálu,
instrumentačního stolku, anesteziologického přístroje s anestetickými plyny a roztoky,
asistenci při intubaci i dalších terapeutických technik. Brzy si osvojila také techniky
celkové i místní anestezie, laryngoskopie a endotracheální intubace. V době nemoci
primáře Spinadela tak byla odborně i prakticky schopna provádět celkovou anestezii dle
požadavků chirurgů.
Po zapracování byla pověřena v rámci ÚVN školením nově příchozích sester
v oblasti anesteziologické instrumentace. Působila taktéž jako pedagog na střední
zdravotnické škole, kde se věnovala ošetřovatelským technikám. Stále více si byla
vědoma potřeby celoživotního vzdělávání, proto v roce 1950 oslovila Asociaci
amerických anesteziologických sester v Chicagu, jež vydávala ve Spojených státech
odborný časopis pro anesteziologické sestry. Její žádosti o zasílání tohoto časopisu bylo
vyhověno a stala se tak do poloviny 80. let odběratelkou Journal of the American
Association of Nurse Anesthetist. „V americkém časopise byl každoročně zveřejňován
seznam členek a mezi nimi byla po řadu let uváděna paní Alena Stárková - Palečková
jako jediná sestra nejen z Československa, ale z celé Evropy.“24
V roce 1961 byla vydána Státním zdravotnickým vydavatelstvím příručka s
názvem „Anesteziologická technika“, jejíž byla spoluautorkou s J. Pokorným. „Sestru
Palečkovou jsem poznal po svém nástupu na anesteziologické oddělení ÚVN dne 1. 2.
1952. Stala se mou dlouholetou spolupracovnicí. Koncem 50. let jsem se rozhodl napsat
24
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příručku popisující aspekty anesteziologického provozu a k autorské spolupráci jsem
pozval sestru Stárkovou“25 říká Pokorný. Tato příručka byla brzy po svém uvedení na
trh zcela rozebrána, a proto v roce 1964 vyšlo její druhé přepracované vydání, kde
nechyběla také kapitola ošetřovatelství v anesteziologii, ve které Stárková podrobně
popsala zvláštnosti práce anesteziologických sester. Tato publikace byla první, a na
dlouhá léta jedinou, učebnicí pro sestry specializující se v oboru ARIP.
Výše zmíněná publikační činnost sestry Stárkové bezpochyby napomohla
úspěchu při prosazování odborné přípravy na středních zdravotnických školách v oboru
„anesteziologická instrumentářka“. Do ošetřovatelské péče v tomto oboru významně
zasáhlo rozšíření oboru anesteziologie a resuscitace v roce 1971. „Vyhláškou MZ ČSR č.
72/1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve
zdravotnictví, byla zřízena pro zdravotní sestry, ženské sestry a dětské sestry odbornost
na úseku práce „anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče – ARIP“.26
V následujících letech působila Stárková na pozici vrchní sestry oddělení ARO
v ÚVN. V roce 1969 dostala nabídku ke spolupráci na výuce studentů subkatedry
anesteziologie na Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (dále jen
ILF).
Tuto nabídku přijala a stala se tak odbornou instruktorkou v oboru
anesteziologie. Její další profesní úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. O rok
později ji byl vystaven diplom „Certified Registered Nurse Anesthetist“- Diplomovaná
registrovaná anesteziologická sestra, Americkou asociací anesteziologických sester.
Po vybudování Fakultní nemocnice v Motole, která vznikla sloučením Městské
motolské nemocnice a Dětské nemocnice na Karlově, odešla Stárková z ÚVN do nově
otevřeného nemocničního monobloku, kde bylo zcela nově zřízeno resuscitační
oddělení pro děti. Spojením s anesteziologicko-resuscitačním oddělením pro dospělé tak
vznikla Klinika anesteziologie a resuscitace, která je v současnosti významným centrem
postgraduální přípravy lékařů a je tak akreditovaným pracovištěm Institutu
postgraduálního vzdělávání zdravotníků a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Mimo to zde probíhá také výuka specializačního vzdělávání sester v oboru
ARIP a již několikátým rokem se tak Fakultní nemocnice Motol řadí k akreditovaným
vzdělávacím institucím, připravující zdravotníky na vysoce specializovanou péči.
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anesteziologie a resuscitace), se stala Stárková její členkou a na dlouhá léta i její
jednatelkou a představitelkou.
Souhrnně tedy můžeme říci, že Stárková je historicky první odbornou sestrou
v oboru ARIP u nás. Svým odhodláním a poctivou prací dopomohla odbornému vývoji
oboru. Současně se stala spoluautorkou tehdejší první české odborné publikace,
zabývající se anesteziologickými technikami. Kromě toho byla po dlouhá léta jedinou
členkou Americké společnosti anesteziologických sester v celé Evropě.

3.3.2 Historie ošetřovatelské péče v oboru anesteziologie a intenzivní
péče ve Spolkové republice Německo
Vzhledem k minimu informací, které se mi podařilo sehnat o počátcích
ošetřovatelství v oboru ARIP ve Spolkové republice Německo, kde bohužel neexistuje
ucelený zdroj informací zabývající se touto tématikou, zmiňuji všechny zjištěné
skutečnosti z oblasti ošetřovatelské péče v kapitolách věnovaným Historii oboru
Anesteziologicko - resuscitační péče a Historii specializačního vzdělávání v Německu.

3.4

Historie vzdělávání
V roce 1993 došlo k zásadní změně, co se týká struktury vzdělávacího i

zdravotního systému u nás. Rozdělením Československa na dva samostatné státní celky
- Českou a Slovenskou republiku, došlo ke změně Ústavy, zákonů i dalších oficiálních
dokumentů, upravujících jednotlivé vzdělávací programy. Proto bylo třeba následující
část práce rozdělit na tři samostatné kapitoly. Jednu, pro obě země společnou, tedy do
roku 1993 a dvě samostatné, které pojednávají o jednotlivých vzdělávacích systémech
v těchto zemích do současnosti.

3.4.1 Historie specializačního vzdělávání v Československu (do roku
1993)
Základem a předpokladem poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče je
dostatek

kvalifikovaného

zdravotnického

personálu.

Postkvalifikační

odborné

vzdělávání, tzv. Celoživotní vzdělávání, je nezbytnou součástí profesního růstu každého
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zdravotnického pracovníka, který je ze zákona povinen si udržovat své odborné znalosti
na úrovni současných vědeckých poznatků.
„Tato myšlenka vedla v poválečných letech ke vzniku koncepce „Organizované
formy soustavného dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví‘“27 a později
k založení Ústavu pro doškolování lékařů v Praze a Trenčíně, jenž byl posléze
přestěhován do Bratislavy. O několik let později byly oba tyto ústavy přejmenovány na
Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Jenže systematické celoživotní
vzdělávání se netýkalo jen těchto dvou skupin zdravotníků. Brzy se ukázalo, že je třeba
odborně vzdělávat i střední zdravotnický personál, který zaujímá v poskytování
zdravotnické péče nenahraditelnou úlohu a patří k nejpočetnější skupině zdravotníků.
„Proto se ve druhé polovině padesátých let začaly objevovat konkrétní
požadavky na zřízení odborné „školy“, která by zajišťovala jejich další systematické
vzdělávání.
A tak, brzy po založení již zmíněného pražského Ústavu pro doškolování lékařů,
dnešního Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, byla výnosem
Ministerstva zdravotnictví ČSR v roce 1960 založena vzdělávací instituce pod názvem
Středisko pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně, v
prostorách Střední zdravotnické školy v Merhautově ulici.“28
O pět let později, v roce 1965, došlo k přejmenování Střediska na Ústav pro
další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. S rostoucím zájmem zdravotníků
o školení a s rozšířením své působnosti bylo zapotřebí i rozšíření samotného Ústavu.
Proto došlo k jeho přestěhování do nově vybudovaného komplexu budov na Vinařské
ulici, která splňovala veškeré požadavky na vzdělávací instituci takového významu.
Ústav realizoval desítky školících akcí a vzdělávacích kurzů za rok a každým rokem jej
navštěvovalo stále větší množství posluchačů. V roce 1986 tak došlo k další změně
názvu organizace a to na Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických
pracovníků.
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3.4.2 Historie specializačního vzdělávání sester v České republice (po
roce 1993)
Postupem času docházelo ke zvyšování kompetencí Institutu a k rozšiřování
pracovních úkolů. „K významné změně nejen v názvu, ale především v jeho struktuře,
dochází v roce 2003, kdy se mění na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborů (NCO NZO) a stává se tak flexibilním centrem zajišťujícím
odbornou úroveň v široké oblasti poskytování zdravotní péče. Do organizační struktury
NCO NZO se k pedagogickému a hospodářsko-ekonomickému úseku nově začleňuje
úsek regulace nelékařských povolání a výzkumu.“ 29
Mezi hlavní úkoly Centra patří spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví České
republiky (dále jen MZ ČR) a podíl na řešení aktuálních problémů ve zdravotnictví,
týkající se především nelékařských zdravotnických povolání.
Proto, dne 1. 5. 2004 vzniká Registr nelékařských zdravotnických pracovníků,
který má za úkol zavedení jednotného řádu a regulaci struktury těchto povolání.
Autonomní postavení Centra v oblasti specializačního vzdělávání narušil systém
celorepublikové sítě akreditovaných pracovišť, realizujících specializační přípravu
nelékařských zdravotnických pracovníků. Tuto síť tvoří z větší části velké fakultní
nemocnice, ale i ostatní zdravotnická zařízení, která úspěšně prošla akreditačním
procesem - viz kapitola 4.7.
Je však třeba říci, že Národní centrum v Brně je jedinou vzdělávací institucí
svého druhu v České republice. Kromě specializačního studia nabízí i další formy
celoživotního vzdělávání, ať už v podobě certifikovaných kurzů, přednášek, seminářů,
atd. Mezi hlavní úkoly Centra patří příprava podkladů pro vznik právních norem a jejich
tvorba, také účast na připomínkových řízeních, či posuzování vysokoškolských
vzdělávacích programů. Kromě toho je koordinačním a metodickým centrem
Celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví a odpovídá také za organizaci a průběh
specializačních, či aprobačních zkoušek. V roce 2009 obdrželo certifikát systému řízení
kvality podle normy ISO 9001 : 2008, který je mezinárodně uznávanou normou pro
Systém managementu kvality (QMS). Tato norma poskytuje Centru systém a soubor
pravidel, která zabezpečují smysluplný přístup k poskytování vzdělávání tak, aby bylo
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dosaženo spokojenosti všech přijatých uchazečů o studium, a byly tak splněny všechny
požadavky související s kvalitou studia.30

3.4.3 Historie specializačního vzdělávání sester ve Slovenské republice
po roce 1993
Co se týká Slovenské republiky, zde získávají zdravotničtí pracovníci odbornou
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání tzv. pregraduálním studiem. Tedy
získáním vysokoškolského vzdělání I. nebo II. stupně v akreditovaných zdravotnických
studijních oborech, realizovaných vysokými školami, nebo po získání vyššího
odborného, či středního odborného zdravotnického vzdělání. Poslední zmíněný typ
studia, realizovaný středními zdravotnickými školami, je řízen jednak Ministerstvem
školství Slovenské republiky (SR), do jehož působnosti přešly v roce 2003, tak i
Ministerstvem zdravotnictví SR, které v nich řídí odbornou složku vzdělávání a určuje
síť studijních oborů.
V souvislosti s demokratizačními změnami ve společnosti a v systému
poskytování zdravotní péče v letech 1993 (rozdělení tehdejšího Československa) a 2004
(vstup SR do Evropské unie) byl v institucionálním uspořádání zdravotnických
vzdělávacích institucí Slovenské republiky zrušen monopol jejich postavení a do
systému zdravotnického školství byl zaveden princip plurality.
Výchovu specialistů v medicíně, stomatologii, farmacii a dalších nelékařských
zdravotnických oborech vykonávala až do roku 2002 státní neuniverzitní vzdělávací
instituce, známá pod názvem Slovenská postgraduálna akadémia medicíny (SPAM) se
sídlem v Bratislavě.
Před vstupem Slovenské republiky do Evropské unie však bylo nutné
harmonizovat legislativu se zákony EU i v oblasti zdravotnického vzdělávání. Směrnice
číslo 93/16/EEC o vzájemném uznávání diplomů specializačního studia v medicíně a
dalších regulovaných zdravotnických oborech, v článku 24 určuje, že takové studium
může poskytovat pouze vysoká škola univerzitního typu, jejíž součástí je univerzitní
nemocnice. Proto Národní rada SR zákonem číslo 401/2002 Z.z. reorganizovala
Slovenskou postgraduální akademii medicíny na vysokou školu, která se tak stala
Slovenskou zdravotnickou univerzitou v Bratislavě (SZU). Ta zřídila 4 fakulty
s různým stupněm zaměření. Mezi ně patří:
30
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 Lekárska fakulta
 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 Fakulta verejného zdravotníctva
 Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Pro tuto práci je podstatná Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných
štúdií, která od svého vzniku až do současnosti poskytuje kromě akreditovaného
vysokoškolského vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu také
specializační a kontinuální vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Toto
vzdělání bylo do té doby zajišťováno Ústavem pro další vzdělávání středních
zdravotnických pracovníků, které vzniklo v roce 1960 v Bratislavě a Brně. (viz Historie
specializačního vzdělávání sester v Československu do roku 1993)
Již zmíněný systém plurality umožnil rozšířit systém postgraduálního
(specializačního a kontinuálního) vzdělávání zdravotníků o nové akreditované
vzdělávací instituce.
Reorganizace systému a akreditace nových vzdělávacích institucí měla za cíl
zajistit

