
Sesbírané názory na vzdělávání sester 

 

Myslím, že vzhledem ke stavu sester v ČR by to mohlo pomoc. Nevím, jaké jsou teď učební osnovy na 

zdravotnického asistenta, ale myslím, že ten rok by měli strávit hlavně praxí a ne teorií. Vzhledem k 

jejich kompetencím, si myslím, že prakticky si spoustu věcí ve škole nevyzkouší. Taky by mě zajímalo, 

jak se to bude vyvíjet se stávajícími asistenty. Mám tady jednu šikovnou už 6 let a prakticky vykonává 

práci sestry, jen za menší peníze a nemůžu ji vyúčtovat na pojišťovnu. Přeci jen třeba ošetřovatelská 

RHB, polohování a podobně, by jít mohla. Hlavně aby ty holky pak stejně neutekly. A jak to bude 

akceptováno v zahraničí? Tam je teď sestra jen VŠ. Nedekraduje to naše sestry celkově? 

Hezký den. 

Bc. Miroslava Tvrdíková 

  

jasný nesouhlas, nedostatečné vzdělání, rychle bude po tak obtížně budované prestiži naší 

profese!  

Je to jen snaha rychle dohnat nedostatek sester, které tímto fakt nevzniknou.  

Držím palce, Veronika Toušová, člen ČAS (14 180)  

 

 

je mi 50 roků, přes 20 let jsem ve vedoucí funkci. Nikdy nebylo tak složité sehnat sestry, jako 

v posledních letech. Změna studijního programu na SZŠ ze sester na zdravotnické asistenty 

byla katastrofa. Sester ubývalo, mladé s jazykovou výbavou nám utekly do zahraničí a zbyly 

nám tu sestry mého věku. A my padesátnice jsme už unavené a opotřebované.   

Netuším proč nemůžou nadále ze SZŠ vycházet zase sestry, jak to bylo. Copak jsme se ve 

škole nic nenaučily? Hned po maturitě nás hodili do vody a makaly jsme jako divé. Pokud to 

v sobě někdo má, tak vydrží, doplňuje si vzdělání a pokud ne, tak stejně uteče od oboru.  

Já bych byla strašně ráda kdyby se to dalo vrátit a tím by po maturitě byly sestry zase k mání. 

Pokud musí zůstat stávající systém vzdělání, tak ať mají asistenti alespoň větší kompetence. 

Nebo jim to prodlužte o ten rok, jak navrhujete, ale ať už můžou rovnýma nohama do 

provozu, včera bylo pozdě. 

S pozdravem Jana Syrová    

 

 rád bych reagoval nesouhlasně se změnou vzdělávacího systému na 4 + 1, neboť si myslím, že 

současně nastavené vzdělávání má svůj smysl a je dobré. Pokud by došlo ke změně, budou do oboru 

přicházet pracovat psychicky nezralí mladí lidé. Přeci jen zodpovědnost u dvacetiletých, je trošku 

někde jinde než byla dříve a také se zvyšují nároky při rychlém postupu zdravotnických věd, což 

vyžaduje mnohem více vědomostí, než-li dříve, aby nedocházelo k poškozování zdraví pacientů 



chybnými kroky v oš. péči.  

 Odstrašující je pak varianta, kdy by byly zvýšeny kompetence sester a k tomu přibráno vzdělávání 4 + 

1.  

 Ať jsou raději motivováni studenti bc. a dis. k nástupu do zaměstnání vyším platem a možností 

dalšího rozvoje a ať jsou rozšířeny kapacity bakalářských programů všeobecná sestra.  

Dalo by se psát dál a dál, ale varianta 4+1 prostě NE! 

S pozdravem  

David Vošický 


