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Národní centrumNárodní centrum
je státní příspěvkovou organizací v přímé je státní příspěvkovou organizací v přímé 

působnosti MZ ČRpůsobnosti MZ ČR

•• je odbornou a výzkumně vývojovou je odbornou a výzkumně vývojovou 
základnou MZ pro rozvoj ošetřovatelství      základnou MZ pro rozvoj ošetřovatelství      
a dalších nelékařských profesí a dalších nelékařských profesí 

•• Hlavní činnostiHlavní činnosti
koncepčníkoncepční analytickáanalytická metodickámetodická
koordinačníkoordinační posuzovacíposuzovací akreditačníakreditační

vzdělávacívzdělávací





Připravenost  
zdravotnického zařízení          
a jeho personálu čelit 

mimořádným událostem         
a krizovým situacím 

začíná v připravenosti 
představitele 

ošetřovatelského 
managementu.



NCO NZONCO NZO

od roku 2002 zařazenod roku 2002 zařazen
pilotní kurzpilotní kurz
Krizové řízení oboru

– význam připravenosti 
ošetřovatelského managementu

Cílová skupina : náměstci pro 
ošetřovatelskou péči a hlavní sestry 
státních a nestátních zdravotnických 
zařízení 



V dubnu 2006 akreditace certifikovanému kurzuV dubnu 2006 akreditace certifikovanému kurzu

Krizová připravenost Krizová připravenost 
resortu zdravotnictvíresortu zdravotnictví

pro zdravotnické pracovníky nelékaře        
na všech úrovních řízení a pro zájemce,       
kteří se na vedoucí funkci připravují
pro zájemce dobrovolných iniciativ             
se zaměřením na oblast zdravotní a sociální 
pomoci 
pro zaměstnance zdravotnických zařízení 
pověřených plněním úkolů  v krizovém 
řízení
pro zájemce z řad složek IZS, státní správy 
a samosprávy



Organizace kurzuOrganizace kurzu

dle zákona č. 96/2004 Sb.,                  dle zákona č. 96/2004 Sb.,                  
o nelékařských zdravotnických o nelékařských zdravotnických 
povoláníchpovoláních

zahájení 6.zahájení 6.-- 8.11.2006 modulem č. 1 8.11.2006 modulem č. 1 
Krizová připravenost ve zdravotnictvíKrizová připravenost ve zdravotnictví





Hlavní cíle kurzuHlavní cíle kurzu

Získat vědomosti a praktické dovednosti pro Získat vědomosti a praktické dovednosti pro 
orientaci vorientaci v organizaci bezpečnostního organizaci bezpečnostního 
systému státu, systému krizové připravenosti systému státu, systému krizové připravenosti 
zdravotnictvízdravotnictví
naučit absolventy kurzu naučit absolventy kurzu podílet se na plnění podílet se na plnění 
úkolů a cílů zdravotnického zařízení vúkolů a cílů zdravotnického zařízení v oblasti oblasti 
prevence mimořádných událostí,prevence mimořádných událostí,
připravenosti na krizové situace a přechodu připravenosti na krizové situace a přechodu 
zdravotnického zařízení ze standardního zdravotnického zařízení ze standardního 
stavu na nestandardnístavu na nestandardní



Rozsah a obsah kurzu
178 vyučovacích hodin teoretické a 

praktické výuky a řízeného samostudia
•• Modul 1:Modul 1:

Krizová připravenost zdravotnictvíKrizová připravenost zdravotnictví
•• Modul 2:Modul 2:

Příprava resortu zdravotnictví a postavení Příprava resortu zdravotnictví a postavení 
vybraných typů zdravotnického zařízení vybraných typů zdravotnického zařízení 
vv systému krizové připravenostisystému krizové připravenosti

•• Modul 3:Modul 3:
Krizové a mimořádné situace Krizové a mimořádné situace 
zz psychologického hlediskapsychologického hlediska



Pokračování kurzu v roce 2007
třemi soustředěními (leden, březen, duben).
Obhajoba závěrečné práce (srpen, září). 
Absolventi obdrží certifikát, s  uvedením 
činností, k nimž absolvent získal zvláštní 
odbornou způsobilost 

Kreditní ohodnocení (53 kreditů)
odpovídá § 3 odst. 1 vyhlášky č. 423/2004 Sb.,
kterou se stanoví kreditní systém pro vydání 
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 
bez přímého vedení



VzděláváníVzdělávání nelékařských nelékařských 
pracovníků zdravotnické záchranné pracovníků zdravotnické záchranné 

službyslužby

Národní centrum získalo další akreditaci Národní centrum získalo další akreditaci 
kurzu kurzu Operační řízení přednemocniční Operační řízení přednemocniční 
neodkladné péčeneodkladné péče