kvalitativně

vyšší

úroveň rozvoje

odborných znalostí

a dovedností

zdravotnických pracovníků pro poskytování vysoce specializované a profesionální
zdravotní péče.
3.4.4 Historie specializačního vzdělávání sester ve Spolkové republice
Německo
Na počátku šedesátých let bylo ve skandinávských zemích, USA a Švýcarsku
zavedeno vzdělávání zdravotnického personálu v oboru anesteziologie a intenzivní
péče. O tyto nové trendy se brzy začali zajímat i ve Spolkové republice Německo. Na
klinikách v Mnichově, Freiburgu a Vojenské nemocnici Koblenz začali vzdělávat
zdravotnický personál za účelem zvýšení kvalifikace a zároveň by se tak kompenzoval i
nedostatečný počet anesteziologů. Z toho důvodu byla na klinikách po celém Německu
vedena anestezie speciálně zaškolenými zdravotníky, tzv. „anesteziologickými
sestrami“.
Zakladatelkou tohoto oboru byla vrchní sestra Therese Valerius, působící na
univerzitní klinice v Mohuči. Díky absolvování několika zahraničních stáží, kde získala
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mnoho cenných profesních zkušeností, vypracovala v roce 1962 koncepci vzdělávání
ošetřovatelského personálu.
V roce 1964 ve spolupráci s anesteziology mohučské kliniky Halmagyim a
Noltem zahájila první dvouleté systematické odborné vzdělávání sester. O dva roky
později složilo závěrečné zkoušky prvních šest anesteziologických sester. V roce 1969
začalo v Ulmu postkvalifikační odborné vzdělávání v délce jednoho roku podle
předpisu Německé společnosti pro anestézii a resuscitaci (DGAW - Deutsche
Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V.). Tato společnost vydala
v roce 1972 „Pokyny pro další vzdělávání sester specialistek“.
V témže roce byl přijat také mohučský vzdělávací program pro další vzdělávání
zdravotníků. Terese Valerius chtěla společně se třemi lékařskými odbornými
společnostmi tento systém vzdělávání rozšířit v rámci celé Spolkové republiky. Jejich
společné úsilí se však nesetkalo s pochopením ostatních odborných společností a
institucí, neboť vznikly názory, že by se vytvořila preferovaná elitní skupina
zdravotních sester.
O dva roky později, v roce 1974 se v Mohuči uskutečnilo pracovní jednání právě
s Teresou Valerius, na základě něhož bylo čtyřiceti německými sestrami 26. října 1974
založeno profesní sdružení Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege e.V.
(Německá společnost pro odbornou ošetřovatelskou péči). Za účelem oficiálního uznání
bylo k 1. 1. 1975 ustaveno pětičlenné představenstvo, jehož předsedkyní se stala právě
Therese Valerius. Ve stanovách je jako hlavní cíl zakotvena podpora dalšího vzdělávání
zdravotních sester. Tímto se toto profesní sdružení odlišuje od ostatních, která podporují
spíše různé vzdělávací aktivity. Časem se ukázalo, že takto specializovaně vzdělané
sestry nevytvořily žádnou „elitní skupinu“, naopak jejich vysoce specializovaná
kvalifikace vedla ke zvýšení kvality zdravotnické a ošetřovatelské péče.
V letech 1975 až 1976 pod záštitou Německé asociace nemocnic (DKG), byla
ve spolupráci se třemi lékařskými odbornými společnostmi v intenzivní medicíně
vypracována směrnice, která slouží s účinností od 16. 11. 1976 jako metodický pokyn
pro všechny spolkové země v oblasti dalšího vzdělávání a kvalifikačních zkoušek
všeobecných i dětských sester v intenzivní péči. Tento metodický pokyn tvoří rovněž
základ pro další vzdělávání v oborech onkologie, psychiatrie, rehabilitace, neurologie a
pro perioperační péči.
Současně spolkové země vydaly „Rámcový pokyn pro další vzdělávání“
v různých oborech zdravotní péče. Zde byla ustanovena dvouletá délka vzdělávání,
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která činila 720 hodin teoretické i praktické výuky a byl stanoven charakter závěrečné
atestační zkoušky.
V roce 1991 bylo toto nařízení novelizováno, díky čemuž je nyní v kompetenci
každé spolkové země si oblast dalšího vzdělávání upravit dle vlastních potřeb a
požadavků, vyplývajících z praktických podmínek.
Ve Spolkové republice Německo měla, a stále má, největší zásluhu na rozvoji
specializačního vzdělávání v oblasti anesteziologie a intenzivní péče Německá
společnost pro odbornou ošetřovatelskou péči a funkční zařazení (DGF). Společnost má
širokou členskou základnu a pořádá různé konference a odborná symposia na téma
dalšího vzdělávání v této oblasti. Dne 1. 7. 2009 vydala závazný standard pro
poskytování odborné ošetřovatelské péče. DGF je členem Mezinárodní federace
anesteziologických sester (IFNA - International Federation of Nurse Anesthetist) a
Evropské federace společností pro ošetřovatelství v intenzivní péči (EFCCNA European
Federation of Critical Care Nurse Association).
Od roku 2009 bylo nově zahájeno na některých německých vysokých školách
bakalářské studium „Intensive Care Practitioner“ (ICP), jež můžeme volně přeložit jako
„Odborník pro intenzivní péči“. Při zahájení tohoto studia na Steinbeis-Hochschule
v Berlíně uvedl

Klaus

Notz, předseda Německé společnosti

pro odbornou

ošetřovatelskou péči, že sestry - specialistky mohou poskytnout pacientům v oboru
intenzivní péče více profesionality, jistoty a zabránit tak nenadálým komplikacím.
O tom vypovídá i výsledek Mezinárodní odborné studie, která udává, že
s desetiprocentním nárůstem vysokoškolsky vzdělaného odborného personálu se snížila
úmrtnost pacientů o 5 procent. (Aiken LH, Clarke SP, Cheung RB, Sloane DM, Silber
JH.; Educational levels of hospital nurses and surgical patient mortality, 2002)

3.5

Současnost vzdělávání

3.5.1 Současnost specializačního vzdělávání v České republice
Vzdělávání zdravotnických pracovníků lékařských i nelékařských oborů má
v České republice dlouholetou tradici a velmi dobrou úroveň. O tom vypovídá zájem o
české zdravotníky ze stran zahraničních zdravotnických pracovišť, kam každoročně
odchází za lepšími pracovními a platovými podmínkami nemalá část lékařů i sester.

30

„Vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 byl klíčovým impulsem k
velmi dlouho diskutovaným změnám, které se týkaly nelékařských zdravotnických
pracovníků. Dnem 1. 4. 2004 vstoupil v platnost zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k
výkonu činnosti související s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů.“31
Vzdělávání námi vybrané skupiny zdravotních sester (sester se specializací
v anesteziologii a intenzivní péči - dále též ARIP) je realizováno tzv. celoživotním
vzděláváním, respektive formou specializačního vzdělávání, jehož absolvování je
podmínkou pro získání specializované způsobilosti v tomto oboru. Tento druh
vzdělávání upravuje v § 55 - 60 zmíněný zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských
zdravotnických povoláních, v platném znění.
V České republice je tato forma vzdělávání uskutečňována v akreditovaných
zařízeních (viz níže), která se musí řídit, v souvislosti s organizací a poskytováním
specializačního vzdělávání, příslušným vzdělávacím programem zveřejněným ve
Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro obsah této práce je zásadní obor
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, u kterého se změnil
nařízením vlády č.31/2010 Sb. (o oborech specializačního vzdělávání a označení
odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí) název. Toto
nové nařízení vlády změnilo předchozí nařízení č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví
obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se
specializovanou způsobilostí. V tabulce č. 1 uvádím přehled změn.
TAB. 1: Přehled změn v souvislosti s Nařízením vlády č. 31/2010 Sb.
Specializace podle dřívějších právních
předpisů

Specializace podle nových právních
předpisů

Nařízení vlády č. 463/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Označení oboru SV

Označení odbornosti

Ošetřovatelská péče v
anesteziologii,
resuscitaci a intenzivní
péči

Sestra pro intenzivní
péči

Označení oboru SV Označení odbornosti

Intenzivní péče

Sestra pro intenzivní
péči
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LÁLOVÁ, Kompetence sester na jednotkách intenzivní péče, 2006, (dostupné na www.ecoretvasa.cz/data/view?id=524)
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Účelem specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků je získání
odborné způsobilosti k výkonu specializovaných činností. Výčet těchto činnosti
definuje § 49 vyhlášky č. 55/2011 Sb. (o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků), která vstoupila v platnost dne 1. 3. 2011 a nahradila dosavadní
Vyhlášku č. 424/2004 Sb.
„Vzdělávací program specializačního vzdělávání se skládá z modulů. Modulem
se rozumí ucelená část vzdělávacího programu s počtem kreditů, stanovených
vzdělávacím programem.32
Ten dále stanoví také délku odborné přípravy, její rozsah i obsah, zejména počet
hodin praktického a teoretického vyučování, ale také výuková pracoviště, na kterých
specializační vzdělávání probíhá. Jedná se o tzv. akreditovaná zařízení, která definuje §
45 zákona č. 96/2004 Sb. (o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů) v platném
znění, splňující požadavky stanovené zákonem, a která obdržela rozhodnutí o udělení
akreditace pro příslušnou část vzdělávacího programu nebo vzdělávací program celý.
Jejich seznam uvádím v samostatné kapitole 4.7. Ta jsou mimo jiné ze zákona povinna:
a) uskutečňovat vzdělávání podle vzdělávacích programů,
b) předkládat ministerstvu roční zprávu o organizačním a finančním zajištění
vzdělávání,
c) podrobit se kontrole zabezpečení vzdělávání podle vzdělávacího programu,
prováděné ministerstvem,
d) vést dokumentaci o vzdělávání, která dokládá skutečnosti nutné pro doložení
povinností vyplývajících ze vzdělávacího programu, která obsahuje seznam
účastníků vzdělávání; dokumentace o vzdělávání je archiválií podle zvláštního
právního předpisu
e) neprodleně, nejpozději do 30 dnů oznámit ministerstvu každou změnu
podmínek souvisejících se zabezpečením vzdělávání,
f) na vyžádání ministerstva umožnit vykonání praktické části atestační zkoušky,
zkoušky k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu,
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Zákon č. 96/2004, o nelékařských zdravotnických povoláních, § 56

32

aprobační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo adaptačního období podle tohoto
zákona a zákona o uznávání odborné kvalifikace.“33
Vzdělávací program „dále stanoví teoretické znalosti a praktické dovednosti
vyplývající z jednotlivých modulů, popřípadě další požadavky pro získání
specializované způsobilosti.“34
Financování specializačního vzdělávání je upraveno v § 60a - 60d zákona č.
96/2004 Sb. Každoročně, do 31. prosince, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ve
spolupráci s univerzitami a profesními sdruženími maximální počet rezidenčních míst,
na které se poskytuje dotace ze státního rozpočtu. Tato dotace je vyčleněna na úhradu
nákladů spojených se specializačním vzděláváním, včetně mzdových nákladů, které
vyvstanou s příslušným studiem specializačního vzdělávání (viz § 60a). Za rok 2010
například poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR pro nelékařské zdravotnické obory
finanční dotaci na 812 rezidenčních míst.35 Pro srovnání uvádím v tabulce č. 2, počet
uchazečů zařazených do specializačního oboru dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb. ke dni
18. 2. 2010.
TAB. 2: Počet uchazečů zařazených do specializačního oboru ke dni 18. 2. 2010
Specializační obory

počet zařazených

počet studujících

Ošetřovatelská péče v ARIP

3334

2469

Zdroj: http://www.nconzo.cz/web/guest/172
3.5.2 Současnost specializačního vzdělávání ve Slovenské republice
Systém specializačního vzdělávání sester ve Slovenské republice upravuje
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z., o odbornej spôsobilosti na
výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností.
Co je podstatné, je § 11, který pojednává o získání odborné způsobilosti ve
specializačních oborech, kam patří i námi sledovaná Anestéziológia a intenzívna
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starostlivosť. Zákon stanovuje, že se odborná způsobilost k výkonu specializovaných
pracovních činností získává specializačním studiem. To je součástí tzv. ďalšieho
vzdelávania, které můžeme chápat jako celoživotní vzdělávání. O způsobech dalšího
vzdělávání slovenských zdravotníků pojednává § 68, který jej dělí, stejně jako i český
zákon, na několik forem. Budu se však zabývat formou celoživotního vzdělávání, o
kterém pojednává § 69 výše zmíněného vládního nařízení.
Specializační vzdělávání je realizováno akreditovaným vzdělávacím programem,
ve kterém si zdravotník rozšiřuje znalosti a dovednosti dané problematiky. Studium
zahrnuje jak teoretickou, tak i praktickou část, jež ve struktuře studia převažuje. Obě
tyto části jsou tvořeny modulovým systémem obdobným modulovému systému v České
republice. (více v samotné komparativní studii)
Specializační vzdělávání je realizováno akreditovanými pracovišti - zařízeními
(viz kapitola 4.7), která k tomuto účelu obdržela od Akreditační komise Ministerstva
zdravotnictví SR souhlas. Tato komise je poradním orgánem ministerstva ve věcech
vzdělávání zdravotnických pracovníků.
Financování specializačního vzdělávání se řídí podle § 39a zákona č. 351/2005
Z.z.:
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa môže financovať z:
a) prostriedkov zamestnávateľov,
b) prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov alebo obcí,
c) prostriedkov rozpočtov zdravotných poisťovní,
d) úhrad zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú účastníkmi ďalšieho vzdelávania,
e) prostriedkov štátneho rozpočtu,
f) prostriedkov nadácií a iných právnických osôb a fyzických osôb,
g) iných zdrojov.“36
Dosud získávala prostředky státu za účelem zajištění dalšího vzdělávání
zdravotnických pracovníků pouze Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Po
zavedení plurality do systému „ďalšieho vzdelávania“, by se měly vypracovat
transparentní podmínky, po jejichž splnění se budou moci o tyto prostředky ucházet
také další vzdělávací instituce, které získaly akreditaci od ministerstva zdravotnictví na
realizaci studijních programů dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků.
36
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3.5.3 Současnost specializačního vzdělávání ve Spolkové republice
Německo
Specializační vzdělávání ve Spolkové republice Německo není řízeno jednotným
spolkovým zákonem. V kompetenci všech šestnácti spolkových zemí je si tento druh
vzdělávání přizpůsobit dle vlastních potřeb a v souvislosti s tamní legislativou. Od toho
se odvíjejí rozdílné požadavky na uchazeče o studium i jejich výsledné kompetence.
Vzdělávací programy jsou ve většině případů organizovány modulovým systémem,
přičemž každý modul je ukončen příslušnou zkouškou. Na závěr studia čeká absolventy
ústní a praktická závěrečná zkouška před odbornou komisí. Navzdory tomu, že není
v Německu zaveden jednotný systém upravující toto vzdělávání, se ve většině případů
každý vzdělávací program řídí doporučením Evropské unie. Více v samostatné kapitole
kvalitativního výzkumu.

