
 

 

Představa o směřování ČAS v období 2015 – 2019 

 

 

V současném volebním období, které bylo mým prvním, jsem porozuměla fungování naší organizace a aktivně 

jsem se zapojila její činnosti a do jejího rozvoje. V příštím volebním období bych chtěla pokračovat v započaté 

práci a to zejména v následujících oblastech: 

 Při spolupráci se skandinávskými a anglicky mluvícími zeměmi jsem pochopila, jak důležitá je role 

profesní organizace při ovlivňování profese sester, a v našem případě i jiných zdravotníků, na 

celonárodní úrovni. Proto považuji za nutné, aby ČAS byla silná a mohla být velmi aktivní při 

připomínkování všech důležitých dokumentů, které mohou nějakým způsobem ovlivnit zdravotnické 

profese a následně i zdraví populace. Vzhledem k demografickým prognózám pro blízkou budoucnost 

budeme dobře připravené zdravotníky nejrůznějších typů velmi potřebovat. 

 ČAS by i v příštím období měla  přinášet podněty  k rozvoji profesí sestry a jiných zdravotníků. 

Zdrojem těchto podnětů jsou zahraniční dokumenty a spolupráce (např. Evropská komise, WHO, EFN a 

mezinárodní organizace sester specialistek a jiných zdravotníků), jakož i každodenní praxe v ČR,  a 

v neposlední řadě naše sekce a regiony. 

 ČAS musí podporovat poskytování kvalitní a bezpečné péče ve všech zařízeních v ČR, což mimo jiné 

znamená zajištění dostatečných počtů zdravotníků, jejich vhodných pracovních podmínek a jejich férové 

finanční ohodnocení. V oblasti kvality péče považuji za důležitou také přípravu národních doporučení pro 

důležité sesterské intervence, vytvořené na základě posledních světových výzkumů, podle kterých by pak 

sestry v praxi ve všech zařízeních v ČR mohly postupovat. V této oblasti je třeba spolupracovat 

s ostatními důležitými hráči. 

 Ráda bych, aby ČAS i nadále pokračoval v trendu zviditelňování profese zdravotníků a oceňování 

zdravotníků a sester pracujících „u lůžka“, například dalšími nominacemi na cenu Florence 

Nightingalové a Sestry roku, které považuji za vhodnější než soutěž Miss sestra. 

 Považuji za důležité, aby ČAS pokračoval v započaté mezinárodní spolupráci i v příštím období, 

protože nám to přináší spoustu nápadů a odpadá nutnost „znovu vynalézání kola“. Případné úpravy pro 

naše národní specifika jsoupak už snadné. 

 Jsem přesvědčena o tom, že při současných a budoucích nárocích na zdravotníky pracujících bez 

odborného dohledu, je nutné jejich post-sekundární kvalifikační vzdělání. Domnívám se, že profesní 

organizace by měla tento celosvětový trend podporovat. 

 

Domnívám se, že čím více zkušených zdravotníků z praxe bude představy prezidia o směřování ČAS formovat a 

podílet se na jejich realizaci, tím bude ČAS silnější! Pokud budu zvolena, budu se i v dalším volebním období 

těšit na spolupráci! 
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