
 

 
 

Příloha A – kompetence všeobecné sestry (§ 4) 
 

Všeobecná sestra 

 

(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 

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
10)

, (dále jen „léčivé 

přípravky“), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu, 

o) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky
11)

 a prádlo, manipulovat s nimi a 

zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. 

(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
10)

 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. 

(4) 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. 
 

 

Zdroj: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=73877&recShow=3&nr=55~2F20

11&rpp=15#parCnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha B – kompetence sestry pro intenzivní péči (§ 55) 

Sestra pro intenzivní péči 

 

(1) 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, 

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. 

(2) Sestra pro intenzivní péči v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné 

služby, poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči a neodkladnou diagnosticko-léčebnou péči 

podle § 17. 

 

Zdroj: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=73877&recShow=54&nr=55~2F2

011&rpp=15#parCnt 

 

 

 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=73877&recShow=54&nr=55~2F2011&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=73877&recShow=54&nr=55~2F2011&rpp=15#parCnt


 

 
 

Příloha C – kompetence dětské sestry a dětské sestry pro intenzivní péči (§ 57) 

Dětská sestra 

 

Dětská sestra vykonává činnosti podle § 54 při poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné 

dítě, u kterého nedochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání nehrozí, nebo 

které nemá poruchy duševního zdraví, které vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících 

prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví dítěte nebo jeho okolí. Dále může 

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře  

1. provádět první ošetření novorozence včetně případného zahájení resuscitace, zajišťovat 

termoneutrální prostředí a sledovat bezproblémovou poporodní adaptaci, 

2. vykonávat činnosti specializované ošetřovatelské péče poskytované dítěti v domácím prostředí i 

během hospitalizace, vykonávat návštěvní službu, spolupracovat s fyzioterapeutem, nutričním 

terapeutem, klinickým psychologem nebo zdravotně-sociálním pracovníkem, 

3. vyhodnocovat výchovné, sociální a léčebné prostředí ve zdravotnických a zvláštních dětských 

zařízeních, vytvářet stimulující prostředí pro zdravý rozvoj dítěte, sledovat psychomotorický vývoj 

dítěte, rozvíjet komunikační schopnosti dítěte, 

4. vykonávat činnosti specializované ošetřovatelské péče poskytované dítěti, které má poruchy 

duševního zdraví, ale nevyžaduje stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu 

ohrožení života nebo zdraví dítěte nebo jeho okolí, 

5. zajišťovat preventivní a protiepidemiologická opatření včetně plánu povinného očkování, 

6. edukovat rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte ve výchově a ošetřovatelské péči o dítě v 

jednotlivých vývojových obdobích, a to převážně ve výživě, včetně kojení, hygieně a dále v oblasti 

preventivních prohlídek a dispenzární péče; 

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře  

1. vykonávat činnosti preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární 

péče u dítěte, 

2. aplikovat infuzní roztoky a nitrožilní léčiva s výjimkou radiofarmak, 

3. provádět výplach žaludku u dítěte při vědomí, 

4. zavádět gastrickou a duodenální sondu u dítěte při vědomí, 

5. provádět katetrizaci močového měchýře dívek. 

 

 

§ 58 

 

Dětská sestra pro intenzivní péči 

 

Dětská sestra pro intenzivní péči vykonává činnosti podle § 54, 55 a 57 při poskytování 

ošetřovatelské péče dítěti, u kterého dochází k selhávání základních životních funkcí nebo 

toto selhání hrozí. 
 