3.6

Kompetence sester
Sestry tvoří nejpočetnější skupinu pracovníků ve zdravotnictví nejen u nás, ale i

po celém světě. Jsou tak jednou z hlavních a nenahraditelných sil v poskytování
zdravotní péče.
V současné době je sestra stále více rovnocennou partnerkou ostatním členům
zdravotnického týmu. Tím se mění i její kompetence, náplň a charakter její práce.
Vyspělá zdravotnictví jsou charakterizována stále vyšší kompetentností zdravotnického
personálu. S tím však vyvstává i druhá stránka věci. S rostoucími kompetencemi rostou
i povinnosti a právní zodpovědnost. Ačkoliv se sestry dožadují vyšší pravomoci a širší
škály výkonů, které mohou provádět, málokterá z nich si je vědoma právních aspektů,
které s touto změnou souvisí.
3.6.1 Kompetence sester v České republika
Zákon, podle kterého se v současnosti české zdravotnictví řídí, definuje činnosti
a odpovědnost, které ve většině případů leží na lékaři. Cokoli sestra podnikne nad rámec
svých, zákonem stanovených kompetencí, je logicky protizákonné.
Otázka navýšení kompetencí zdravotníků v České republice je velmi často
diskutované téma. Ještě donedávna zde byl systém nastaven tak, jak jej výstižně
charakterizuje autorka článku týkajícího se právě kompetencí sester: „V českém
35

zdravotnictví vládne zvláštní systém – sestry jsou tlačené k tomu, aby si doplňovaly
vzdělání. Čtyřletá střední škola už jim nestačí, ale pravomoci se příliš nerozšiřují.
Nesmějí rozhodnout ani tak banální věc, jako je podání léku na bolest hlavy pacientovi,
který se neléčí s ničím, co by s hlavou souviselo.“37
Je třeba říci, že v některých bodech s autorkou nesouhlasím. Místo přínosu
rozšíření kompetencí vidím spíše rizika. Nedomnívám se, že by byly sestry natolik
vzdělané v oblasti farmakologie, aby byly kompetentní k podávání určitých skupin
farmak. Ať už kvůli možným kontraindikacím či interakcím, kterých si v danou chvíli
nemusejí být vědomy, a které mohou mít fatální následky. Souhlasím však v případě,
kdy by byly sestry v této problematice dostatečně vzdělány, a nejednalo by se o
základní znalosti farmakologie, jak je tomu doposud, ale o rozšířené znalosti v souladu
s postupem lége artis. Současně s tím je třeba také přijmout vyšší odpovědnost, což ne
všechny sestry akceptují.
V důsledku hrozící krize, související s odchodem lékařů zapojených do akce
„Děkujeme, odcházíme“ schválila Poslanecká sněmovna ve zrychleném řízení dne 2. 2.
2011 novelu zákona, která by měla určitým způsobem navýšit kompetence zdravotních
sester, porodních asistentek a dalších nelékařských profesí. Tuto novelu předložil
poslanec Marek Šnajdr po dohodě s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem.
Znamenalo by to, že by sestry mohly provádět některé odborné činnosti ještě před
získáním specializované odborné způsobilosti. Jak tomu ale ve skutečnosti bude, lze jen
odhadovat.
Podle průzkumu, který provedla společnosti STEM/MARK, souhlasí většina
dotázaných Čechů s tím, aby se kompetence zdravotních sester rozšířily úměrně jejich
vzdělání. Alespoň tak odpovědělo 84 procent dotázaných respondentů. „Zároveň si ale
dvě třetiny nemyslí, že by sestry mohly pracovat nezávisle na lékaři.“38
Tématem kompetencí se ve své práci zabývala také Lálová. „Cílem bylo
zmapovat skutečně vykonávané činnosti sester na jednotkách intenzivní péče, zjistit
postoj sester k novým kompetencím, zjistit ochotu sester kontinuálně se vzdělávat a učit
se novým výkonům“.39

37

Syslová Jana: http://zpravy.idnes.cz/zdravotni-sestry-dele-studuji-kompetence-jim-ale-nepribyvaji-p6o/domaci.asp?c=A100221_201342_domaci_abr
38
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vetsina-lidi-v-cr-souhlasi-s-rustem-kompetenci
sester/603111&id_seznam=2017
39
LÁLOVÁ, Ilona, Kompetence sester na jednotkách intenzivní péče, 2005

36

O činnostech, ke kterým jsou u nás sestry kompetentní, a ke kterým mají
odbornou způsobilost, pojednává nově vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.
55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,
platná od 1. 3. 2011. A to nejen v obecném pojetí podle § 3, který definuje činnosti
zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí a § 4, definující činnosti
všeobecných sester, ale vymezuje také specifické činnosti, ke kterým je sestra způsobilá
po absolvování specializačního vzdělání a po získání specializované způsobilosti (§ 54 § 67) viz kapitola 4.9. Podívejme se nyní na paragrafy, upravující kompetence
zdravotnických pracovníků s odbornou způsobilostí obecně a kompetence všeobecných
sester. Takový pracovník podle § 3
a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,
b) dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s
právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví,
c) vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných
právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení,
d) poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí,
případně pokyny lékaře,
e) podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními
školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických
studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích
programech akreditovaných kvalifikačních kurzů,
f) podílí se na přípravě standardů.40
Podle § 4 vyhláška definuje činnosti všeobecných sester takto:
(1)Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu
a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje
základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského
procesu. Přitom zejména může:

40

Vyhláška 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odbor. pracovníků, § 3

37

a) vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich
onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v
ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření
intenzity bolesti, stavu výživy),
b) sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, to je dech, puls,
elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry,
c) pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta,
d) zajišťovat herní aktivity dětí,
e) zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní
cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky),
f) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich
průchodnost,
g) hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat
stomie, centrální a periferní žilní vstupy,
h) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem rehabilitační
ošetřování, to je zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody
bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových
odchylek, včetně prevence dalších poruch z mobility,
i) provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti,
j) edukovat pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a
připravovat pro ně informační materiály,
k) orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost
spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat
pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních,
l) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
m) provádět psychickou podporu umírajících a jejich blízkých a po stanovení
smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím
pacienta,
n) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, včetně návykových látek,
(dále jen „léčivé přípravky“), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou
zásobu,
o) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo,
manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich
dostatečnou zásobu.
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(2) Všeobecná sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou
způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu
s diagnózou stanovenou lékařem může vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. b) až
i) při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče.
(3) Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace
lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační,
neodkladné a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a
léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje,
zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může
a) podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u
novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak; pokud není dále uvedeno
jinak,
b) zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,
c) provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál a
orientačně hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické,
d) provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů,
e) provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o
močové katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachů močového
měchýře,
f) provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádět nazogastrické
sondy pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně a aplikovat výživu
sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech
věkových kategorií,
g) provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let.
Všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře může
a) aplikovat nitrožilně krevní deriváty,
b) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a dále bez odborného
dohledu na základě indikace lékaře ošetřovat pacienta v průběhu aplikace
a ukončovat ji.41
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3.6.2 Kompetence sester ve Slovenské republice
Ve Slovenské republice jsou kompetence definovány vyhláškou MZ SR č.
364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou
samostatne a v spolupráci s lekárom v znení neskorších predpisov. Jedná se tak o jeden
z primárních dokumentů, které zařazují sestru do pracovního procesu a vymezují její
kompetence. Sestry jsou tak oprávněny vykonávat tyto činnosti:
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne
a) identifikuje potreby ošetrovateľskej starostlivosti osoby, rodiny alebo
komunity a zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so
zdravím, chorobou alebo umieraním,
b) rozhoduje o úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia ošetrovateľskej
starostlivosti v závislosti od zistených potrieb osoby, rodiny alebo komunity,
ktorej poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť,
c) podieľa sa na zavedení systému kvality a hodnotí kvalitu ošetrovateľskej
starostlivosti,
d) podieľa sa na tvorbe štandardov v ošetrovateľstve a v ošetrovateľskej
starostlivosti,
e) organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá
potrebám osoby a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba
potrebuje lekársku starostlivosť,
f) podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv osoby,
g) zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením,
preložením a úmrtím osoby,
h) vedie ošetrovateľskú dokumentáciu, kontroluje a analyzuje záznamy v
ošetrovateľskej dokumentácii; na základe ošetrovateľskej dokumentácie vykazuje
činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
i) používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve,
j) zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po
prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej
starostlivosti,
k) poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí a v inom
prirodzenom sociálnom prostredí osoby,
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l) odporúča zdravotnú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a
právnickými osobami v prípade potreby,
m) edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o ošetrovateľskej starostlivosti s
dôrazom na sebestačnosť,
n) poskytuje informácie súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v
potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite,
o) uskutočňuje ošetrovateľský výskum, monitoruje požiadavky na výskum v
ošetrovateľskej praxi, realizuje ho a jeho výsledky využíva v ošetrovateľskej
praxi,
p) podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
q) riadi a koordinuje prácu členov ošetrovateľského týmu, najmä zdravotníckeho
asistenta a sanitára, a zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických
predpisov,
r) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
s) podieľa sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
t)

zabezpečuje

hygienu

prostredia

vrátane

dezinfekcie

a

sterilizácie

zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri
poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu
a sterilizáciu aj vykonáva,
u) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity
pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
v) odporúča používanie voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a
dietetických potravín.
Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra registrovaná podľa § 62 až 64 zákona ďalej
samostatne
a) meria, sleduje a interpretuje zistené numerické a klinické údaje fyziologických
funkcií a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie
ošetrovateľskej starostlivosti,
b) orientačne vyšetruje zrakovú ostrosť pomocou optotypov a ostrosť sluchu,
c) vykonáva ošetrovateľskú rehabilitáciu a podieľa sa na prevencii porúch z
imobility,
d) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc,
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e) aplikuje zábaly a obklady,
f) odsáva sekréty z dýchacích ciest,
g) ošetruje drény, periférne katétre a centrálne katétre, epidurálne katétre,
permanentné močové katétre, kanyly a stómie.
Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra registrovaná podľa § 62 až 64 zákona
samostatne poskytuje aj ošetrovateľskú starostlivosť deťom vrátane novorodencov.
Na základe indikácie lekára sestra samostatne
a) pripravuje osobu na diagnostické výkony a terapeutické výkony a poskytuje
ošetrovateľskú starostlivosť počas týchto výkonov a po ich skončení,
b) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,
c) odoberá biologický materiál,
d) preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia
vyžadujú zásah lekára,
e) zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, permanentné močové
katétre u žien a rektálne rúrky,
f) aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, liečivé kúpele,
g) vykonáva kontinuálnu abdominálnu peritoneálnu dialýzu,
h) podáva lieky všetkými dostupnými formami; intravenózne aplikovať lieky a
parenterálnu výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára,
ktorého vzor je uvedený v prílohe,
i) vykonáva funkčnú diagnostiku.
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou v spolupráci s lekárom
a) zavádzaní epidurálneho katétra, močového katétra u detí a mužov,
b) chirurgických výkonoch,
c) endoskopických vyšetreniach,
d) invazívnych výkonoch a neinvazívnych výkonoch,
e) podávaní kontrastných látok intravenóznou formou,
f) podávaní transfúznych liekov a transfúznych prípravkov“42
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Legislativní systém Slovenské republiky nedělá rozdíly mezi registrovanými
sestrami se specializací a bez specializace. Říká sice, že specializačním vzděláním
získává sestra odbornou způsobilost k poskytování vysoce specializované péče, ale o
jaké činnosti se jedná, vyhláška nestanoví.
Možná proto bylo téma kompetencí a specializovaných činností předmětem
několika sesterských odborných konferencí. Jednou z nich byla „III. Celoslovenska
konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti“, která se
konala 24. - 25. června 2010 v Trnavě. Při této příležitosti požadovali účastníci
konference po Ministerstvu zdravotnictví SR přepracování systému kompetencí s
ohledem na kvalifikační stupeň vzdělání a jednoznačně definované činnosti, ke kterým
budou sestry kompetentní v souvislosti s jednotlivými specializačními programy.
Současně s tím vznesli také požadavek týkající se přehodnocení počtu
personálního zabezpečení (sester, zdravotnických asistentů, sanitářů) na jednotkách
intenzivní péče a odděleních anesteziologie a intenzivní medicíny a provedení kontroly
jejich dodržování v ústavních zdravotnických zařízeních (bez ohledu na zřizovatele).
3.6.3 Kompetence sester ve Spolkové republice Německo
Kompetence sester v SRN se řídí legislativou dané spolkové země. Obecné
kompetence stanovuje příslušný zákon upravující další vzdělávání zdravotnických
pracovníků, specificky pak jednotlivé moduly vzdělávacího programu. Znamená to
tedy, že každým úspěšně absolvovaným modulem si sestra rozšiřuje své kompetence, ke
kterým je po ukončení dalšího vzdělávání v oboru anesteziologie a intenzivní péče
způsobilá. Jelikož se jedná o výpis činností z modulů vzdělávacího programu, uvádím
tyto kompetence v příloze č. 1, která obsahuje kompletní soubor modulů.