Ohodnocen Ohodnocen 2424 kreditykredity

Zahájen 30. 10. 2006 (22.1. Zahájen 30. 10. 2006 (22.1. –– 26.1.07)26.1.07)
Zahájen 15. 1. 2007 (26.2. Zahájen 15. 1. 2007 (26.2. –– 2.3.07)2.3.07)



Kurz Operační řízení Kurz Operační řízení 
přednemocniční neodkladné péčepřednemocniční neodkladné péče

určen:určen:
• vzdělávání zdravotnických pracovníků zdravotnické 

záchranné služby všeobecná sestra a zdravotnický
záchranář (pracující minimálně 1 rok na zdravotnickém 
operačním středisku) 
kurz nenahrazuje specializaci, absolvent získá 
zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené
činnosti (dle § 49 odst. 2 vyhlášky MZ č. 424/2004 
Sb.)

• nebo je určen absolventům PSS v ARIP nebo IP, 
kde problematika zdravotnického operačního střediska 
nebyla součástí programu



Další formy vzděláváníDalší formy vzdělávání
specializační vzdělávání pro obory:specializační vzdělávání pro obory:
•• všeobecná sestra „Ošetřovatelská péče v ARIP“všeobecná sestra „Ošetřovatelská péče v ARIP“
(dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb.)

Po absolvování bude sestra vykonávat činnosti dle vyhlášky  
č. 424/2004 Sb., § 48, § 49 odst. 2 , což odpovídá činnostem 
zdravotnického záchranáře + činnosti v rámci operačního 
střediska ZZS.

•• zdravotnický záchranářzdravotnický záchranář ”ZdravotnickéZdravotnické
operační středisko”operační středisko” (připravuje se)

(dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb.) 
Po absolvování bude zdravotnický záchranář vykonávat 
činnosti dle vyhlášky  č. 424/2004 Sb., § 97 , což odpovídá 
činnostem zdravotnického záchranáře + činnosti v rámci 
operačního střediska ZZS.



PřipravovanýPřipravovaný vzdělávací programvzdělávací program
(certifikovaný kurz) (certifikovaný kurz) 

pro interdisciplinární pro interdisciplinární obory urgentní medicíny a obory urgentní medicíny a 
medicínymedicíny katastrofkatastrof
připravuje Národní centrum ve spolupráci s:připravuje Národní centrum ve spolupráci s:
-- akreditovanými pracovišti urgentních příjmů ZZakreditovanými pracovišti urgentních příjmů ZZ
-- zahraničními pracovišti urgentních příjmůzahraničními pracovišti urgentních příjmů
-- občanským sdružením „Rallye občanským sdružením „Rallye RejvízRejvíz““

Pojetí výukyPojetí výuky
-- sdružení esdružení e--learningovéholearningového a přednáškového a přednáškového 
charakteru charakteru 

-- výcvikem v učebnách praktického výcviku výcvikem v učebnách praktického výcviku 
Národního centra Národního centra 

-- na urgentních příjmech akreditovaných ZZ na urgentních příjmech akreditovaných ZZ 
-- poté výcvik v reálných podmínkáchpoté výcvik v reálných podmínkách



Téma Téma vzdělávacího programuvzdělávacího programu

•• urgentní stavy urgentní stavy 
•• problematika zajištění mimořádných událostí     problematika zajištění mimořádných událostí     

v místě zásahuv místě zásahu
•• problematika na urgentních příjmech nemocnicproblematika na urgentních příjmech nemocnic

VzděláváníVzdělávání a výcvik dle:a výcvik dle:
•• mezinárodních a národních standardůmezinárodních a národních standardů
•• doporučení oficiálních odborných autorit doporučení oficiálních odborných autorit 

ČetnostČetnost pořádání kurzů pořádání kurzů –– dvakrát ročnědvakrát ročně



CílCíl vzdělávacího programuvzdělávacího programu

Nastartovat standardizační procesyNastartovat standardizační procesy
a procesy a procesy interoperabilityinteroperability v českém v českém 
a zřejmě také v mezinárodním a zřejmě také v mezinárodním 
evropském prostoru při řešení evropském prostoru při řešení 
mimořádných událostí a katastrof.mimořádných událostí a katastrof.



ZávěrZávěr

Národní centrum bude i nadále garantovat  Národní centrum bude i nadále garantovat  
a zajišťovat profesionální přípravu a rozvoj a zajišťovat profesionální přípravu a rozvoj 
vzdělanosti ošetřovatelského personálu vzdělanosti ošetřovatelského personálu 
na všech stupních řízení v souladuna všech stupních řízení v souladu
s usnesením Bezpečnostní rady státu       s usnesením Bezpečnostní rady státu       
a koncepcí krizové připravenosti a koncepcí krizové připravenosti 
zdravotnictví.zdravotnictví.



Děkuji Děkuji 
za pozornostza pozornost

vraspirova@nconzo.cz