 

 

Zdroj: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=73877&recShow=56&nr=55~2F2

011&rpp=15#parCnt 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=73877&recShow=57&nr=55~2F2

011&rpp=15#parCnt 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=73877&recShow=56&nr=55~2F2011&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=73877&recShow=56&nr=55~2F2011&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=73877&recShow=57&nr=55~2F2011&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=73877&recShow=57&nr=55~2F2011&rpp=15#parCnt


 

 
 

Příloha D – kompetence porodní asistentky (§ 5) 

Porodní asistentka 

 

(1) Porodní asistentka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje bez 

odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné ženě, 

rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom 

zejména může 

a) poskytovat informace o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření 

novorozence a o antikoncepci; poskytovat rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě 

takovou pomoc zprostředkovat, 

b) provádět návštěvy v rodině těhotné ženy, ženy do šestého týdne po porodu a gynekologicky 

nemocné, sledovat její zdravotní stav, 

c) podporovat a edukovat ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházet jeho 

komplikacím, 

d) diagnostikovat těhotenství, předepisovat, doporučovat nebo provádět vyšetření nutná ke 

sledování fyziologického těhotenství, sledovat ženu s fyziologickým těhotenstvím, poskytovat jí 

informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předávat ženu do péče lékaře se 

specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, 

e) sledovat stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, rozpoznávat 

u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhat mu v 

případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádět neodkladná opatření, 

f) připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách porodních a vést fyziologický porod, 

včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem 

pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně 

života nebo zdraví, 

g) ošetřovat porodní a poporodní poranění a pečovat o ženu do šestého týdne po porodu, 

h) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky a manipulovat s nimi a zajišťovat jejich 

dostatečnou zásobu, 

i) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi, a 

zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. 

(2) Porodní asistentka může poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace ošetřovatelskou péči 

fyziologickému novorozenci prostřednictvím ošetřovatelského procesu a provádět jeho první 

ošetření, včetně případného zahájení okamžité resuscitace. 

(3) Porodní asistentka pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru 

gynekologie a porodnictví může 

a) asistovat při komplikovaném porodu,  

b) asistovat při gynekologických výkonech, 

c) instrumentovat na operačním sále při porodu. 

(4) Porodní asistentka pod odborným dohledem porodní asistentky se specializovanou způsobilostí 

v oboru nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou 

stanovenou lékařem může vykonávat činnosti podle § 4 odst. 1 písm. b) až i) při poskytování 

vysoce specializované ošetřovatelské péče. 

(5) Porodní asistentka dále vykonává činnosti podle § 4 odst. 1, 3 a 4 u těhotné a rodící ženy, ženy 

do šestého týdne po porodu a pacientky s gynekologickým onemocněním. 

 

Zdroj: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=73877&recShow=4&nr=55~2F20

11&rpp=15#parCnt 

 

 



 

 
 

Příloha E – kompetence porodní asistentky pro intenzivní péči (§ 70) 

Porodní asistentka pro intenzivní péči 

 

Porodní asistentka pro intenzivní péči vykonává činnosti podle § 68 při poskytování ošetřovatelské 

péče o ženu v oboru gynekologie a porodnictví, u které dochází k selhání základních životních 

funkcí nebo toto selhání hrozí, a v oboru neonatologie a dále může 

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře  

1. vykonávat činnosti vysoce specializované ošetřovatelské péče o ženu s náhlou příhodou v 

gynekologii a asistované reprodukci, a to před, v průběhu a po invazivních výkonech, před a po 

operačních výkonech, včetně předcházení a rozpoznávání komplikací, 

2. vykonávat činnosti vysoce specializované ošetřovatelské péče o ženu s rizikovým a 

patologickým průběhem těhotenství s ohledem na přidružené onemocnění ženy s jeho možným 

dopadem na plod, včetně náhlých příhod v porodnictví, 

3. pečovat o ženu s odumřelým plodem ve vyšším stupni těhotenství, s přerušeným těhotenstvím 

nad 12. týden z genetické indikace či zdravotní indikace ženy ve všech porodních dobách, včetně 

sledování a vyhodnocování rizik s tím spojených, 

4. vykonávat činnosti vysoce specializované ošetřovatelské péče o patologického novorozence, 

včetně prvního ošetření patologického novorozence, zajišťovat termoneutrální prostředí a sledovat 