3.7

Anestezie z pohledu práv a odpovědnosti
„Jestliže platí, že poskytování zdravotní péče je činnost týmová, o to více a ve

vyhraněnější formě to platí o podávání anestezie. Anesteziologická sestra v souladu se
svojí pracovní náplní připravuje podle ordinace anestetika a léky a také je podle pokynu
lékaře aplikuje. Jako kvalifikovaný zaměstnanec sama plně odpovídá za svoji činnost
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(za správně naředěné anestetikum, za správnost podání léku i za záměnu léku).“43
V případě, že má-li sestra jakékoliv pochybnosti o ordinaci lékaře, ať už z důvodu
špatné čitelnosti ordinovaných léků, množství jeho dávky nebo neobvyklým ředěním,
nesmí lék aplikovat a musí na to anesteziologa ihned upozornit. A to i v případě, má-li
podezření, že ordinovaný lék je závadný. Zde je třeba také zdůraznit, že sestra je
povinna „podat pouze přípravek ordinovaný a není oprávněna ordinaci jakkoliv měnit
(např. Narkamon zaměnit za Calipsol).“44 A to i v případě, že má v této oblasti
odpovídající znalosti farmakologie související s absolvováním specializačního studia.
„Pokud anesteziologická sestra zamění anestetikum nebo lék či provede chybné ředění
léku a přípravek je správně anesteziologem ordinován, za pochybení nese trestněprávní odpovědnost anesteziologická sestra, zejména, je-li pochybení provázeno škodou
na zdraví.“45 Odškodnění však hradí zaměstnavatel, tedy zdravotnické zařízení.
Za zařazení sestry do pracovního procesu v souvislosti s její odbornou
způsobilostí nese odpovědnost staniční, popřípadě vrchní sestra příslušné kliniky.
V praxi to vypadá tak, že začínající anesteziologická sestra je z počátku
přidělena k profesně zkušenější kolegyni, která k této činnosti získala předchozím
specializačním vzděláním odbornou způsobilost. Specializační vzdělávání tak není
podmínkou k nástupu na anesteziologické pracoviště, avšak nutným předpokladem je
zařazení začínající anesteziologické sestry do specializačního vzdělávacího programu,
ve kterém později získá specializovanou způsobilost k poskytování této vysoce odborné
činnosti.
„Dojde-li k poškození pacienta při správném, lege artis prováděném výkonu,
anesteziolog ani anesteziologická sestra nenesou trestně-právní, ani pracovně-právní
odpovědnost. Škodu způsobenou „provozní činností“ hradí zdravotnické zařízení, které
se může hojit na tom, kdo škodu zapříčinil. Při záměně pacienta nese odpovědnost
anesteziolog, za záměnu operované strany nese odpovědnost operatér.“46
Ačkoliv zákon jednoznačně stanovuje trestně-právní a pracovně-právní
odpovědnost, v konečném důsledku pochybení zdravotnických pracovníků mohou být
určité odlišnosti. Některé nemocnice mají v souvislosti s udělenou akreditací nastavena
provozní pravidla jinak. Takovou nemocnicí je například Nemocnice na Homolce, která
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je držitelem Mezinárodní akreditace Joint Commission International (JCI), která toto
zdravotnické zařízení zavazuje k poskytování bezpečné a kvalitní péče.47 Zde jsou
nastavena taková bezpečnostní opatření, mající výskyt pochybení minimalizovat.
Operační tým takto akreditované nemocnice je povinen provést před každým operačním
výkonem bezpečnostní prověrku, která se současně zaznamenává do zdravotnické
dokumentace pacienta. V konečném důsledku však nese odpovědnost opět operatér.

4

Kvalitativní výzkum
V následující části bakalářské práce se budu věnovat samotnému výzkumu, který

je realizován formou obsahové analýzy získaných oficiálních dokumentů upravujících
specializační vzdělávání ve sledovaných zemích (ČR, SR, SRN).
Podstatou výzkumu je komparativní studie jednotlivých specializačních
vzdělávacích programů, jejíž výsledek demonstruje zásadní rozdíly ve vstupních,
průběžných i výstupních podmínkách specializačního vzdělávání v oboru anesteziologie
a intenzivní péče. Z toho plyne i různorodost stupně výsledných kompetencí, které se
později promítají v profesním zařazení a pracovních podmínkách absolventů
specializačního vzdělávání.
Soubor sledovaných zemí jsem vybral na základě rostoucího zájmu ze strany
českých a slovenských zdravotníků o práci v sousedních zemích (Rakousko, Německo)
a současně slovenských sester o práci v České republice. V souvislosti s výzkumem
byla oslovena jednotlivá Ministerstva zdravotnictví (ČR, SR, SRN) s žádostí o oficiální
dokumenty a informace týkající se systému specializačního vzdělávání v dané zemi.
Část informací bylo možné dohledat prostřednictvím webového portálu těchto
institucí, některé však nikoli. Mluvíme-li o Ministerstvu zdravotnictví ČR, to veškeré
potřebné dokumenty uveřejňuje a stále aktualizuje na svých webových stránkách.
V případě slovenského ministerstva zdravotnictví tomu bylo obdobně, avšak některé
informace nebylo možné dohledat, proto bylo nutné kontaktovat příslušný odbor
ministerstva, který mi poskytl potřebné informace. Co se týká Ministerstva
zdravotnictví SRN, zde byla komunikace značně komplikovaná. Tato členská země EU
je federativní republikou tvořenou šestnácti spolkovými zeměmi. Oslovil jsem centrální
„Bundesministerium für Gesundheit“ (Spolkové Ministerstvo zdravotnictví SRN)
v Berlíně s dotazem, jaký zákon popřípadě legislativní dokument upravuje specializační
47

více o akreditaci a bezpečnostních cílech na http://homolka.cz/cs-CZ/kvalita-a-bezpecnost.html
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vzdělávání sester v oboru anesteziologie a intenzivní péče a jejich kompetence v rámci
Německa. Dostalo se mi odpovědi: „Spolkové ministerstvo zdravotnictví je vždy ochotné
poskytnout informace pro přípravu dokumentů, disertační a jiné podobné vědecké
práce. Ty však musejí být omezeny jen na dostupné informace a materiály, jakými jsou
tiskové zprávy našeho ministerstva. Výzkum nebo komplexní odpovědi na otázky nemůže
poskytovat.“ Současně jsem byl pracovníky ministerstva odkázán na webový portál
ministerstva, kde jsou všechny zákony k dispozici. Jelikož se však jednalo o cca 80
zákonů, které jednoznačně nedefinovaly specializační vzdělávání v této zemi, bylo třeba
hledat pomoc jinde.
Oslovil jsem tedy Akademii Therese Valerius v Duisburgu (Schule zur
Weiterbildung in der Krankenpflege), která je jednou z akreditovaných institucí,
organizující specializační vzdělávání zdravotníků. V Německu není tato forma studia
označována jako specializační, ale jako „další vzdělávání zdravotnických pracovníků“,
proto budu v souvislosti se vzdělávacími programy SRN používat tohoto označení. Na
můj dotaz zareagoval v Akademii pan Jürgen Hambücker AHA, RN, CCRN, vedoucí
manažer ošetřovatelství a odborný instruktor v oboru Anesteziologie a intenzivní péče
v Therese - Valerius Akademie für Gesundheitsberufe Duisburg e.V. a na Drexel
University of Philadelphia, USA. Poskytl mi mnoho potřebných podkladů a informací,
které mi pomohly v orientaci německého systému dalšího vzdělávání, speciálně ve
spolkové zemi Severní Porýní - Vestfálsko.
Ve své zprávě píše: „V Německu existují v každé spolkové zemi jiná pravidla
upravující další vzdělávání zdravotnických pracovníků. Pro vzdělání (základní, střední,
univerzitní) platí národní zákon, nicméně další vzdělávání je dle názoru zákonodárce
věcí a pravomocí jednotlivých spolkových zemí. Proto máme v Německu obrovské
rozdíly ve vzdělávání a velmi odlišné standardy s rozdílnými nároky na pracovníky.
V některých případech neodpovídají ani mezinárodním standardům“. Tento fakt
potvrzují také informace získané nezávisle na informacích z Duisburgu, které jsem
obdržel ze školicího střediska Univerzitní klinika Düsseldorf: „Specializační vzdělávání
v intenzivní péči a anestézii není státem řízené vzdělávání. Spolkové země mají možnost,
aby si pravidla tohoto vzdělávání upravily podle sebe. Ve spolkové zemi Severní Porýní
- Vestfálsku

platí od roku 2008 nově aktualizovaná směrnice specializovaného

vzdělávání a zkušební řád.“
Na základě informací, které hovoří o nejednotnosti systému i legislativě, jsem
oslovil Ministerstva zdravotnictví, popřípadě sociálních věcí všech šestnácti spolkových
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zemí (v závislosti na resortu, upravujícím další vzdělávání ve zdravotnictví) s dotazem,
jakým zákonem je upraveno specializační vzdělávání těchto spolkových zemí, a jakou
formou je realizováno. Jejich reakce a odpovědi byly různorodé. Některá reagovala
okamžitě a poskytla mi všechny potřebné informace, jiná poslala informace neúplné a
některá pro změnu nereagovala vůbec. Vzhledem ke stanovenému rozsahu bakalářské
práce nebylo možné porovnat vzdělávací programy všech těchto spolkových zemí.
Proto byla vybrána jen jedna a to na základě ucelené formy poskytnutých informací a
dostatečného množství materiálů. Jedná se o spolkovou zemi Severní Porýní –
Vestfálsko, která má zastupovat reprezentativní vzorek německého systému dalšího
vzdělávání zdravotnických pracovníků.
Primárně bylo třeba stanovit kritéria, která budou ve vzdělávacích programech
vzájemně porovnávána. Jedná se o:
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Cíl specializačního vzdělávání v oboru ARIP

4.2

Délka vzdělávacího programu

4.3

Hodinová dotace (podíl teorie a praxe) vzdělávacího programu

4.4

Vstupní podmínky a kritéria pro uchazeče o specializační vzdělávání

4.5

Průběžné podmínky

4.6

Výstupní podmínky

4.7

Přehled institucí organizujících specializační vzdělávání v jednotlivých
zemích

4.1

4.8

Modulový systém

4.9

Výsledné kompetence

4.10

Uznávání specializačního vzdělání v rámci sledovaných zemí

4.11

Financování specializačního vzdělávání

Cíl specializačního vzdělávání v oboru anesteziologie a
intenzivní péče
Cílem českého vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti

v oboru Ošetřovatelská péče v ARIP je „připravit všeobecné sestry pro poskytování
vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty starší 10 let, u kterých dochází k
selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí, v rozsahu vědomostí a
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dovedností odpovídajících požadavkům specializované způsobilosti podle § 48 a § 49
vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků“.48 To je uvedeno ve Věstníku MZ ČR, částka 2, ročník 2006,
který dosud nebyl (21. 3. 2011) aktualizován v souvislosti s vydáním nařízeni vlády č.
31/2010 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti
zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, a které nahradilo nařízení
vlády č. 463/2004 Sb.
Věstník MZ SR upravující specializační vzdělání na Slovensku nedefinuje cíle
jako takové, ale pojednává spíše o charakteru a obsahu. Podíváme-li se do Nariadenia
vlády č. 296/2010 Z.z., o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných
odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, nalezneme zde komplexně
definovaný cíl vztahující se na celé specializační vzdělávání a všechny jeho obory.
„Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa
rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou.“.49
V případě spolkové země Severní Porýní - Vestfálsko, která zastupuje německý
systém dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, jsou cíle specializačního
vzdělání definovány takto: „Cílem je poskytování vysoce kvalifikované péče lidem
nacházejících se v život ohrožujících situacích. Přitom musí být respektována osobnost
každého pacienta, jeho nezávislost, rodinné zázemí, kulturní odlišnosti a náboženské
vyznání.
Další vzdělávání v oboru Anesteziologie a intenzivní péče má rozšířit odbornou
způsobilost frekventantů, zejména pro následující kompetence:
 Řízení/vedení jednotlivých případů v rámci ošetřovatelské péče (Casemanagement)
 Profesionální jednání při komplexním poskytování péče
 Řízení procesu
 Řízení vlastního učení.“50

48

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky, Únor 2006, str. 2
Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z., o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností, §5
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Odborné kompetence vyplývají z jednotlivých modulů vzdělávacího programu,
jejichž absolvování je předpokladem pro tyto specifické činnosti. (viz kapitola
Modulový systém, Výsledné kompetence)

4.2

Délka studia
Délka specializačního vzdělávacího programu je v každé zemi (ČR, SR, SRN)

stanovena odlišně. S tím souvisejí také rozdíly v délce trvání jednotlivých vzdělávacích
modulů a hodinová dotace praktické a teoretické části studia.
V České republice je zákonem stanovená délka minimálně na 36 měsíců (3
roky). V případě Slovenské republiky pak na 18 měsíců (1,5 roku). Délka vzdělávacího
programu v SR je poloviční oproti vzdělávacímu programu v ČR. Vzdělávací program
je v ČR uskutečňován kombinovanou formou v blocích, které odpovídají délce
stanovené týdenní pracovní doby. Studium může být uskutečňováno i jinými formami,
ale jen za předpokladu, že úroveň této průpravy nebude nižší. To znamená, že počet
teoretických i praktických hodin bude zachován v předepsaném rozsahu.
V Německu je další vzdělávání organizováno jiným způsobem. Zájemci o
specializaci v oboru „ Anästhesie und Intensivpflege“ (Anestezie a intenzivní péče) mají
na výběr ze dvou forem studia - prezenční, která trvá 24 měsíců (2 roky) a dálkové,
v délce trvání 48 měsíců (4 roky).
TAB. 3: Přehled délky specializačního vzdělávání v jednotlivých zemích
Celková délka specializačního vzdělávacího programu
Česká republika
36 měsíců (3 roky)

Slovenská republika
18 měsíců (1,5 roku)

Spolková republika Německo
Prezenční forma

Dálková forma

24 měsíců (2 roky)

48 měsíců (4 roky)

Ačkoliv je systém dalšího vzdělávání v rámci SRN nejednotný, délka vzdělávání
v oboru anesteziologie a intenzivní péče je obdobná. Většinou se jedná o prezenční
formu vzdělání, v některých případech je možná i forma dálková. Závisí to na
spolkových zemích, jakou formu vzdělávání stanovily. Jako přehled uvádím tabulku č.
4, která sleduje všech 16 spolkových zemí.
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TAB. 4: Přehled délky specializačního vzdělávání v SRN
Délka vzdělávání v jednotlivých spolkových zemích
Spolkové země
Bavorsko
Bádensko-Würtenbersko
Sársko
Hesensko
Porýní - Falc
Severní Porýní - Vestfálsko
Dolní Sasko
Brémy
Hamburg
Šlesvicko-Holštýnsko
Meklenbursko- Přední Pomořansko
Brandenbursko
Berlin
Sasko - Anhaltsko
Durynsko
Sasko

Délka studia
2 roky
2 roky
2 roky
3 - 5 let *
2 roky
2 - 4 roky *
2, max. 3 roky
2 roky
2 roky
2 roky
2 roky
2 - 4 roky
2 roky
2 roky
2 roky
2 roky

Poznámka: *) delší doba značí dálkovou formu vzdělávaní

4.3

Hodinová dotace (poměr teoretické a praktické části)
V ČR je základním kritériem pro získání specializované odborné způsobilosti

absolvování nejméně 640 hodin teoretické a praktické výuky, z čehož praktická část
zahrnuje minimálně 50%. Délku i poměr teorie a praxe má každý modul stanoven
individuálně.
Na Slovensku jsou vzhledem ke kratší délce trvání vzdělávacího programu
stanovena kritéria jinak. Není zde řečeno, kolik hodin má sestra minimálně absolvovat,
ale v jaké délce.

