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Mgr. Nina Müllerová 

Cíle mého působení v prezidiu České asociace sester 

Zapojením do prezidia České asociace sester (ČAS) chci přispět svými znalostmi                  

a zkušenostmi, které jsem získala na různých pracovních pozicích ve zdravotnictví, školství     

a státní správě, což vyplývá z přiloženého životopisu. Chtěla bych se podílet na prosazování 

zájmů všech profesí, které jsou v ČAS organizované, nejen všeobecných sester. Jsem 

přesvědčená, že je potřeba pokračovat v činnostech, jak byly nastavené dosavadním 

prezidiem a ještě více reagovat na potřeby i požadavky členů z terénu.  

Na webových stránkách ČAS je definováno 6 cílů včetně postupů, jak jich dosáhnout. 

Nepochybuji, že se daří tyto cíle naplňovat, i když ne každý stejně úspěšně. Právě tato 

informace mi na stránkách chybí. Proto bych se ráda podílela nejen na plnění stávajících cílů 

ČAS, ale i na jejich aktualizaci podle potřeb a také na podávání jasné zprávy veřejnosti, jak 

se naší profesní organizaci daří stanovených cílů dosahovat. Prezidiu mohu být prospěšná     

i svými četnými osobními kontakty doma i v zahraničí. 

Svoje působení v prezidiu bych ráda směřovala na práci ve skupině pro kvalitu nebo 

legislativu, neboť této oblasti jsem se dlouhodobě věnovala ve funkci hlavní sestry fakultní 

nemocnice, v pozici vedoucí oddělení na MZ ČR i v rámci svého vysokoškolského studia i 

v době vedení plzeňského regionu. Byla jsem na počátku zavádění standardů i stanovení 

některých ukazatelů ošetřovatelské péče do praxe. V současné době se rozvíjí nové aktivity 

MZ ČR v oblasti strategie prevence a léčby dekubitů, budou se připravovat nové vzdělávací 

programy, doporučení pro praxi i laickou veřejnost a v neposlední řadě jednotný registr 

dekubitů. Zde bych mohla být užitečná. 

Podílela jsem se rovněž na tvorbě právních předpisů nebo na jejich připomínkování. Z vlastní 

zkušenosti vím, že úředníci státní správy potřebují odborná stanoviska profesních organizací 

při zpracování legislativy i jiných strategických dokumentů. ČAS si vybudovala velmi dobré 

postavení partnera při důležitých jednáních a je zařazena mezi oficiální připomínková místa 

vnitřního připomínkového řízení MZ ČR v legislativním procesu. Je potřeba si tuto pozici 

udržet a posilovat ji kvalitně vypracovanými a včas zaslanými stanovisky. Lidí, kteří se 

takové práci chtějí věnovat, není nikdy dost a já se ráda zapojím.  

V oblasti odborného profesního postavení (vzdělávání, posilování odborných kompetencí, 

možnosti samostatného výkonu profese s odpovídající úhradou za zdravotní výkony) je 

nutné více spolupracovat s ostatními profesními organizacemi a využívat i zkušeností 

nebo podpory mezinárodních organizací. Členství v  mezinárodních organizacích považuji 

za nezbytné. Česká profesní organizace má co nabídnout a musí zastupovat názory sester 

nejen na vnitrostátní, ale i na evropské úrovni prostřednictvím Evropské federace sester. 

Mezi členy ČAS jsou odborně i jazykově velmi dobře vybavení jedinci, kteří opakovaně 

reprezentovali a budou reprezentovat ČAS na velmi vysoké úrovni. Názory naší profesní 

organizace budou jistě velmi dobře přijímány. Mohu nabídnout nejen již zmíněné kontakty, 

ale i zkušenosti ze zahraničních pobytů a jednání. 

Předpokládám, že na další funkční období bude potřeba zpracovat nový strategický plán 

prezidia, který by měl zahrnovat nejen cíle směřující k posilování pozice profesní organizace 

ke státní správě, jiným profesním organizacím na národní i mezinárodní úrovní, ale také cíle 

zahrnující spolupráci s organizacemi pacientů. Hlavní důraz tohoto plánu by měl být 



v souladu s rezortními cíli, a to bezpečí pacientů a kvalita zdravotní péče. S tím souvisí 

udržení potřebných lidských zdrojů v systému zdravotnictví. I na tuto oblast se musíme 

soustředit a vycházet z dokumentů Evropské komise. 

Jedním z hlavních cílů by mělo být udržení si pozice největší profesní organizace v ČR, to 

znamená udržet stávající a přilákat nové členy. Je nutné vnímat dobře důvody, proč nemají 

zájem do profesní organizace vstoupit nebo důvody, proč dokonce členství ukončují. 

Angažovat se více v náboru na školách, kde studenti získávají první povědomí o profesních 

organizacích a nabídnout jim konkrétní informace jak ČAS ovlivňuje dění v oblasti 

ošetřovatelství.  

Za důležité také považuji informovanost veřejnosti a nadále rozvíjet webové stránky ČAS 
nejen pro členy, ale i pro veřejnost. Jen tak se přesvědčí, že profesní organizace je zdrojem 
informací a je dobré se k ní připojit. Musíme usilovat o to, aby se naše stránky dostávaly do 
povědomí občanů tak, že se jim budou objevovat častěji ve vyhledávači. Internet je dnes 
nezbytným komunikačním prostředkem a tak musí mít čtenáři na stránkách ČAS vše, o co 
projevují zájem.  

ČAS může fungovat i jako poradenství pro sestry s cílem nabízet jim pomoc při zakládání 

nebo rozvoji jejich samostatné praxe. 

Financování - jsem realista a vím, že se nepodaří rozvíjet organizaci bez dostatku peněz. 

Chtěla bych přispět svými zkušenostmi a najít další členky, které budou ochotné vytvořit 

skupinu, která se bude zaměřovat na tuto oblast. 

Je jistě celá řada dalších možností, které napadnou jiné kandidátky a kandidáty do prezidia 

ČAS. Mám ráda práci v týmu, zvláště když je to tým tvůrčích a nadšených lidí. Budu ráda, 

když se mi podaří uspět ve volbách do prezidia a jsem připravena věnovat svoje úsilí             

i osobní čas této činnosti. 

 

 


