
Kompetence všeobecných sester a jejich vymezení v praxi. 

Součástí článku je i zveřejnění výzkumných dat 

Pod pojmem kompetence si lze představit jisté definice obsahu či náplně určitého povolání. 

Legislativně je tímto obsahem či náplní Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických 

pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve které je obsažen výčet činností, jež jsou 

zdravotničtí pracovníci oprávněni vykonávat. Činnosti v ní obsažené jsou činnosti regulované, 

jež má pravomoc vykonávat pouze regulovaná profese, tedy člověk, který získal způsobilost 

k výkonu zdravotnického povolání.  

Od 50. let 20. století byly vydávány nejrůznější zákony a vyhlášky, které sestrám stanovovaly 

přesné aktivity a činnosti. I po vstupu České republiky do Evropské unie roku 2004 stále 

vychází vyhlášky s přesně definovanými činnostmi a aktivitami, které mohou sestry 

vykonávat. Podle mého názoru se tyto činnosti změnily jen minimálně. Evropská unie 

všeobecným sestrám plošně nastavuje stejné podmínky kvalifikace, tedy sestra v České 

republice by měla být stejně vzdělaná jako sestra v kterékoliv části Evropské unie. 

Legislativně řečeno, po vstupu do Evropské unie Česká republika přijala Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací  

a následně byl v roce 2004 přijat Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 

povoláních. Ovšem v praxi je realita značně odlišná, jelikož sestra v České republice  

má menší pravomoce než například sestra ve Velké Británii či severských zemích, kde sice 

regulace povolání existuje, ale není tak striktní  

a neomezuje se jen na konečný výpis určitých výkonů, které sestra smí a nesmí provádět.  

Současný stav mezi sestrami bychom mohli definovat jako absolutní nepochopení legislativy. 

Neznalost pracovních kompetencí může vést k chaosu mezi jednotlivými rolemi ve 

zdravotnickém týmu, což může způsobit prolínání činností  

a překračování kompetencí. Delegování kompetencí například z lékaře na všeobecnou sestru 

může mít za následek frustraci a pracovní přetížení setry, nebo v některých případech  

by delegování mohlo vézt až k ohrožení života pacienta, čímž by sestra ohrožovala i své 

právní jistoty. 

Otazníkem však zůstává, které kompetence by mohly všeobecné sestry získat. Zde  

se pozastavím nad legislativní otázkou, jak sestrám rozšířit některé kompetence, když mnohé 

sestry nemají jasnou představu ani o svých současných pravomocích.  



Výzkumné šetření 

Výzkum byl prováděn pomocí dotazníku. Dotazník byl složen z 20 otázek. První  

4 otázky sloužily k identifikaci výzkumného vzorku, ostatních 16 otázek bylo zaměřeno 

přímo na výzkumné šetření. Bylo osloveno 200 respondentů na lůžkových odděleních  

(tj. nelékařský zdravotnický pracovník - všeobecná sestra s registrací, bez specializačního 

vzdělání). 65 respondentů se neúčastnilo a 15 respondentů vyplnění dotazník nedokončilo. 

Tedy celková návratnost dotazníku byla 60,0%. Celkově se výzkumného šetření zúčastnilo 

120 (100,0 %) respondentů. Kritériem pro výběr respondentů byl věk, délka praxe, druh 

pracoviště a vzdělání. U některých otázek mohli respondenti označit i více odpovědí. 

V našem výzkumu jsme nejdříve analyzovali znalost kompetencí mezi sestrami, dále pak to, 

zda jsou určité kompetence sestrami překračovány či naopak nevyužívány. V poslední části 

výzkumu jsme se soustředili na otázku, zda by si sestry přály rozšíření pracovních 

kompetencí. 

Znalost kompetencí 

Co se týče výsledků šetření, první stanovená hypotéza předpokládala, že více jak  

80 % všeobecných sester zná kompetence dané vyhláškou č. 55/2011 Sb. Tato hypotéza 

potvrzena nebyla, testovali jsme na základě většího počtu otázek. Z analýzy vyplývá,  

že pouhých 50,8 % respondentů zná vyhlášku č. 55/2011 Sb. a jen 69,2 % respondentů ví,  

co znamená pojem indikace lékaře.  

Dále respondenti měli určit, které činnosti mohou vykonávat bez indikace lékaře. Celých 62,5 

% respondentů označilo, že mohou provádět odsávání sekretů z horních a dolních dýchacích 

cest, i přes to, že odsávání sekretů z dolních dýchacích cest nepatří do kompetence všeobecné 

sestry. Dále více jak polovina dotazovaných označila, že mohou zajišťovat  

a provádět vyšetření biologického materiálu získaného invazivní a neinvazivní cestou  

a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky), ale zajišťovat  

a provádět vyšetření biologického materiálu získaného invazivní cestou všeobecná sestra  

bez indikace lékaře nemůže. Poslední špatnou odpovědí byla výměna a ošetření 

tracheostomické kanyly, kterou označila jedna pětina respondentů, ale ani tuto činnost sestry 

nemohou provádět bez indikace lékaře. 