„Ošetrovateľská prax v špecializačnom odbore anestéziológia a

intenzívna starostlivosť v dĺžke trvania jeden a pôl roka, z toho teoretická príprava vo
vzdelávacej ustanovizni štyri týždne a ošetrovateľská prax vo výučbovom zdravotníckom
zariadení šesť týždňov.“51 Například Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach (dále jen UPJŠ) ve svých sylabech specializačního vzdělávacího programu
„Anestéziológia a intenzívna starostlivosť“ rozdělila výuku na tři semestry. Ty jsou
rozděleny na týdenní bloky, přičemž jeden týden představuje 40 hodin výuky. První
51

Věstník MZ SR, Ročník 58
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semestr je rozdělen na dva týdny, ostatní dva semestry po jednom týdnu. Celková
hodinová dotace tedy činí 160 hodin.
Německo má v tomto ohledu své programy více propracované. Teoretická výuka
zahrnuje nejméně 720 hodin po 45 minutách. Praktický výcvik zahrnuje nejméně 1 200
hodin po 60 minutách, z toho minimálně 400 hodin odborné praxe na příslušném
pracovišti, v závislosti na specializaci. (JIP pro děti/JIP pro dospělé, interní JIP/
chirurgická JIP). Celkem tedy 1920 hodin teoretické a praktické výuky.
TAB. 5: Přehled hodinové dotace v jednotlivých zemích
Hodinová dotace vzdělávacího programu
Česká republika

Slovenská republika

Spolková republika Německo

Rozsah teoretické a praktické části
min. 640 hodin (50%
praxe)

160 hodin**

1920 hodin (teorie 720, praxe
1200*)

* z toho 400 hodin na příslušném pracovišti v závislosti na specializaci
** 4 týdny teoretická část, 6 týdnů praktická

4.4

Vstupní podmínky a kritéria pro uchazeče o specializační
vzdělávání
Pro zařazení do specializačního vzdělávání je třeba, aby každý z uchazečů splnil

předem stanovené podmínky. Jedná se o předchozí praxi, dosažené vzdělání a
kvalifikaci. U všech tří sledovaných zemí byly obdobné, tedy co se týká požadované
kvalifikace. Rozlišují spíše formu studia, kterým lze kvalifikaci v oboru všeobecná
sestra (popř. dětská sestra) získat. Jinak je tomu po stránce požadované praxe, kterou je
třeba splnit před zařazením do vzdělávacího programu a pro získání specializované
způsobilosti.
V ČR je požadováno úspěšné ukončení kvalifikačního studia a získání
způsobilosti v oboru všeobecná sestra. Kromě této podmínky je dále požadován výkon
povolání všeobecné sestry v délce trvání nejméně 12 měsíců. O typu pracoviště, ve
kterém má být výkon realizován, zákon nehovoří.
Na Slovensku je pro zařazení do specializačního studia potřebná kvalifikace
získaná absolvováním vysokoškolského studia v oboru Ošetřovatelství (bakalářského
nebo magisterského stupně), nebo vyššího odborného vzdělání v oborech všeobecná
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sestra a dětská sestra, popřípadě ukončené úplné střední odborné vzdělání (kde je však
podmínkou po zařazení do vzdělávacího programu doplnit znalosti z oblasti
Ošetřovatelství). Současně s tím je třeba, aby každý uchazeč měl za sebou bez přerušení
nejméně tříletou praxi v oboru anesteziologie a intenzivní péče. Je zde však ještě jedna
podmínka, která není stanovena v zákoně - v materiálech specializačního vzdělávání
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, které vycházejí z Věstníku MZ SR (upravujícím
minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre
certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného
vzdelávania a ich struktura) stojí, že je možné ke studiu přijmout uchazeče „ktorý
ovláda slovom i písmom slovenský jazyk a je spôsobilý pre výkon povolania sestry v
Slovenskej republike.“52
Německý systém je po této stránce benevolentnější. Jediným požadavkem
v námi sledovaném zákoně spolkové země Severní Porýní - Vestfálsko je ukončené
vzdělání v oboru Všeobecná sestra. Požadovanou formu studia (SŠ, VOŠ, VŠ) zákon
nestanovuje.
TAB. 6: Přehled vstupních podmínek v jednotlivých zemích
Podmínky pro zařazení do vzdělávacího programu
Česká republika

Spolková republika

Slovenská republika

Německo

Vzdělání a kvalifikace
Odborná způsobilost
v oboru všeobecná sestra

Odborná způsobilost v oboru
všeobecná nebo dětská sestra

Odborná způsobilost v oboru
všeobecná sestra

Požadovaná délka předchozí praxe
1 rok

3 roky bez přerušení (v
oboru anesteziologie a
intenzivní péče)

bez předchozí praxe*

Poznámka: * zákon nepožaduje předchozí praxi, avšak vzdělávací instituce ano

Jak jsem již několikrát zmiňoval, požadavky na uchazeče se v jednotlivých
spolkových zemích liší. Například v Severním Porýní - Vestfálsku samotný zákon
nepožaduje předchozí profesní praxi, avšak některé akreditované vzdělávací instituce ji
mohou po uchazeči požadovat. Podíváme - li se za hranice této spolkové země, pak
zjistíme, že v rámci SRN jsou jisté odlišnosti. V některých spolkových zemích není
52

Oficiální dokument LF UPJŠ v Košiciach (dostupný na http://www.upjs.sk/lekarskafakulta/studium/specializacne-studium/prehlad-akreditovanych-programov/)
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praxe vyžadována vůbec, jinde zase ano a to v délce od šesti měsíců do dvou let.
Uvádím pro přehlednost následující tabulku, která sleduje tato dvě kritéria
(požadovanou kvalifikaci a předchozí profesní praxi).
TAB. 7: Přehled požadované délky praxe a odborné kvalifikace v SRN
Přehled požadované délky praxe a odborné kvalifikace v SRN

Spolkové země

Středoškolské
vzdělání
v oboru všeobecná
sestra/ošetřovatel,
dětská
sestra/ošetřovatel

2 roky praxe,
(z toho 6 měsíců na JIP
popř. ARO)

Bavorsko

x

x **

Bádensko-Würtenbersko

x

x

Sársko

x

viz níže ***

Hesensko

x

x

Porýní - Falc

x

x

Severní Porýní - Vestfálsko

x

1 rok praxe, 6 měsíců na JIP *

Dolní Sasko

x

1 rok praxe, 6 měsíců na JIP *

Brémy

x

6 měsíců na JIP

Hamburg

x

6 měsíců na JIP

Šlesvicko-Holštýnsko

x

1 rok praxe, 6 měsíců na JIP

Meklenbursko- Přední Pomořansko

x

x

Brandenbursko

x

x

Berlin

x

2 roky praxe

Sasko - Anhaltsko

x

- **

Durynsko

x

x

Sasko

x

x

Poznámka:
x
*
**
***

4.5

Shodné požadavky
Není uzákoněno právním předpisem, ale požadováno vzdělávacími institucemi
Nemají žádný zákon, řídí se směrnicí Německé asociace nemocnic
Uchazeč musí být zaměstnán na klinice, která má smlouvu se vzdělávacím zařízením a současně
musí získat souhlas kliniky ke studiu

Průběžné podmínky
V ČR je nezbytnou podmínkou pro úspěšné dokončení specializačního

vzdělávání výkon povolání v oboru specializace (v našem případě sestry pro intenzivní
péči) v délce trvání 12 měsíců. V souvislosti s modulovým systémem, kterým je celé
53

vzdělávání organizováno, musí uchazeč splnit stanovený počet vyučovacích hodin
všech předepsaných modulů. Jedná se o jeden povinný základní modul (4.1), jeden
povinný odborný modul (4.2), jeden doporučený speciální modulu (4.3.2.) a dva
povinné volitelné speciální moduly. Některé moduly je možné započíst v rámci
absolvování jiného specializačního programu, pokud odpovídají některé části
probíhajícího vzdělávacího programu. Toleruje se 15% omluvená absence. Po
absolvování těchto modulů je třeba prokázat písemnou nebo ústní formou schopnost
souhrnně formulovat poznatky získané modulovým systémem specializačního
vzdělávání a zároveň prokázat schopnost vytvářet logické vztahy. Každým úspěšně
ukončeným modulem získává sestra určitý počet kreditů stanovených dle druhu modulu.
(viz kapitola 4.8).
Co se týká praktické části studia, v té je požadována odborná praxe v délce
nejméně dvou týdnů v rámci akreditovaného pracoviště pod vedením školitele.
Absolvent musí při této praxi splnit výkony stanovené vzdělávacím programem v
souladu s požadavky určenými vedoucím studia, a to v rámci vlastního nebo jiného
pracoviště intenzivní péče. Musí také splnit požadovaný počet výkonů stanovených
vzdělávacím programem pro získání specializované způsobilosti. (viz kapitola 4.8)
Ve SR je absolvent specializačního studia každý semestr průběžně hodnocen
garantem specializačního studia, přičemž výsledek hodnocení se zapisuje do
záznamníku absolventa. Absolvent je tak hodnocen každých šest měsíců v průběhu
studia, kdy se sleduje naplňování plánovaných teoretických a praktických cílů. Podle
Věstníku MZ SR je třeba splnit z celkové délky vzdělávacího programu čtyři týdny
teorie a šest týdnů praxe53 (viz kapitola 4.3). Z pohledu praxe je požadován výkon
ošetřovatelské péče na oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny v celkové délce
šesti týdnů, z toho dva týdny na lůžkovém oddělení anesteziologie a intenzivní
medicíny výukového pracoviště vzdělávací instituce, dva týdny na operačním sále a
ambulantní části výukového pracoviště a dva týdny na lůžkovém oddělení
anesteziologie a intenzivní medicíny a operačním sále pracoviště vlastního.
Německý systém v Severním Porýní - Vestfálsku stanovuje průběžné podmínky
v souvislosti s jednotlivými částmi zákona tak, že je třeba splnit předem stanovený
rozsah (viz kapitoly 4.2 a 4.3) a splnění všech předepsaných modulů, přičemž každý
modul je zakončen klasifikovanou zkouškou a je nutné jej absolvovat s hodnocením
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Věstník MZ SR, ročník 58, rok 2010, strana 269
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nejhůře „4 - dostatečně“, což, dle zákona, vypovídá o znalostech, které vykazují
nedostatky, ale účastník stále ještě splňuje požadavky pro další účast ve vzdělávání.

4.6

Výstupní podmínky
Ukončení specializačního vzdělávání je v ČR podmíněno splněním všech

požadavků, které popisuji v kapitolách 4.4 a 4.5. O nesplnění těchto požadavků a o
zamítnutí

vykonání

atestační

zkoušky rozhoduje MZ ČR. „Účastník získá

specializovanou způsobilost sestra pro intenzivní péči po vykonání atestační zkoušky
podle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
394/2004 Sb., kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky.“54
Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou
atestační komisí podle zkušebního řádu stanoveného vyhláškou č. 189/2009 Sb. o
zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Členy oborových
atestačních komisí jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. „Atestační komise má
nejméně 3 členy. U praktické části atestační zkoušky, která se koná v akreditovaném
zařízení, je přítomen nejméně 1 člen atestační komise a školitel akreditovaného zařízení.
Členové atestační komise zvolí předsedu, který řídí jednání atestační komise a odpovídá
za její činnost.55
Každý uchazeč má možnost přípravy před atestační zkouškou, jelikož MZ ČR
zveřejňuje zkušební otázky a doporučenou literaturu k atestační zkoušce v jednotlivých
oborech. Atestační zkouška se skládá z části praktické a teoretické. Zpravidla probíhá v
jednom dni, přičemž praktická část atestační zkoušky může předcházet teoretické části.
Za praktickou část se považuje:
a) ověření úspěšného zvládnutí praktických výkonů,
b) analýza předložených ošetřovatelských nebo laboratorně diagnostických
problémů (případových studií, modelových situací), nebo
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Věstník MZ ČR, upravující rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských
zdravotnických pracovníků, Únor 2006, str. 3
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Vyhláška č. 189/2009 Sb. o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, § 2
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c) obhajoba písemné práce.56
„Teoretická část atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky.
Otázky z teoretické části zkoušky se losují a zaznamenávají do protokolu o atestační
zkoušce. Po vylosování otázek poskytne atestační komise uchazeči přiměřený čas na
přípravu odpovědí, nejméně však 15 minut. Jednotlivé části atestační zkoušky a její
celkový výsledek jsou hodnoceny - prospěl nebo neprospěl.“57
V případě, kdy uchazeč neprospěje u praktické části atestační zkoušky, v
teoretické části se již nepokračuje a celkové hodnocení zní „neprospěl“. O výsledku
atestační zkoušky rozhoduje atestační komise hlasováním. V případě nerozhodného
výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.“58
Po úspěšném vykonání atestační zkoušky je třeba celkové hodnocení a průběh
zkoušky zaznamenat do protokolu o atestační zkoušce. Poté vydá MZ ČR absolventům
diplom o specializaci v příslušném oboru a dodatek k diplomu.
Výše úhrady za atestační zkoušku se řídí nařízením vlády č. 184/2009 Sb. o
stanovení výše úhrad za zkoušky.
TAB. 8: Přehled organizací pověřených výkonem atestační zkoušky v ČR

Ošetřovatelská péče
v anesteziologii,
resuscitaci a intenzivní péči






Národní centrum ošetřovatelství a
nelékařských zdravotnických oborů Brno
Fakultní nemocnice v Motole Praha
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Fakultní Thomayerova nemocnice
s poliklinikou Praha
Fakultní nemocnice Ostrava