poporodní adaptaci, 

5. sledovat a analyzovat údaje o zdravotním stavu ženy, plodu, patologického novorozence, 

zejména jejich fyziologické funkce, orientačně hodnotit křivku elektrokardiogramu, 

kardiotokogram plodu, hodnotit závažnost zdravotního stavu, 

6. provádět kardiopulmonální resuscitaci, včetně defibrilace elektrickým výbojem po provedení 

záznamu elektrokardiogramu s automatickým vyhodnocením rytmu, 

7. pečovat o dýchací cesty ženy, novorozence se zajištěnými dýchacími cestami i při umělé plicní 

ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích, provádět endobronchiální laváže u ženy s 

tracheální intubací nebo s tracheotomií, předcházet případným komplikacím, rozpoznávat je, 

8. pečovat o stomie ženy, případně novorozence, včetně edukace v péči o stomie; 

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře  

1. provádět u ženy, popřípadě u novorozence, měření a analýzu fyziologických funkcí 

specializovanými postupy pomocí přístrojové techniky, včetně využití invazivních metod, 

2. zajišťovat průchodnost dýchacích cest ženy s použitím dostupného technického vybavení, 

3. zavádět gastrickou sondu ženě, případně novorozenci, a pečovat o ně, 

4. provádět u ženy a novorozence činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením metod 

léčby bolesti, včetně hodnocení intenzity a tlumení bolesti, 

5. provádět lékařem indikované vyšetření u novorozence a orientačně hodnotit základní patologické 

nálezy, 

6. provádět cévkování novorozence ženského pohlaví; 

c) pod odborným dohledem lékaře  

1. provádět venepunkci včetně zavádění periferních žilních kanyl novorozenci, 

2. aplikovat transfuzní přípravky ženě a novorozenci, 

3. provádět zajištění dýchacích cest u novorozence pomocí dostupného technického vybavení, 

4. provádět extubaci tracheální kanyly u ženy a novorozence; 

d) pod přímým vedením lékaře asistovat při katetrizaci umbilikální vény u novorozence. 

 

Zdroj: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=4&idBiblio=73877&recShow=69&nr=55~2F2

011&rpp=15#parCnt 
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Příloha F – kompetence zdravotnického záchranáře (§ 17) 

Zdravotnický záchranář 

 

(1) Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a 

bez indikace poskytuje v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, 

a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu specifickou 

ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může 

a) monitorovat a hodnotit vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, 

průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem, 

b) zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně 

defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu, 

c) zajišťovat periferní žilní vstup, aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci 

roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií, 

d) provádět orientační laboratorní vyšetření určená pro urgentní medicínu a orientačně je 

posuzovat, 

e) obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit pozemní dopravní 

prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných 

zařízení, 

f) provádět první ošetření ran, včetně zástavy krvácení, 

g) zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a 

zajišťovat bezpečnost pacientů během transportu, 

h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků hromadných neštěstí 

v rámci integrovaného záchranného systému, 

i) zajišťovat v případě potřeby péči o tělo zemřelého, 

j) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich 

dostatečnou zásobu, 

k) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a 

zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu, 

m) provádět neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu, 

n) přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu 

pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití 

telekomunikační a sdělovací techniky, 

o) provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za 

použití vhodného psychologického přístupu. 

(2) Zdravotnický záchranář v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné 

služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu může bez 

odborného dohledu na základě indikace lékaře vykonávat činnosti při poskytování diagnostické a 

léčebné péče. Přitom zejména může 

a) zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační kyslíkovou 

terapii, zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečovat o dýchací cesty 

pacientů i při umělé plicní ventilaci, 

b) podávat léčivé přípravky, včetně krevních derivátů, 

c) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a 

ukončovat ji, 

d) provádět katetrizaci močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let, 

e) odebírat biologický materiál na vyšetření, 

f) asistovat při porodu a provádět první ošetření novorozence, 

g) zajišťovat intraoseální vstup. 