Také do položky činností, které sestry mohou vykonávat s indikací lékaře, jsme zařadily 

některé výkony, které sestry buďto nemají ve svých kompetencích, nebo je mohou provádět 



pouze pod odborným dohledem lékaře. Zhruba 33 % sester označilo, že mohou s indikací 

lékaře aplikovat nitrožilně krevní deriváty, ovšem ve skutečnosti tuto činnost provádět mohou 

pouze pod odborným dohledem lékaře. Šokujícím zjištěním bylo, že celá polovina 

respondentů uvedla, že s indikací lékaře lze extrahovat stehy. Extrakce stehů ovšem nepatří do 

pravomocí sestry. Dále celých 40,8 % respondentů nesprávně označilo, že mohou s indikací 

lékaře extrahovat centrální žilní katétr, tak jako předešlá činnost, ani tento výkon sestry nesmí 

provádět. Jako posledním nesprávně označovaným výkonem byla extrakce drénu, již vybralo 

30,0 % respondentů. Co nás ovšem překvapilo, byl fakt, že pouze polovina sester správně 

označila, že sestry s indikací lékaře mohou podávat léčivé přípravky  

s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let. Tato skutečnost  

je zarážející, jelikož 82,5 % sester v jiné položce dotazníku označilo, že tuto činnost provádějí 

na svých odděleních velice často a 5,0 % zřídka.  

Abychom zjistili, jaké mají sestry znalosti v oblasti kompetencí, měly za úkol vybrat 

z nabídky, které činnosti provádí na svých odděleních. Činnosti jsme rozdělili tak, zda mohou 

být sestrami vykonávány bez indikace lékaře, s indikací lékaře či pod odborným dohledem 

lékaře. Do sekce činností bez indikace lékaře a činností s indikací lékaře, jsme vložili  

i některé činnosti, které do ní nepatří. Tedy celých 41,7 % sester zajišťuje a provádí vyšetření 

biologického materiálu získaného invazivní cestou a 39,2 % sester provádí odsávání sekretů  

z dolních cest dýchacích a zajišťuje jejich průchodnost, vše bez indikace lékaře. Dále v sekci 

činností s indikací lékaře 55,0 % sester označilo, že provádí extrakci drénů a dvě třetiny 

uvedlo, že na svých odděleních provádí extrakci stehů.  Z výsledků položky týkající  

se znalosti kompetencí a z položky analyzující praktické využití kompetencí, můžeme 

usuzovat, že i přes prokázanou znalost kompetence, sestra činnost provádí. Celkově vzato 

neznalost kompetencí souvisí též i s překračováním kompetencí, jak bude popsáno níže.  

Využitelnost současných kompetencí 

V dalším bodě týkajícím se využitelnosti kompetencí jsme stanovily hypotézu  

a výzkumný předpoklad. Předpokládali jsme, že více jak 70 % dotázaných všeobecných sester 

využívá kompetencí daných  vyhláškou 55/2011 Sb. v rámci vybraných odděleních. Tato 

hypotéza se potvrdila. Dále jsme zjistili, že všechny kompetence, které jsme zahrnuli  

do položky, jsou součástí náplně práce všeobecných sester na vybraných odděleních. Co 

ovšem stojí za zmínění je, že pouhých 39,2 % všeobecných sester připravuje pro pacienty  

a jiné osoby informační edukační materiály. Samozřejmě méně označení získaly takové 



činnosti jako výplach žaludku při vědomí u pacientů starších 10 let, zavádění nazogastrické 

sondy pacientům při vědomí starším 10 let a výměna a ošetření tracheostomické kanyly. 

Předpokládáme totiž, že na standardních lůžkových odděleních sestry tyto činnosti provádějí 

s daleko menší frekvencí, než například sestry na JIP, na ARO či na ambulanci, kde bychom 

výše zmíněné činnosti spíše očekávali. 

Překračování kompetencí 

Dále jsme analyzovali, zda sestry překračují své kompetence. Stanovili jsme si proto 

hypotézu: Více jak 60 % dotázaných všeobecných sester překračuje kompetence dané 

vyhláškou 55/2011 na základě pověření k výkonu činnosti. Hypotéza nebyla potvrzena. 