Obdobné podmínky jsou požadovány také v SR. „Podmienkou prizvania na
špecializačnú skúšku je absolvovanie predpísanej praxe a výkonov uvedených v
špecializačnom študijnom programe. Špecializačná skúška sa skladá z praktickej a
teoretickej časti: 1. Praktická časť – spracovanie kompletnej ošetrovateľskej
dokumentácie

pacienta,

zhodnotenie

stavu

pacienta

sestrou,

stanovenie

ošetrovateľských diagnóz, navrhnutie ošetrovateľských postupov a zásahov, zhodnotenie
ich realizácie.
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tamtéž, § 6
tamtéž, § 6
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tamtéž, § 2
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2. Teoretická časť sa skladá z písomnej a ústnej časti pred skúšobnou
komisiou“.59 Součástí specializační zkoušky je obhajoba písemné práce.
Téma práce schvaluje garant specializačního studia. Prací musí uchazeč prokázat
teoretické znalosti například popisem základní charakteristiky onemocnění pacienta,
zatímco v praktické části práce musí písemně zpracovat ošetřovatelskou péči, prokázat
orientaci ve zdravotnické dokumentaci a navrhnout strategii ošetřovatelských
intervencí. Závěrem musí práci obhájit před zkušební komisí.
Například v Německu je uchazeč připuštěn ke zkoušce, dokončil-li úspěšně
všechny moduly a získal tak celkově 100 kreditů. Závěrečná zkouška se skládá z
praktické a ústní části. Obě části jsou propojeny. Každá část musí být úspěšně
absolvována.
V praktické části zkoušky představí kandidát za přítomnosti dvou odborných
pracovníků zkušební komise svou odbornou ošetřovatelskou práci a odůvodní ji. Oba
zkoušející tuto část zkoušky hodnotí odděleně a nezávisle na sobě. Konečnou klasifikaci
provede předseda zkušební komise na základě dílčích klasifikací členů komise.
Praktická část zkoušky trvá maximálně 3 hodiny.
Zkušební otázky a úlohy k ústní části zkoušky jsou stanoveny dle modulů.
Zkouška klade důraz na schopnost praktické aplikace získaných poznatků do
požadovaných kompetencí v jednotlivých specializacích (v našem případě anestezie a
intenzivní péče). Zkušební komise musí být přítomna během celé zkoušky a zhodnocení
zkoušky provede společně dle příslušného opatření. Celková délka ústní části zkoušky
nesmí překročit více jak 30 minut.
Závěrečná zkouška je splněna, jestliže byly úspěšně absolvovány všechny
povinné moduly a 2 odborné moduly pro intenzivní péči a anesteziologii s klasifikací
„dostatečný“ (4,0). Poté vydá předseda zkušební komise vysvědčení o absolvování
závěrečné zkoušky.
Na základě tohoto vysvědčení a žádosti absolventa udělí okres nebo okresní
město povolení k užívání jednoho z následujících profesních označení:
 Specializovaná zdravotní sestra pro intenzivní péči a anesteziologii,
 Specializovaný zdravotní ošetřovatel pro intenzivní péči a anesteziologii,
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Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor anestéziológia a intenzívna starostlivosť,
(http://www.lf.upjs.sk/studium/specializacne/anesteziologia_a_intenzivna_medicina.pdf)
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 Specializovaná

dětská

zdravotní

sestra

pro

intenzivní

péči

a

anesteziologii,
 Specializovaný dětský zdravotní ošetřovatel pro intenzivní péči a
anestezii.

4.7

Přehled institucí zabezpečujících specializační vzdělávání
v jednotlivých zemích
V každé ze tří sledovaných zemí je organizace vzdělávání uskutečňována

různými institucemi. Vzdělávání v ČR bylo dlouhá léta v kompetenci Institutu pro další
vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, respektive Národního centra
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, které má za sebou
mnohaletou zkušenost se specializační přípravou zdravotníků (více v kapitolách 3.4.1 a
3.4.2). Nyní je však mnoho dalších zařízení, která k tomuto účelu získala od MZ ČR
akreditaci, a která zajišťují tuto formu celoživotního vzdělávání. Jedná se většinou o
zdravotnická zařízení většího významu, jakými jsou fakultní nemocnice, popřípadě
krajské a okresní nemocnice. Jejich seznam uvádím zde:
 FN Brno
 FN Hradec Králové
 FN Motol
 FN Na Bulovce
 FN Olomouc
 FN Ostrava
 FN Plzeň
 FN u sv. Anny v Brně
 FTNsP Praha Krč
 Klatovská nemocnice, a.s.
 Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
 NCO NZO Brno
 Nemocnice Milosrdných bratří v Brně
 Nemocnice Na Homolce
 Oblastní nemocnice Kolín a.s., Nemocnice Středočeského kraje
 Ostravská univerzita v Ostravě
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 Ústřední vojenská nemocnice Praha
 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje
 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2
 Vojenská nemocnice Olomouc
 VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem
 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
 ZZS Brno 60
Nově je však studium oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a
intenzivní péči organizováno také na vysoké škole a to na 1. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, jako navazující magisterský obor. V době realizace této práce byl
obdobný obor nově otevřen také na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně
s názvem „Intenzivní péče“. „Cílem navazujícího magisterského studijního programu
Specializace ve zdravotnictví oboru Intenzivní péči, je umožnit absolventům v souladu
se zákonem č.96/2004 Sb. o nelékařských povoláních, připravit vysokoškolsky
vzdělanou sestru, která

získá úplné vysokoškolské vzdělání a specializovanou

způsobilost v intenzivní péči (ve znění nařízení vlády č. 31/2010 Sb. z 11. ledna 2010).
Absolvent je kvalifikovaný zdravotnický pracovník specialista v intenzivní péči.
Je kompetentní vykonávat ošetřovatelské činnosti vyžadující velkou míru erudice a
samostatnosti v souladu s § 4, § 48 a § 49 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví
činnosti

zdravotnických

Všeobecná sestra

pracovníků

a

jiných

odborných

pracovníků.

po získání specializované způsobilosti ošetřovatelská péče v

intenzivní péči vykonává činnosti bez odborného dohledu a indikace, poskytuje,
organizuje a metodicky řídí vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, zejména u
pacientů starších 10 let, u kterých dochází k selhání základních funkcí nebo toto selhání
hrozí, v kritickém stavu v rámci přednemocniční neodkladné péče včetně letecké
záchranné služby a akutního příjmu, v souvislosti s anesteziologickými výkony, u
pacientů vyžadujících léčení očišťovacími metodami, s kardiovaskulárním onemocněním
v život ohrožujícím stavu, u pacientů s akutní a chronickou bolestí, s dlouhodobou
umělou plicní ventilací a specifickou činnost v rámci zdravotnického operačního
střediska.“.61
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Jak vyplývá z internetových stránek MZ ČR
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, získal obor Ošetřovatelská péče

v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči organizovaný 1. LF UK v Praze souhlasné
stanovisko podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, na základě kterého
získávají absolventi tohoto studia specializovanou způsobilost v oboru Intenzivní péče.
Masarykova univerzita na souhlasné stanovisko MZ ČR stále ještě čeká, jelikož
se jedná o nový obor, který akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
získal teprve nedávno.
V případě SR bude seznam akreditovaných zařízení pro tento obor poněkud
kratší. Podle informací, uvedených ke dni 31. března 2011 na stránkách MZ SR
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, je

specializační studium v oboru anestéziológia a intenzívna starostlivosť uskutečňováno
na třech slovenských vysokých školách. Jedná se o:
 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Prešovská univerzita v Prešove

V Německu je v tomto ohledu systém obdobný našemu. Akreditovanými
zařízeními jsou zde univerzitní nemocnice, větší krajské i okresní nemocnice a tzv.
akademie, které zabezpečují další vzdělávání zdravotnických pracovníků. Nově však
bylo (v říjnu 2009) zahájeno na Steinbeis-Hochschule v Berlíně vysokoškolské studium
v oboru "Intensive Care Practitioner", které je prvním a zatím jediným takovým studiem
v celé SRN. Seznam akreditovaných zařízení ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko, která v této práci zastupuje SRN, uvádím níže:
TAB. 9: Tabelární přehled akreditovaných zařízení ve spolkové zemi Severní
Porýní - Vestfálsko
Region Köln

Fachgebiete (Oblast/obor)

Name (Název)

Ort (Místo)

Weiterbildungsstätte für Gesundheitsund Fachkranken- bzw.
Fachkinderkankenpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie

Innerbetriebliche Fort- und
Weiterbildung Pflegedienst am
Universitätsklinikum Aachen

Aachen
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http://mzcr.cz/Odbornik/obsah/zdravotnicke-obory-vs_2103_3.html
http://www.mzsr.sk/?zoznam-akreditovanych-studijnych-programov-dalsieho-vzdelavaniazdravotnickych-pracovnikov
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Name (Název)

Ort (Místo)

Weiterbildungsstätte in der
Intensivpflege und Anästhesie des
Universitätsklinikums Bonn

Bonn

Weiterbildungsstätte für
Fachkrankenpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie beim
St. Katharinen Hospital Frechen

Frechen

Fortbildungsakademie für
Krankenpflegeberufe am St.
Antonius-Hospital Eschweiler e.V.

Eschweiler

Weiterbildungsstätte für
Intensivpflege und Anästhesie des
Universitätsklinikums zu Köln

Köln

Kliniken der Stadt Köln GmbH,
Institut für Fort- und Weiterbildung

Köln

Caritas-Akademie Köln-Hohenlind

Köln

Klinikum Leverkusen Abteilung für
Aus-, Fort- und Weiterbildung

Leverkusen

Kreiskrankenhaus Gummersbach
GmbH Weiterbildungsstätte für
Intensivpflege und Anästhesie

Gummersbach

Fachgebiete (Oblast/obor)

Name (Název)

Ort (Místo)

Weiterbildungsstätte für Gesundheitsund Fachkranken- bzw.
Fachkinderkranknpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie

St. Vincenz-Hospital GmbH
Coesfeld

Coesfeld

Fachgebiete (Oblast/obor)
Weiterbildungsstätte für Gesundheitsund Fachkranken- bzw.
Fachkinderkankenpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie
Weiterbildungsstätte für Gesundheitsund Fachkranken- bzw.
Fachkinderkankenpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie
Weiterbildungsstätte für Gesundheitsund Fachkranken- bzw.
Fachkinderkankenpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie
Weiterbildungsstätte für Gesundheitsund Fachkranken- bzw.
Fachkinderkankenpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie
Weiterbildungsstätte für Gesundheitsund Fachkranken- bzw.
Fachkinderkankenpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie
Weiterbildungs-stätte für
Fachkranken- bzw.
Fachkinderkankenpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie
Weiterbildungsstätte für Gesundheitsund Fachkranken- bzw.
Fachkinderkranknpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie
Weiterbildungsstätte für Gesundheitsund Fachkranken- bzw.
Fachkinderkankenpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie

Region Münster

Weiterbildungsstätte für
Fachkinderkrankenpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie
an der Vestischen Kinderklinik
Datteln
Weiterbildungsstätte für Gesundheits- Kirchliches Bildungszentrum für
und Fachkranken- bzw.
Gesundheitsberufe im Revier GmbH
Weiterbildungsstätte für Gesundheitsund Fachkranken- bzw.
Fachkinderkranknpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie

Datteln

Gelsenkirchen
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Fachkinderkranknpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie
Weiterbildungsstätte für Gesundheitsund Fachkranken- bzw.
Fachkinderkranknpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie
Weiterbildungsstätte für Gesundheitsund Fachkranken- bzw.
Fachkinderkranknpflege in der
Intensivpflege und Anästhesie

Weiterbildungsstätte für
Intensivpflege und Anästhesie
Universitätsklinikum Münster
Weiterbildungsstätte für
Intensivpflege und
Anästhesie und Pflege in der
Onkologie
Michaelschule am Mathias-Spital
Fachschulzentrum für Berufe im
Gesundheitswesen

Münster

Rheine

Region Düsseldorf

Fachgebiete (Oblast/obor)

Name (Název)

Weiterbildungsstätte Intensivpflege
und Anästhesie

Kreiskrankenhaus Dormagen

Weiterbildungsstätte Intensivpflege
und Anästhesie

Schule zur Weiterbildung in der
Krankenpflege
(Akademie Therese Valerius)

Weiterbildungsstätte Intensivpflege
und Anästhesie

Universitätsklinikum Düsseldorf

Geschäftstelle Anästhesie/Intensiv
Weiterbildung

Weiterbildungsverbund Düsseldorf
(EVK)

Academia chirurgica GmbH

Medical School

Weiterbildungsstätte Intensivpflege
und Anästhesie

Alfried Krupp Krankenhaus

Niederlassung Essen

DGGP

Bildungsakademie

Universitätsklinikum Essen

Weiterbildungsstätte Intensivpflege
und Anästhesie

Klinikum Krefeld

Weiterbildungsstätte Intensivpflege
und Anästhesie
Weiterbildungsstätte Intensivpflege
und Anästhesie
Bildungszentrum
Weiterbildungsstätte Intensivpflege
und Anästhesie
Weiterbildungsstätte Intensivpflege

Ort (Místo)
Dormagen

Duisburg
Düsseldorf
Düsseldorf
Düsseldorf
Essen
Essen
Essen
Krefeld

Kath. Bildungsstätte
für Gesundheits- und Pflegeberufe Mönchengladbach
GmbH
Contilia-Akademie

Sana-Klinikum Remscheid GmbH

Mülheim a. d.
Ruhr
Remscheid

Städt. Klinikum Solingen

Solingen

Allg. Krankenhaus Viersen

Viersen
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und Anästhesie
Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege
Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege

Bildungszentrum Niederrhein Wesel

Wesel

Kooperationsverbund Anästhesie
und Intensivpflege

Wuppertal

Fachgebiete (Oblast/obor)

Name (Název)

Ort (Místo)

Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege

Bildungsstätte Arnsberger
Krankenhäuser im St. Johannes
Hospital Neheim

Arnsberg

Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege

Aus- und Weiterbildungsstätte
im Gesundheitswesen und
Rettungsdienst Bochum e.V

Bochum

Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege

Staatlich anerkannte
Weiterbildungsstätte am
Knappschaftskrankenhaus
Bochum

BochumLangendreer

Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege

Klinikum Dortmund gGmbH

Dortmund

Region Arnsberg

Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege
Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege
Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege
Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege
Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege
Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege

Institut f. Bildung im Gesundheitswesen der St. Barbara-Klinik
Hamm Heessen
Fachweiterbildungsverbund Herne
Am Marienhospital
Universitätsklinik der Ruhr
Universität Bochum

Hamm

Herne

St. Marien-Hospital

Lünen

Kreisklinikum Siegen gGmbH

Siegen

Märkische Kliniken gGmbH
Seminarzentrum
Hellersen Fort- und
Weiterbildungsinstitut
Weiterbildungsstätte der Kath. St.
Johannes-Gesellschaft
Dortmund gGmbH

Lüdensheid

Dortmund

Region Detmold

Fachgebiete (Oblast/obor)

Name (Název)

Ort (Místo)

Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege

Klinikum Minden
(Akademie für Gesundheits-

Minden
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berufe)
Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege
Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege
Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege
Fachweiterbildung Anästhesie und
Intensivpflege

4.8

Franziskus-Hospital
Evangelisches Krankenhaus Bielefeld
- EvKB (Gilead gGmbH)
ZAB - Zentrale Akademie für
Berufe im Gesundheitswesen
gGmbH
Klinikum LippeDetmold GmbH

Bielefeld
Bielefeld
Gütersloh
Detmold

Modulový systém
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, specializační vzdělávání v ČR a

ve SRN sestává z jednotlivých modulů odpovídajících dané oblasti specializace.
V ČR připravují uchazeče jednotlivé moduly na specifické činnosti, ke kterým
budou po absolvování specializačního vzdělávání způsobilí. Tyto moduly můžeme
rozdělit na základní, odborné a speciální. Vzdělávací program se skládá z teoretické a
praktické části výuky. „Teoretická výuka prohlubuje vědomosti z vědních oborů, jejichž
základy byly položeny v rámci kvalifikačního studia a seznamuje účastníky vzdělávacího
programu s novými vědními disciplínami nutnými pro činnost všeobecné sestry se
specializovanou způsobilostí v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči.“64 Za to
praktická část se zaměřuje na „automatizaci stávajících dovedností a fixaci dovedností
nových, včetně pracovních postupů vysoce specializovaných ošetřovatelských
činností.“65 V kapitole 4.5 charakterizuji průběžných podmínky, kde jsou stanoveny
povinné a povinně volitelné moduly pro obor Ošetřovatelská péče v ARIP. Jde o
povinný základní modul 4.1 - Role sestry specialistky, povinný odborný modul 4.2 Role sestry pro intenzivní péči, doporučený speciální modulu 4.3.2. - Role sestry pro
intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii a dva povinné volitelné speciální
moduly. Ostatní moduly jsou dobrovolné. Jejich seznam uvádím v následující tabulce.

64

Věstník MZ ČR, upravující rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských
zdravotnických pracovníků, Únor 2006, str. 3
65
tamtéž

64

TAB. 10: Přehled jednotlivých modulů vzdělávacího programu v ČR
Sestra pro intenzivní péči
Označení modulu

Název modulu

Typ
modulu

Délka trvání

Počet
kreditů

Základní modul 4.1

Role sestry specialistky

P

2 týdny - T

20

Odborný modul 4.2

Role sestry pro intenzivní péči
Praxe - 1. část

P

3 týdny - T
2 týdny - PR

30
10

1 týden

5

D

1 týden - T
1 týden - PR

10
5

D

1 týden - T
1 týden - PR

10
5

D

1 týden - T
1 týden - PR

10
5

D

1 týden - T
1 týden - PR

10
5

PV

1 týden - T
1 týden - PR

10
5

PV

1 týden - T
1 týden - PR

10
5

D

1 týden - T
1 týden - PR

10
5

P

2 týdny - PR

10

1. ročník

2. ročník
Odborný modul 4.2

Praxe - 2. část

Speciální modul 4.3.1

Role sestry pro intenzivní péči
se zaměřením na neodkladnou
péči

Speciální modul 4.3.2

Speciální modul 4.3.3

Speciální modul 4.3.4

Speciální modul 4.3.5
Speciální modul 4.3.6

Speciální modul 4.3.7

Role sestry pro intenzivní péči
se zaměřením na
anesteziologii
Role sestry pro intenzivní péči
se zaměřením na dlouhodobou
umělou plicní ventilaci
Role sestry pro intenzivní péči
se zaměřením na očišťovací
metody krve
Role sestry pro intenzivní péči
se zaměřením na kardiologii
Role sestry pro intenzivní péči
se zaměřením na algeziologii
(léčbu bolesti)
Role sestry pro intenzivní péči
se zaměřením na operační
středisko
Odborná praxe na
akreditovaném pracovišti

Bližší informace o cílech a obsahu jednotlivých modulů s výčtem požadovaných
výkonů naleznete ve věstníku MZ ČR z roku 2006.66

66

dostupná na
http://www.mzcr.cz/Legislativa/Soubor.ashx?souborID=9329&typ=application/pdf&nazev=V%C4%9Bst
n%C3%ADk%202-2006.PDF
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V Německu jsou vzdělávací programy koncipovány obdobně. Každý modul je
zakončen klasifikovanou zkouškou. Ta je však koncipována odlišně. Studující má na
výběr ze čtyř forem zkoušky, a to písemnou zkouškou v délce 90 minut, ústní zkouškou
v délce 30 minut, praktickou zkouškou nebo písemnou domácí prací v rozsahu až 15
stran. V průběhu studia musí být využita každá z uvedených forem zkoušek. Záleží na
zkoušejícím, jakou formu zvolí. Ve výsledku je za každou úspěšně vykonanou zkoušku
přidělen kredit a to za předpokladu, že byla splněna požadovaná praxe. Absolventi
německého vzdělávacího programu v Severním Porýní - Vestfálsku musejí v průběhu
studia absolvovat následující moduly.
Modul 1.1 - Vytvoření vztahu
Modul 1.2 - Vedení případu
Modul 2.1 - Profesionální jednání v komplexních situacích péče s osobami,
které mají omezen vědomí, vnímání a vývoj
Modul 2.2 - Profesionální jednání v komplexních situacích péče s osobami,
které mají omezení dýchání
Modul 2.3 - Profesionální jednání v komplexních situacích péče s osobami s
kardiovaskulární poruchou
Modul 2.4 - Profesionální jednání v komplexních situacích péče s osobami,
které mají oslabený imunitní systém a trpí infekcí
Modul 2.5 - Profesionální jednání v komplexních situacích péče s osobami,
které mají omezení pohybu
Modul 2.6 - Profesionální jednání v komplexních situacích péče s osobami,
které mají omezený příjem potravin, vylučování a poruchu
látkové výměny
Modul 2.7 - Profesionální jednání v pre-, intra- a postoperativní fázi
Modul 8.1 - Projekt Management
Modul 8.2 - Personální management a vedení týmu
Modul 9.1 - Vytvoření vlastní metody - samostudium
Cíle a obsahy jednotlivých modulů uvádím v příloze (příloha č. 1), kde naleznete
kompletní přehled modulů.
Slovenský vzdělávací systém není organizován modulovým systémem. Jak již
bylo uvedeno dříve, tuto formu vzdělávání zabezpečují některé vysoké školy - viz
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kapitola 4.7. Studium je organizováno blokovou výukou, což znamená, že během
jednoho semestru mají účastníci studia dvoutýdenní výuku. Do školy tak dochází během
týdne. Na UPJŠ v Košiciach je výuka rozdělená po jednom týdnu, jelikož některé
zdravotní sestry sice studují se souhlasem zaměstnavatele, ale většinou ve svém
vlastním volnu. V mnoha případech tak dochází k tomu, že jde studium na úkor
dovolené nebo náhradního volna za přesčasy. Sestry se většinou nechtějí vázat k
nemocnicím, jelikož jsou nuceny podepisovat smlouvy o setrvání v daném
zdravotnickém zařízení po stanovenou dobu. Během specializačního studia pracují na
svých pracovištích a docházejí na stáže do akreditovaných zařízení.
Obsah studia a další informace o vzdělávacím programu oboru „Anesteziológia
a intenzívna starostlivosť“ z UPJŠ v Košicích přikládám v příloze č. 2. Jedná se o jedno
ze tří akreditovaných zařízení, které jako jediné poskytlo popis vzdělávacího programu viz Závěr.

4.9

Výsledné kompetence
Kompetence jako takové, jsou obecně charakterizovány v kapitole 3.6,

popřípadě 3.6.1. Kompetence sester pro intenzivní péči stanoví vyhlášky č. 55/2011 Sb.,
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků takto:
„Všeobecná sestra uvedená v § 55 až 67 po získání specializované způsobilosti
vykonává činnosti podle § 4 a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje a
organizuje ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče v
oboru specializace, případně zaměření. Přitom zejména může:
a) bez odborného dohledu a bez indikace
1.edukovat pacienty, případně jiné osoby ve specializovaných ošetřovatelských
postupech a připravovat pro ně informační materiály,
2. sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací
a náhlých příhod a podílet se na jejich řešení,
3. koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu v oblasti své specializace,
4. hodnotit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče,

67

5. provádět ošetřovatelský výzkum, zejména identifikovat oblasti výzkumné
činnosti, realizovat výzkumnou činnost a vytvářet podmínky pro aplikaci
výsledků výzkumů do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru,
6. připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti,
7. vést specializační vzdělávání v oboru své specializace;
b) na základě indikace lékaře
1. provádět přípravu pacientů na specializované diagnostické a léčebné postupy,
doprovázet je a asistovat během výkonů, sledovat je a ošetřovat po výkonu,
2.edukovat pacienty, případně jiné osoby ve specializovaných diagnostických a
léčebných postupech.67
Kromě těchto „obecných“ činností, ke kterým jsou sestry kompetentní po získání
specializované způsobilostí, definuje tato vyhláška také specifické činnosti dle
jednotlivých specializačních oborů.
V § 55 hovoří vyhláška o specializovaných činnostech pro námi sledovaný obor
Sestra pro intenzivní péči (dříve Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a
intenzivní péči): „Sestra pro intenzivní péči v rámci anesteziologicko-resuscitační,
intenzivní péče a akutního přijmu, vykonává činnosti podle § 54 při poskytování
ošetřovatelské péče o pacienta staršího 10 let, u kterého dochází k selhání základních
životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Přitom zejména může:
a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře
1. sledovat a analyzovat údaje o zdravotním stavu pacienta, hodnotit
fyziologické funkce, analyzovat křivku elektrokardiogramu, hodnotit závažnost
stavu,
2. zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci se zajištěním dýchacích
cest a s použitím dostupného technického vybavení, včetně defibrilace srdce
elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu,
3. pečovat o dýchací cesty pacienta i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání
z dolních cest dýchacích, provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se
zajištěnými dýchacími cestami,
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Vyhláška MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků, § 54
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4. zajišťovat stálou připravenost pracoviště, včetně funkčnosti speciální
přístrojové

techniky a materiálního vybavení; sledovat a analyzovat údaje na

speciální přístrojové technice, rozpoznávat technické komplikace a řešit je;
b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře
1. provádět měření a analýzu fyziologických funkcí pacienta specializovanými
postupy pomocí přístrojové techniky, včetně využití invazivních metod,
2. provádět katetrizaci močového měchýře mužů,
3. zavádět gastrickou a duodenální sondu pacientovi v bezvědomí,
4. provádět výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami,
5. vykonávat činnosti u pacienta s akutním a chronickým selháním ledvin, který
vyžaduje léčbu dostupnými očišťovacími metodami krve,
6. vykonávat činnosti v souvislosti s dlouhodobou umělou plicní ventilací i v
domácí péči, včetně poučení o používání pomůcek a obsluze zdravotnických
prostředků

pacienta a jím určených osob,

7. vykonávat činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením aplikace
metod léčby bolesti,
8. vykonávat činnosti při přípravě, v průběhu a bezprostředně po ukončení všech
způsobů celkové a místní anestézie,
9. provádět punkci artérií k jednorázovému odběru krve a kanylaci k invazivní
monitoraci krevního tlaku s výjimkou arterie femoralis;
c) pod odborným dohledem lékaře
1. aplikovat transfuzní přípravky a přetlakové objemové náhrady,
2. provádět extubaci tracheální kanyly,
3. provádět externí kardiostimulaci.“ 68
Sestra se specializovanou způsobilostí v oboru Intenzivní péče je kompetentní
také pro práci u záchranné služby. Alespoň tak hovoří Vyhláška č. 55/2011 v bodě č. 2,
kde stojí: „Sestra pro intenzivní péči v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně
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letecké záchranné služby, poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči a neodkladnou
diagnosticko-léčebnou péči podle § 17.“69
Slovenský legislativní systém nedefinuje činnosti v souvislosti se specializací,
ale jen v souvislosti s kvalifikací všeobecné sestry.
Co se týká Německa, jak již bylo řečeno v kapitole 3.6.3, kompetence sester
ve SRN se řídí legislativou dané spolkové země. Obecné kompetence stanovuje
příslušný zákon upravující další vzdělávání zdravotnických pracovníků, specifické
kompetence pak jednotlivé moduly vzdělávacího programu - viz příloha č. 1 obsahující
kompletní přehled modulů.

