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Zákon 96/2004 Sb. ČR
• Politická situace …
• Materiál připraven pro legislativní proces vnitřní připomínkové řízení
• Sporné oblasti ...(MŠMT a dualita
pregraduálního vzdělávání, kompetence) …
• Pracovní skupina problematické oblasti šetřila
výzkumným záměrem, podpořeným IGA MZ ČR

Výzkumné šetření
IGA MZ ČR č. ID.KÓD-NT12067-3/2011

• Cílem výzkumného šetření:
– deskripce reálného naplňování kompetencí
prostřednictvím názorů vrcholových manažerů ZI ČR
• Metodika:
–
–
–
–
–
–

Předvýzkum:
zpracován formou Bc. práce, Batková 2010
Vlastní výzkumné šetření:
kvantitativní přístup s využitím techniky dotazníku
Doplňující výzkumné šetření:
Stejný dotazník / respondent – řadový zaměstnanec

Realizace výzkumného šetření
IGA MZ ČR č. ID.KÓD-NT12067-3/2011

• Předvýzkum:
– zpracována formou Bc. práce, Batková 2010

• Realizace výzkumného
šetření:
– osloveno 155 ZI ČR,
návratnost dotazníků
72 (46,45%)
– respondenti:
vrcholový management

Výstupy výzkumného šetření
kompetence v kategorii VS
• Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo,
že u všech členů ošetřovatelského týmu jsou
překračovány nebo nedoceňovány jejich
kompetence.
• Nadúrovňové kompetence

RIZIKOVÉ

KOMPETENCE V LEGISLATIVNÍM RÁMCI
• Podúrovňová kompetence

NEEFEKTIVNÍ

Rešeršní práce k oblasti kompetencí
• Například Bártlová ve výsledcích svého výzkumu
zaměřeného na sestry a lékaře uvádí, že 43,4% VS je
pověřováno lékařem úkoly, které nejsou v jejich
kompetenci …
• Výzkum zaměřený na vykonávání činností VS na JIP,
který provedla MUDr. Lálová, vyplynulo, že 40%
respondentů - VS provádí výkony nad rámec svých
kompetencí a navíc nejsou si tohoto faktu vědomi
(Lálová, 2007, s. K293)

Rešeršní práce k oblasti kompetencí
• V dotazníkovém šetření zaměřeném na poskytování
bezpečné ošetřovatelské péče 203 VS z 257 uvedlo, že
provádějí výkony mimo rámec své kvalifikace a jsou
o to požádány lékařem či nadřízenými, nebo je to
dáno zvykem oddělení anebo provedení takových to
výkonů sestrou v dané chvíli se jeví jako nejlepší řešení
(Havelková, Mikulková, 2007,)
• Realizace činností VS nad rámec svých kompetencí
může být dána i vztahem lékaře a sestry a problémy
z nich plynoucími (Bártlová, Hajduchová, 2010, s. 31).

Závěry
• Pracovní komise MZ ČR podporuje:
– Definování kompetencí a odpovědnosti NLZP v
legislativních dokumentech
– Navrhuje revizi a úpravu vzdělávacích osnov
pregraduálního vzdělávání
– Postgraduální vzdělávání (specializace, CŽV,
certifikované kurzy = nová kompetence.
Výzkumy dokazují, že v praxi dochází k
nerespektování jasného vymezení kompetencí
jednotlivých členů ošetřovatelského týmu …
– Výstupy výzkumného šetření nejsou zaměřeny na
anesteziologii a intenzivní péči !!!
Doporučení ?

Děkuji za pozornost
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