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RegistraceRegistrace sestersester

•• ZZáákon kon čč.96/2004 Sb..96/2004 Sb.

•• VyhlVyhlášáška 423/2004 stanovenka 423/2004 stanoveníí kreditnkreditníího ho 
systsystéémumu

•• VyhlVyhlášáška 424/2004 stanovenka 424/2004 stanoveníí ččinnosti innosti 
zdravotnických pracovnzdravotnických pracovnííkkůů a jiných a jiných 
odborných pracovnodborných pracovnííkkůů



Co zCo zíískskááme registracme registracíí??

•• OprOpráávnvněěnníí k výkonu povolk výkonu povoláánníí bezbez
odbornodbornéého dohleduho dohledu

•• OprOpráávnvněěnníí k vedenk vedeníí praktickpraktickéého vyuho vyuččovováánníí



Co zCo zíískskáá registracregistracíí management?management?

•• ZvyZvyššovováánníí kvality okvality oššetetřřovatelskovatelskéé ppééččee

•• Kompetence SZP Kompetence SZP –– stanovenstanoveníí ččinnostinnostíí

•• OdpovOdpověědnost sester za poskytovanou dnost sester za poskytovanou 
ooššetetřřovatelskou povatelskou pééččii

-- prpráávnvníí
-- lidsklidskáá



PPřříístup k registracistup k registraci

•• 1.4.2006 1.4.2006 konkonččíí ppřřechodnechodnéé obdobobdobíí propro
zaregistrovzaregistrováánníí SZPSZP

•• úúnor 2005nor 2005 –– doporudoporuččeno zaregistroveno zaregistrováánníí
ppřřííslusluššnnííkkůům obou polnm obou polníích nemocnic ch nemocnic 



NemocniNemocniččnníí zzáákladna v HKkladna v HK

•• 7.poln7.polníí nemocnice nemocnice -- Hradec KrHradec Kráálovlovéé
21  SZP 21  SZP –– 100%100%

•• 6.poln6.polníí nemocnice nemocnice -- OlomoucOlomouc
68  SZP 68  SZP –– 100%100%

-- ppřředuredurččena k výjezdu do zahraniena k výjezdu do zahraniččnníí misemise



VzdVzděělláávváánníí zdrzdr. pracovn. pracovnííkkůů v oboru v oboru 
ooššetetřřovatelstvovatelstvíí
ZpZpůůsobilsobilíí k výkonu povolk výkonu povoláánníí bez bez odbodb. dohledu. dohledu

•• KvalifikaKvalifikaččnníí studium studium -- VZVZŠŠ, V, VŠŠ

•• CeloCeložživotnivotníí vzdvzděělláávváánníí –– PSS, vyPSS, vyššíšší stupnstupněě
akademickakademickéého vzdho vzděělláánníí (magistersk(magisterskéé,,
doktorskdoktorskéé)                              )                              

-- obnova, zvýobnova, zvýššeneníí a doplna doplněěnníí vvěědomostdomostíí
(semin(semináářře, konference)e, konference)



VzdVzděělláávváánníí zdrzdr. pracovn. pracovnííkkůů v oboru v oboru 
ooššetetřřovatelstvovatelstvíí

ZpZpůůsobilsobilíí k výkonu povolk výkonu povoláánníí pod pod odbodb. dohledem . dohledem 
nebo pnebo přříímým vedenmým vedeníímm

•• KvalifikaKvalifikaččnníí studium studium -- SZSZŠŠ, akreditovan, akreditovanéé
kvalifikakvalifikaččnníí kurzykurzy

•• CeloCeložživotnivotníí vzdvzděělláávváánníí
-- obnova, zvýobnova, zvýššeneníí a doplna doplněěnníí vvěědomostdomostíí
v pv přřííslusluššnnéém oborum oboru



ZvyZvyššovováánníí kvalifikace kvalifikace –– 6.PN6.PN

•• PSS PSS –– 28  28  ((45,2%)45,2%)
•• VVŠŠ –– 6  (6,5%)6  (6,5%)
•• BARTS BARTS –– 37 (59,7%)37 (59,7%)
•• STANAG STANAG –– 16 (25,8%)16 (25,8%)
•• OPIOPIÁÁTY TY –– 2 (3,2%)2 (3,2%)
•• PRAPORPRAPORČČICKÝ KURZ ICKÝ KURZ –– 33 (53,2%)33 (53,2%)



ZvyZvyššovováánníí kvalifikace kvalifikace –– 7.PN7.PN

•• PSS PSS –– 15  15  (71,4(71,4%)%)
•• VVŠŠ –– 5  (23,8%)5  (23,8%)
•• BARTS BARTS –– 17 (81,0%)17 (81,0%)
•• STANAG STANAG –– 13 (61,9%)13 (61,9%)
•• OPIOPIÁÁTY TY –– 3 (14,3%)3 (14,3%)
•• PRAPORPRAPORČČICKÝ KURZ ICKÝ KURZ –– 16 (76,2%)16 (76,2%)



ZvyZvyššovováánníí kvalifikace 6.PN a 7.PNkvalifikace 6.PN a 7.PN
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DalDalšíší momožžnostinosti vzdvzděělláávváánníí

•• AktivnAktivníí X pasivnX pasivníí úúččast:ast:
-- OdbornOdbornéé seminsemináářřee
-- OdbornOdbornéé kongresykongresy

•• NemocniNemocniččnníí zzáákladna v HKkladna v HK
Katedra vKatedra vššeobecneobecněě vzdvzděělláávacvacíích oborch oborůů FVZ UO v FVZ UO v 
Hradci KrHradci Kráálovlovéé



DalDalšíší momožžnosti vzdnosti vzděělláávváánníí

•• PsychosociPsychosociáálnlníí aspekty katastrofy a krizovaspekty katastrofy a krizovéé
řříízenzeníí

•• ZZááklady tropickklady tropickéé medicmedicííny a cestovnny a cestovníí
medicmedicíínyny

•• ZZááklady dezinfekce, sterilizace a klady dezinfekce, sterilizace a 
dekontaminacedekontaminace



DalDalšíší momožžnosti vzdnosti vzděělláávváánníí

•• ZZáásady sady úúččelnelnéé hemoterapiehemoterapie a manipulace a manipulace 
s krvs krvíí

•• Vojensko Vojensko -- lléékakařřský terminologický kurz ský terminologický kurz 
angliangliččtiny pro zdravotnický persontiny pro zdravotnický personááll

•• PC PC -- Windows, Excel, PowerPoint, internetWindows, Excel, PowerPoint, internet