4.10 Uznávání specializačního vzdělání v rámci sledovaných
zemí
Všichni zdravotničtí pracovníci z členských států EU podléhají regulaci v oblasti
vzdělání, což znamená, že jejich vzdělání musí splňovat jisté požadavky, které jsou
kladeny na obsah a rozsah absolvovaného vzdělání, odbornou přípravu, ale i
prováděnou odbornou praxi. O vzájemném uznávání odborných kvalifikací mluvíme
tehdy, pokud vzdělání získané na území jednoho členského státu se považuje za
rovnocenné vzdělání získanému na území jiného členského státu.
„Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení
ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro
státní příslušníky členských států to znamená zejména možnost vykonávat nelékařské
zdravotnické povolání, ať již jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako
zaměstnanec, v jiném členském státě než v tom, ve kterém získali odbornou
kvalifikaci.“70
V současnosti neexistuje jednotný zákon, popřípadě směrnice, která by
upravovala uznávání specializačního vzdělávání v rámci EU. Proto se vždy postupuje
individuálně, přičemž je na příslušném ministerstvu zdravotnictví dané země, zda
předložené doklady o způsobilosti a dosaženého stupně vzdělání uzná za rovnocenné a
uchazeči tak umožní vykonávat činnosti, spojené se získanou specializovanou
způsobilostí.
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Při uznávání specializované způsobilosti všeobecné sestry se postupuje podle
zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.
Ve Spolkové republice Německo je situace ještě o něco složitější. Tzv. „doklad
o rovnocennosti vzdělání“ je vyžadován nejen v souvislosti s příslušností uchazeče
k jiné členské zemi EU, ale také v případě příslušnosti k jiné spolkové zemi, nežli ve
které se uchází o práci. Absolvoval-li další vzdělání na území členského státu nebo jiné
spolkové země, je třeba podat pro uznání odborné kvalifikace žádost na příslušný orgán,
který rozhodne, zda nabyté vzdělání je rovnocenné s tamním vzdělávacím systémem.
V případě námi sledované spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, tuto žádost
vyřizuje Zemský úřad pro lékařství, psychoterapii a farmacii, který je oprávněn posoudit
rovnocennost tohoto vzdělání a vydat rozhodnutí o jeho uznání. Každé takto nabyté
vzdělání mimo příslušnou zemi musí být v souladu s tímto nařízením a splňovat
všechna kritéria. Zemský úřad pro lékařství, psychoterapii a farmacii rovněž rozhoduje
o uznávání odborné kvalifikace, získané studiem v zemích EU a třetích zemích
s výjimkou rozhodnutí o udělení profesního označení. Nezbytné je absolvování odborné
jazykové zkoušky a prověření odborných znalostí podle článku 7 odst. 4 směrnice
Evropského společenství č. 2005/36/ES.
V SRN popisuje problematiku uznávání kvalifikace delegátka pro mezinárodní
záležitosti Heike Strunk, z Německé společnosti pro odbornou ošetřovatelskou péči –
(DGF), v pokynech pro zdravotnické pracovníky, mající zájem pracovat na území
Spolkové republiky Německa. V první řadě musí uchazeč prokázat znalosti německého
jazyka (ústní i písemnou formou), které je primárním požadavkem a předpokladem pro
správnou komunikaci s pacienty i kolegy. Přesto však nejsou jazykové zkoušky a
certifikáty potřeba. Po úspěšném absolvování jazykových znalostí je třeba získat
povolení pro práci registrované zdravotní sestry v Německu. Toto povolení vydává na
základě žádosti a doložení příslušných dokladů (osvědčení o odborné způsobilosti,
diplom popřípadě titul) „Bezirksregierung“ nebo „Regierungspräsident“ daného města
nebo regionu. Kromě toho musí být tyto doklady opatřeny razítkem příslušné instituce.
S tímto povolením může uchazeč pracovat jako registrovaná zdravotní sestra a
požádat o uznání specializace v oboru anestezie a intenzivní péče. Ta je uznána, pokud
uchazeč prokáže, že jeho vzdělání v tomto specializačním oboru je ekvivalentní
ke vzdělání tamní spolkové zemi. Na rozdíl od základního vzdělání v ošetřovatelství což je upraveno zákonem pro celou republiku - se specializační vzdělávaní řídí
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jednotlivými zákony 16 spolkových zemí (2 země tento zákon nemají a řídí se směrnicí
Německé asociace nemocnic viz Tabulka č. 6).
Závěrem je ještě třeba získat pracovní povolení, jehož získání je snazší pro
kandidáty z členských zemí EU71

4.11 Financování specializačního vzdělávání
Financování specializačního vzdělávání je v ČR zajištěno několika způsoby.
Jednak je dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
v platném znění, zajišťováno tzv. rezidenčním programem, který spočívá ve stanovení
určitého počtu míst (viz kapitola 3.5.1), na která MZ ČR poskytuje příspěvek na úhradu
nákladů spojených se specializačním vzděláváním. V případě, že jsou rezidenční místa
zcela zaplněna, musí si uchazeč toto vzdělání financovat sám, popřípadě jej může za něj
uhradit zaměstnavatel. Jedná se o částku přibližně třicet tisíc korun, která zahrnuje
pouze úhradu nákladů za teoretickou a praktickou část specializačního vzdělávání (bez
náhrady mzdy/platu). Pro přehlednost přikládám tabulku č. 8 vykazující částky za
specializační vzdělávání u dvou akreditovaných zařízení (FN Motol v Praze a NCO
NZO v Brně).
TAB. 11: Porovnání ceny specializačního vzdělávání
Cena specializačního vzdělávání
Porovnání mezi dvěma akreditačními zařízeními
NCO NZO v Brně
cena za teoretickou část
(bez DPH)
cena za praktickou část
(bez DPH)

18.906 Kč
1.250 Kč / týden (8 týdnů povinné praxe)
FN Motol Praha

cena za teoretickou část
(bez DPH)

11.760 Kč

cena za praktickou část
(bez DPH)

1.400 Kč / týden (8 týdnů povinné praxe)*

Ceny jsou uvedeny bez poplatku za atestační zkoušku.
* Cena za praktickou část se odvíjí od ceny stáže (350 Kč/den včetně DPH)
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Na Slovensku je MZ SR taktéž poskytována dotace na specializační studium, ale
tyto finanční prostředky většinou získávala SZU v Bratislave. V současnosti by se měly
prostředky dostat také k ostatním akreditovaným zařízením. Alespoň to uvádí Výnos
MZ SR č. 07440/2006-SL ze 17. března 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a
ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky. „Podľa § 1 ods. 1 písm. b) citovaného výnosu vo Vestníku MZ SR,
čiastka 17-23 z 1. apríla 2006 dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva
možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba aj na
podporu aktivít v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Výnos bol v Zbierke
zákonov registrovaný pod č. 164/2006 Z.z., čím sa stal všeobecne záväzným“.72
MZ SR dále stanovuje, že „Výška úhrady špecializačného štúdia sestry,
pôrodnej asistentky, asistenta, laboranta, technika a iných zdravotníckych pracovníkov
za celé štúdium je 10% z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu,
najviac však 7 000 Sk“.73
Podle písemného vyjádření magistry Toplanské z UPJŠ v Košiciach je systém
nastaven tak, že si sestry většinou specializační studium hradí samy. „Financovanie je v
zmysle toho akú dohodu majú so zamestnávateľom, ale väčšinou si hradia samé.
Niektorým sestrám prepláca zamestnávateľ všetko, dokonca aj obedy a iným nič. Je to
individuálne. Týždenný kurz ich zatiaľ stojí 33 EUR a cena diplomu 165,90 EUR“.
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Závěr
Specializační vzdělávání a rozšiřování kompetencí všeobecných sester je v

procesu neustálých změn. Ačkoliv bychom se měli ubírat směrem ke zlepšování
podmínek a zvyšovaní motivací pro absolvování této formy studia, vypadá to, že díky
legislativě a ekonomickým podmínkám v naší zemi bude sester s touto specializací
spíše ubývat. Sestry jsou v práci natolik vytěžované, že jim ke vzdělávání nezbývá příliš
mnoho volného času a mnohdy jim ani zaměstnavatelé nevycházejí vstříc. Se stejným
problémem se potýkají také sestry ve Slovenské republice.
Jinou otázkou je zájem sester o celoživotní vzdělávání a navyšování odborných
kvalifikací. Obávám se, že většinu z nich vede k prohlubování znalostí v oblasti
zdravotní péče pouze vidina vyššího platového ohodnocení, přičemž bezpečí pacienta a
vyšší kvalita poskytované ošetřovatelské péče ustupují do pozadí. Tento jev se dá
vyjádřit přímou úměrou: není-li finanční motivace, není ani zájem o celoživotní
vzdělávání.
Ačkoliv se členské země Evropské unie zavázaly k dodržování Evropských
směrnic, problém v jednotlivých zemích bohužel není vyřešen. Existuje sice již
několikrát zmiňovaná směrnice č. 36/2005/ES, která stanovuje povinnost členských
zemí uznávat dosažené vzdělání v jiných členských státech EU. Toto uznávání je v
souvislosti však podmíněno rovnocenností získaného vzdělávání, čehož však nemůže
být dosaženo, nejsou-li globálně definovány jednotné požadavky na odbornou přípravu
zdravotnických pracovníků. V případě lékařů nejsou tyto rozdíly v post-kvalifikační
přípravě nikterak odlišné, ale podíváme-li se na přípravu nelékařských zdravotnických
pracovníků, o kterých pojednává tato práce, rozdíly jsou markantní. Nutno dodat, že
v této práci byly sledovány a porovnávány pouze 3 z celkových 27 členských zemí EU.
Můžeme tedy jen odhadovat, jak markantní rozdíly mohou být v ostatních členských
státech, jestliže například ani ve Spolkové republice Německo neexistuje jednotný
systém specializační přípravy pro obor Anesteziologie a intenzivní péče.
Jednotlivé odborné společnosti sdružující sestry specialistky ve výše zmíněném
oboru si jsou vědomy potřeby harmonizovat specializační přípravu a nastavit jednotné a
transparentní podmínky pro všechny zdravotnické pracovníky. Bohužel však primární
statutární orgán - Evropský parlament - těmto žádostem odborných společností prozatím
nevyhověl a stále je tedy třeba čekat. Rozdíly v platových ohodnoceních, které by mělo
být úměrné náročnosti tohoto povolání, budou v jednotlivých zemích stále znatelné. Je
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to dáno tím, že je v každé členské zemi ekonomický systém nastaven trochu jinak.
V zemích směrem na západ byly vždy lepší ekonomické i pracovní podmínky, nežli
v zemích ležících na východě Evropy. Proto je logické, že volný pohyb zdravotnických
i jiných pracovníků směřuje právě od východu na západ.
V ČR se každoročně uchází o práci stále větší množství zdravotních sester ze
Slovenské republiky, přičemž nemalá část českých sester každoročně odchází za prací
do sousedních německy hovořících zemí, Rakouska a SRN.
Chceme-li efektivně využívat všech výhod a možností souvisejících s členstvím
v EU, musíme stanovit jednotné požadavky pro odbornou přípravu i následné uznání
kvalifikace v rámci Evropského společenství.
V současnosti to v praxi vypadá tak, že žádá-li sestra ze SR o práci v ČR, nejsou
v kontextu se získanou odbornou kvalifikací většinou problémy. Požaduje-li však
uznání specializované způsobilosti získané specializačním studiem v SR, tato
způsobilost ji nemůže být uznána v souvislosti s českou legislativou a požadavky na
specializační přípravu, jelikož slovenský systém nesplňuje ani z poloviny podmínky a
kritéria pro získání specializované způsobilosti v ČR.
V opačném případě, kdy sestra z ČR se uchází o práci na území SR a požaduje-li
uznání českého specializačního vzdělání, dle vyjádření MZ SR je toto vzdělání českým
sestrám uznáno, vzhledem k vyšším požadavkům, které na ně byly českým vzdělávacím
programem kladeny.
V průběhu realizace této práce jsem měl příležitost hovořit se sestrami ze SR
pracujících ve FN Motol, které se potýkaly právě s výše zmíněným problémem. Některé
z nich rozhodnutí MZ ČR respektovaly a doplnily si dle doporučení ministerstva
specializační studium v podobě tří povinně volitelných speciálních modulů (viz kapitola
4.8). Jiné nikoli a zamítnutí žádosti považovaly za projev jakési diskriminace vůči
příslušníkům ze SR. Pravdou však je, že žádá-li kdokoli o práci v jiné zemi, než ve které
je občanem, musí se podřídit tamním legislativním požadavkům a respektovat daný
systém.
V případě SRN by specializační vzdělávání z ČR i SR nebylo sestrám
pravděpodobně uznáno a musely by se domluvit s tamními úřady na kompenzačních
opatřeních.
Závěrem bych rád podotknul, že cílem této práce není zahltit čtenáře
legislativními předpisy, ale přiblížit problematiku související se získáváním specializace
a volným pohybem zdravotnických pracovníků v rámci EU. Jelikož se jedná o oblast
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zdravotnictví, kde pravidelně dochází k novelizačním a jiným úpravám, jsem si vědom
dočasné aktuálnosti konečných výsledků kvalitativního výzkumu, které mohou být brzy
neaktuální. MZ ČR totiž připravuje novelu specializačních vzdělávacích programů v
souvislosti s nařízením vlády č. 31/2009 Sb., která však nebyla v době realizace této
práce k dispozici. Zároveň chci také upozornit na nekomplexnost systému
specializačního vzdělávání v SRN, který nebylo možné důkladně porovnat u všech 16ti
spolkových zemí, jelikož by rozsah překročil rámec bakalářské práce. Proto byla
vybrána jen jedna spolková země, Severní Porýní - Vestfálsko, která reprezentuje
německý vzdělávací systém a demonstruje rozdíly v přípravě zdravotnických
pracovníků vůči České i Slovenské republice.
Na úplný závěr, bych rád poděkoval všem subjektům, se kterými jsem
spolupracoval a které byly ochotny společné spolupráce. Děkuji tak zaměstnancům
NCO NZO v Brně, MZ ČR, pracovníkům FN Motol, dále členům Německých
odborných společností, pracovníkům ministerstev zdravotnictví spolkových zemí SRN a
německých univerzitních nemocnic. Na slovenské straně bych rád poděkoval
pracovníkům Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, které bylo jediným ze tří
akreditovaných zařízení organizujícím specializační studium tohoto oboru v SR,
ochotným vzájemné spolupráce. U ostatních dvou (SZU a Prešovská univerzita) jsem se
setkal s nepochopením a neochotou. Děkuji také pracovníkům MZ SR a Mgr. Jozefíně
Bančejové, předsedkyni „Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej
starostlivosti“, která mi pomohla s orientací v kompetencích slovenských sester v oboru
ARIP a uznáváním specializované odborné způsobilosti. Bez pomoci všech těchto
autorů a subjektů by nebylo možné práci realizovat a dokončit.
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November 1998, Amtsblatt des Saarlandes vom 4. Februar 1999
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Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG und zur Zusammenführung der
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