 

Zdroj: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=73877&recShow=16&nr=55~2F2

011&rpp=15#parCnt 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=73877&recShow=16&nr=55~2F2011&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=73877&recShow=16&nr=55~2F2011&rpp=15#parCnt


 

 
 

Příloha G – kompetence zdravotnického asistenta (§ 30) 

Zdravotnický asistent 

 

(1) Zdravotnický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem 

všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje základní ošetřovatelskou péči a 

specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, v rozsahu své odborné 

způsobilosti může získávat informace nutné k určení ošetřovatelských diagnóz, v míře určené 

všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou plní ošetřovatelský plán a provádí ošetřovatelské 

výkony. Přitom pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky zejména může 

a) sledovat fyziologické funkce a stav pacientů, zaznamenávat je do dokumentace, pečovat o 

vyprazdňování, provádět komplexní hygienickou péči, prevenci proleženin, rozdělovat stravu 

pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu, zajišťovat 

aplikaci tepla a chladu, 

b) provádět rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch imobility, 

c) provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta, 

d) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při zajištění herních aktivit dětí, 

e) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a 

uložení léčivých přípravků, 

f) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a 

uložení zdravotnických prostředků a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich 

dostatečné zásoby. 

(2) Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo 

lékaře může 

a) podávat léčivé přípravky s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů a 

intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku, 

b) odebírat biologický materiál, provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní 

cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky), 

c) zavádět a udržovat kyslíkovou terapii, 

d) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při ošetření akutní a chronické rány, 

e) připravovat pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře, 

všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistovat, poskytovat ošetřovatelskou péči při 

těchto výkonech a po nich, 

f) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při činnostech spojených s přijetím, 

přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů. 

(3) Zdravotnický asistent pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí 

nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru může v rozsahu své odborné 

způsobilosti při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče vykonávat činnosti 

uvedené v odstavci 1. 

 

Zdroj: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=73877&recShow=29&nr=

55~2F2011&rpp=15#parCnt 
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Příloha H – kompetence ošetřovatele (§ 37) 

Ošetřovatel 

 

(1) Ošetřovatel vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem všeobecné 

sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta může 

a) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti spojené s poskytováním základní 

ošetřovatelské péče a specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu; přitom 

zejména  

1. provádí hygienickou péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka, 

2. pomáhá při podávání léčebné výživy pacientům, pomáhá při jídle ležícím nebo nepohyblivým 

pacientům, popřípadě je krmí, 

3. pečuje o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného klyzmatu, 

b) měřit tělesnou teplotu, výšku a hmotnost, 

c) doprovázet pacienty na odborná vyšetření a ošetření, 

d) pečovat o úpravu prostředí pacientů, 

e) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při zajištění herních aktivit dětí, 

f) provádět úpravu těla zemřelého, 

g) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole a uložení léčivých 

přípravků a manipulaci s nimi, 

h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole a uložení 

zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění 

jejich dostatečné zásoby. 

(2) Ošetřovatel pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky, radiologického asistenta 

může asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech. 

(3) Ošetřovatel pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou 

způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může v rozsahu své odborné 

způsobilosti při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče vykonávat činnosti 

uvedené v odstavci 1. 

 

Zdroj: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=73877&recShow=36&nr=55~2F2

011&rpp=15#parCnt 
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Příloha CH - Kompetence všeobecného sanitáře (§ 43) 

Sanitář 

 