Dotazovali jsme se sester, zda byly někdy pověřeny lékařem provést odborný  

či administrativní výkon, o kterém věděly, že je mimo jejich kompetence. Z výsledků 

vyplynulo, že 62,5 % sester bylo někdy lékařem pověřeno vykonat odborný výkon mimo 

jejich kompetenci a 57,5 % sester bylo pověřeno administrativním výkonem. Mezi nejčastější 

delegované odborné výkony patřily extrakce drénů, stehů a centrálních žilních katétrů, dále 

odběr arteriálního ASTRUPA, určení dávkování léku, katetrizace močového měchýře u mužů 

či podávání transfůze bez odborného dohledu lékaře. Mezi nejčastější administrativní výkony 

sestry udávaly objednávání na výkony a odborná vyšetření, sjednávání konzilií, vypisování 

žádanek na různá vyšetření, předpis receptů, přepis lékařské ordinace, informovaný souhlas  

či souhlas s operačním výkonem. 

Mezi tyto výkony, jsme zařadili i dvě činnosti, které do kompetencí sester patří, tedy aplikaci 

intravenózních injekcí a infuzí. Výsledkem bylo, že celá jedna čtvrtina sester  

si myslí, že podáním injekce či infuze, překračuje své kompetence. Smyslem tohoto zařazení 

bylo pouze to, aby sestry opět prokázaly znalost svých pravomocí.  

Ovšem proč dochází k překračování kompetencí, zda li se jedná o vědomě  

či nevědomě prováděný proces či zda za to může jiný faktor, na to jsme též v našem výzkumu 

hledali odpověď. Zeptali jsme se proto sester, jaké situace vedou k překročení kompetence. 

Celých 65,0 % sester se domnívá, že k tomuto jevu dochází v nepřítomnosti lékaře, dále byly 

jako důvody označovány dlouhá praxe a zkušenost sestry či běžný zvyk z oddělení. Mezi 

méně volené jevy patřila neznalost vyhlášky a strach z ohrožení dobrých pracovních vztahů. 

Některé sestry volily vlastní odpovědi, jako například neodkladná kardiopulmonální 

resuscitace či příkaz lékaře.  



Rozšíření kompetencí 

Jako poslední téma v našem výzkumu bylo rozšiřování kompetencí. Předpokládali jsme, že 

méně jak 60 % dotázaných všeobecných sester by chtělo rozšířit své kompetence. Tento 

předpoklad byl potvrzen. Výzkum potvrdil, že celých 60,0 % sester si nepřeje rozšíření 

kompetencí a 35,0 % respondentů se potencionálního navýšení kompetencí obává. Nejčastěji 

si sestry myslí, že s nárůstem kompetencí by přibylo více zodpovědnosti, více administrativní 

práce, více stresu či nutnost vyššího stupně vzdělání. Pouze 18,3 % respondentů se domnívá, 

že s nárůstem kompetencí by adekvátně stouplo i jejich finanční ohodnocení. Abychom 

zjistili, které kompetence by si sestry přály rozšířit, zařadili jsme do výzkumu položku 

s různými potencionálně rozšířitelnými kompetencemi. Zajímavým zjištěním bylo, že více  

jak polovina sester se vyjádřila ohledně dalšího rozšíření kompetencí negativně, na druhou 

stranu však více jak tři čtvrtiny vybraly ze seznamu alespoň jednu kompetenci, o jejíž 

rozšíření by měly zájem. Například téměř 70 % respondentů by mělo zájem o provádění 

extrakce drénů, stehů a centrálních žilních katétrů, dále třetina dotazovaných zvolila 

cévkování muže. 30,0 % sester označilo samostatnou indikaci domácí péče a další čtvrtina 

sester vybrala fyzikální vyšetřování. Mezi méně volené činnosti patřil předpis volně 

prodejných léků, křížová zkouška a samostatná indikace sanitního vozu při převozu pacienta.  

Jakousi bonusovou část našeho výzkumu tvořila otázka, zda by s navýšením kompetencí 

vzrostla prestiž povolání všeobecné sestry. 59,2 % sester se domnívá, že by se tak nestalo. 

Tento výsledek je smutnou reflexí smýšlení o profesní hrdosti a prestiži panujícího mezi 

sestrami.  

Na závěr je nutno říci, že mezi sestrami panuje legislativní negramotnost. Bylo  

by záhodné zjistit, co za touto skutečností stojí. Bohužel, jak nám ukázal výzkum, neznalost 

legislativy vede i k samotnému překračování vlastních kompetencí. Ovšem překračování 

vlastních pravomocí není jen otázkou neznalosti legislativy, je to multifaktoriální jev. Velice 

neuspokojivé je i vysoké procento sester nemajících zájem o rozšiřování kompetencí. Sestry 

uvádějí strach z vyšší odpovědnosti, více stresu, administrativy apod., ovšem samy přiznávají, 

že velký počet činností, které jim právně nenáleží, již provádějí.  
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