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Celoživotní vzdělávání- NelZP zákon 96/2004 Sb.
• § 53
• Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování,
prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném
oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v
zájmu zachování bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání.
• Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a
jiné odborné pracovníky.

Celoživotní vzdělávání- NelZP zákon 96/2004 Sb.
• Novelou zákona 96/2004 Sb. skončila k 1. 9. 2017 registrace NelZP u
„Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů“
navázaná na celoživotní vzdělávání formou kreditního systému

Celoživotní vzdělávání- NelZP zákon 96/2004 Sb.
• Novelou zákona 96/2004 Sb. skončila k 1. 9. 2017 registrace NelZP u
„Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů“
navázaná na celoživotní vzdělávání formou kreditního systému

Ukončeno sbírání kreditů
Ukončeno posílání žádosti o vydání nebo prodloužení registrace „do Brna“
Aby zdravotnický pracovník mohl pracovat bez odborného dohledu, musí mít
příslušnou kvalifikaci k povolání bez odborného dohledu a být zdravotně
způsobilý a bezúhonný.

Celoživotní vzdělávání- NelZP zákon 96/2004 Sb.
• Pro NelZP je zavedena registrace v Národním registru zdravotnických
pracovníků formou prostého zápisu - žádné kredity nesleduje
• Povinnost celoživotního vzdělávání ale zůstává v zákoně zachována v
souladu s čl. 22 směrnice 2005/36/ES, kde se v písm. b) praví, že členský
stát EU v souladu se specifickými postupy každého členského státu zajistí
další vzdělávání a odbornou přípravu, aby osoby, které ukončily vzdělávání,
byly s to držet krok s vývojem v daném povolání v rozsahu, který je nezbytný
pro zachování bezpečného a účinného výkonu tohoto povolání
• Způsob zákon přesně neurčuje, vzdělávání by mělo být zajištěno
prostřednictvím státu, resp. zaměstnavatelů.

Formy celoživotního vzdělávání - § 54
Formy celoživotního vzdělávání

Vzdělávání uskutečňuje

Účast

a) specializační vzdělávání,
b) certifikované kurzy,

c) inovační kurzy v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro
vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo
zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má
zdravotnický pracovník obnovit znalosti a dovednosti; inovační kurzy pro
činnosti, které jsou součástí odborné způsobilosti, mohou pořádat také
poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují praktické vyučování pro
střední, vyšší odborné nebo vysoké školy v příslušném oboru,

akreditovaná zařízení

d) odborné stáže v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro
vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo
zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má
zdravotnický pracovník stáží prohloubit znalosti a dovednosti,
e) účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích,
f) publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, vypracování
standardu nebo nového postupu,
g) e-learningový kurz, nebo
h) samostatné studium odborné literatury.

poskytovatelé zdravotních
služeb/jiné fyzické/právnické
osoby, včetně právnických
osob v působnosti jiných
resortů než ministerstva

pořadatel vede
evidenci účastníků
pořadatel vydá
jím
potvrzení (již nemusejí organizovaného
své akce posílat ke
CŽV a na základě
schválení odborné
žádosti
společnosti)
ministerstva,
popřípadě
pověřené
organizace,
poskytne údaje z
této evidence

Praxe

•
•
•
•
•

Jak funguje registr?
Jak je řešeno v praxi?
Řeší každý zaměstnavatel jiným způsobem?
Co se děje při změně zaměstnavatele?
Kdo to kontroluje?

Praxe - registr
• Dosavadní registrace v Brně (Registr nelékařských zdravotnických
pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu) byl
zrušen.
• Data z něj byla převedena do Národního registru zdravotnických pracovníků
• Kdo někdy měl „osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu“, tak
už je v Národním registru zapsán.
• Do Národního registru zapisují primárně vzdělavatelé a zaměstnavatelé a
některé další subjekty
• „Nová registrace“ je prostý zápis, bez poplatku, bez kreditů
• Dalším krokem bude zpřístupnění registru samotným NeLZP, aby si mohli
zkontrolovat údaje o nich vedené.

Praxe – kontrola, pravidla
• Povinnost CŽV bude kontrolována v rámci hodnocení kvality
poskytované zdravotní péče – blíže neurčeno
• Způsob či pravidla pro praktickou realizaci CŽV budou nastavena
v rámci vlastních interních procesů u poskytovatelů zdravotních služeb, např.
definovaným personálním vnitřním předpisem, který stanoví kritéria a
požadavky dle potřeby vlastní praxe.
• O účasti v jednotlivých formách CŽV (§ 54 cit. zákona) pořadatel vydá
potvrzení a také vede evidenci účastníků CŽV a na základě žádosti
ministerstva nebo pověřené organizace poskytne údaje z této
evidence.
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke způsobu povinného celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků [online]. [cit. 2018-11-15].
Dostupné z: http://www.unify-cr.cz/stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi-ke-zpusobu-povinneho-celozivotniho-vzdelavani-nelekarskych-zdravotnickychpracovniku

Praxe – co u zaměstnavatele

• Definovat vnitřní předpis
• Nastavit vnitřní formy vzdělávání - možno definovat i
různé úrovně
a) e-lerning,
b) stáže mezi ZZ,
c) aktivní účast na odborné konferenci,
d) bakalářské a magisterské studium,
e) účast na regionálním semináři
f) managerské vzdělávání

Praxe

• Jednotlivým formám přiřadit odpovídající počet hodin
• Nastavit počet hodin CŽV za časové období (např. 10
hod/rok)
• Nastavit systém dokumentace a odpovědnosti (kdo
eviduje potvrzení u zaměstnavatele)
• Vyčlenit prostor a finance!

Děkuji za pozornost !