(1) Všeobecný sanitář vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále může 

a) pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého 

k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu provádět pomocné a obslužné činnosti 

nutné pro poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, léčebné a diagnostické péče; přitom 

zejména může  

1. pečovat o hygienu prostředí, 

2. dovážet stravu na oddělení, podle potřeby ji ohřívat, provádět úklid čajové kuchyňky, včetně 

sběru, mytí a dezinfekce nádobí, 

3. transportovat biologický a zdravotnický materiál, obstarávat pochůzky pro potřeby oddělení a 

pacientů, 

4. manipulovat s prádlem včetně dezinfekce a transportu, 

5. manipulovat s tlakovými nádobami s medicinálními plyny, 

6. doprovázet a převážet dospělé pacienty na vyšetření, ošetření a při překladu na jiné oddělení, 

7. provádět technické manipulace s lůžkem pacientů a jeho mechanickou očistu, dezinfekci a 

úpravu, 

8. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při úpravě těla zemřelého a odvážet je, 

9. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a 

uložení léčivých přípravků, 

10. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole a uložení 

zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění 

jejich dostatečné zásoby; 

b) pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky v rozsahu své odborné 

způsobilosti vykonávat činnosti základní ošetřovatelské péče; přitom zejména může  

1. asistovat při provádění hygienické péče o pacienta, 

2. pomáhat při polohování pacientů a manipulaci s nimi, včetně základní prevence proleženin a 

úpravy lůžka, 

3. roznášet přidělenou stravu pacientům, pomáhat při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, 

popřípadě je krmit, 

4. pečovat o vyprazdňování pacientů; 

c) pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky může vykonávat činnosti podle 

písmene b) při poskytování specializované ošetřovatelské péče. 

 

Zdroj: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=73877&recShow=42&nr=

55~2F2011&rpp=15#parCnt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha I – dotazník 

Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Jaroslava Vengrínová, jsem studentka navazujícího magisterského studia obor 
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, a zpracovávám diplomovou 
práci na téma „Intenzivní péče z pohledu laické veřejnosti“. Chtěla bych Vás požádat o anonymní 
vyplnění dotazníku, který mi poslouží k zjištění určitých faktů, s nimiž bych ráda v budoucnu chtěla 
efektivně naložit. 

Prosím, označte zakroužkováním pouze jednu odpověď (pokud není v zadání uvedeno 

jinak) a eventuálně na určené vytečkované řádky dopište vlastní odpověď.  
 

Předem děkuji za Váš čas.  

1) Pohlaví 

a) žena 

b) muž 

 

2) Prosím, doplňte Váš věk: ……………..let. 

 

3) Vzdělání 

a) základní 

b) středoškolské bez maturity (vyučení) 

c) středoškolské s maturitou 

d) vysokoškolské 

 

4) Jaké je Vaše povolání? 

a) student/ka 

b) nezaměstnaný/na 

c) v důchodu 

d) zaměstnaný nebo OSČV, dopište v jakém oboru či pracovní 

pozici……………………………………………. 

 

5) Byl/a jste během života hospitalizován ve zdravotnickém zařízení (vyjma narození)? 

a) ano 

b) ne 

 

6) Co si pod pojmem intenzivní péče představuje? 

a) oddělení, kde je poskytována péče nemocným, u kterých je riziko selhávání životních 

funkcí a nebo jim životní funkce selhaly. 

b) nadstandardní péči zahrnující soukromý pokoj apod. 

c) komplexní péči např. o staré nemocné lidi 

d) nemám představu 

e) jiné (prosím doplňte)…………………………………………………………………………………….. 

 



 

 
 

7) Byl/a jste hospitalizovaná na pracovišti intenzivní medicíny (ARO  - Anesteziologicko – 

resuscitačním oddělení, ICU – Intensive Care Unit, JIP – Jednotka intenzivní péče)? 

a) ano 

b) ne  

V případě, že jste odpověděl/a ne, prosím pokračujte na otázku číslo 14. 

 

8) Jak jste vnímal/a prostředí pracoviště intenzivní péče jako pacient/ka?   

a) pozitivně 

b) spíše pozitivně 

c) spíše negativně 

d) negativně 

e) jiné (prosím, doplňte) ………………………………………………………………………………….. 

 

9) Byl/a spolupráce s ošetřujícím personálem (lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti) dobrá?  

a) ano 

b) ne (proč?, prosím doplňte)……………………………………………………………………………. 

c) nemohu ohodnotit 

 

10) Informoval Vás před hospitalizací či při hospitalizaci zdravotnický personál o všem, co se děje 

na pracovišti intenzivní medicíny? 

a) ano 

b) ne, i přesto, že mi to můj zdravotní stav dovoloval 

c) nedokáži ohodnotit, můj stav mi to nedovoloval 

 

11) Byl/a jste seznámena se zdravotnickým personálem, který se o Vás staral? 

a) ano 

b)  ne, i přesto, že mi to můj zdravotní stav dovoloval 

c) nedokáži ohodnotit, můj zdravotní stav mi to nedovoloval 

 

12) Byl/a jste spokojena s komunikací se zdravotnickým personálem na pracovištích intenzivní 

péče?  

a) ano 

b) částečně 

c) ne 

d) nevím, nemohu ohodnotit 

 

13) Byl/a jste spokojena s dosažitelností zdravotnického personálu?  

a) ano 

b) částečně 

c) ne 

d) nedokáži posoudit 

 

 

 



 

 
 

14) Navštěvoval/a jste Vaši blízkou osobu, pokud byla hospitalizovaná na pracovišti intenzivní 

medicíny? 

a) ano 

b) ne  

V případě, že jste odpověděl/a ne, prosím, pokračujte na otázku číslo 21. 

 

15) Jak na Vás jako na osobu blízkou nemocného působilo oddělení intenzivní péče (JIP, ARO)?  

a) pozitivně 

b) spíše pozitivně 

c) spíše negativně 

d) negativně 

e) jiné (prosím, doplňte)……………………………………………………………………………………………………….. 

 

16) Byl/a jste při návštěvě seznámena s chodem oddělení (dezinfekce rukou, návštěvní hodiny 

apod.)?  

a) ano 

b) částečně 

c) ne 

d) nevím 

 

17) Byl/a jste spokojena z pozice návštěvy s komunikací se zdravotnickým personálem na oddělení 

intenzivní péče?  

a) ano 

b) částečně 

c) ne 

 

18) Měl/a jste dostatek informací o stavu Vašeho blízkého a o postupu péče?  

a) ano 

b) částečně 

c) ne 

 

19) Byl/a jste zapojena do péče o své blízké na oddělení intenzivní péče (pomoc při hygieně, 

úpravě zevnějšku apod.)?  

a) ano 

b) částečně 

c) ne  

 

20) Byl/a jste s péčí o Vašeho blízkého na oddělení intenzivní péče spokojena?  

a) ano 

b) částečně 

c) ne 

 

21) Máte ve své rodině či blízkém okolí někoho, kdo pracuje ve zdravotnictví?  

a) ano 

b) ne 



 

 
 

Pokud ano, vypráví Vám o svém pracovním prostředí? 

a) ano 

b) ne 

 

22) Myslíte si, že media (televize, tisk) důvěryhodně popisují nemocniční prostředí?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

23) Myslíte si, že laická veřejnost, je dostatečně informována o nemocničním prostředí?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

24) Myslíte si, že zdravotníci mají prestiž ve společnosti? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

25) Myslíte si, že byste po psychické stránce zvládli návštěvu oddělení intenzivní medicíny?  

a) ano, bez obtíží 

b) ano, i když obtížně 

c) ne 

d) nevím, nedokážu říct 

 

26) Uvítali byste jako pacient nebo návštěva při jakémkoliv styku s pracovištěm intenzivní 

medicíny obdržení informační brožury. 

a) ano 

b) ne 

c)  nevím 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha J – informační leták 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha K 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora.  

 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie  

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

 

Příjmení, jméno 

(hůlkovým 

písmem)  

Číslo dokladu 

totožnosti 

vypůjčitele (např. 

OP, cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné práce 

Datum Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
 

 

 


