
             Koncepce - představa funkce prezidentky České asociace sester 

Ve své koncepci - představě o práci prezidentky bych ráda navázala na strategii 
a strategické plány předešlých období ČASu, které navazovaly na činnost České společnosti 
sester. Práce prezidentky ČASu je týmovou prací, jednak s týmem prezidia, dále s týmem 
předsedkyň jednotlivých sekcí a samozřejmě s celou členskou základnou a zdravotnickým 
terénem. Je velmi těžké psát komplexní koncepci, když každá odborná sekce je téma, ale tak 
jako je celostní péče o pacienta, taková je celostní koncepce ČASu. Je zde také spolupráce 
navenek se všemi organizacemi, které ovlivňují problematiku ošetřovatelství, zdravotnictví 
v plné šíři. Poučení a zkušenosti mají svoji důležitost nejen ze zahraničí, ale velkou důležitost 
mají především v rámci ošetřovatelství zdravotníků v Čechách, Moravě, Slezsku. Koncepce, 
vize práce prezidentky ČASu tudíž vychází z našich zkušeností s ohledem na zkušenosti 
zahraničí. Na konferenci ve FN Motole – Cesta k modernímu ošetřovatelství – jsem zmínila 
Český ošetřovatelský model a myslím, vím,  že existuje a je založený na komplexním – 
celostním týmovém ošetřovatelství, péčí o člověka a je charakteristický svým lidstvím, 
odborností a týmovou spoluprací. Český ošetřovatelský model, který v sobě skrývá prvky 
všech kultur, má hluboké kořeny v minulosti přes širokou současnost a díky své ojedinělosti 
vycházející z typicky českých prvků mentality sester žen i mužů, tak jistě bohatou 
budoucnost. Je založen na holistické filosofii a ta je jeho teoretickou základnou i praktickým 
použitím. 

Letošní mezinárodní den sester ICN 2014 se nesl v duchu tématu SESTRY: Hybná síla 
změn – Zásadní zdroj zdraví. Sestry jsou hybná síla změn, mnoho změn již dokázaly, ale stále 
hledají uvědomění si vlastních hodnot, hodnoty své profese plné odbornosti, empatie, lásky. 
Pro sestry je důležité nejen umět kvalitně pečovat o pacienty, být spolupracovnicí všem 
zdravotníkům, ale také pečovat o své zdraví, při vlastní spokojenosti profesní i v osobním 
životě.  

V roce 1989 Marta Staňková řekla, že sestry konečně mohou zvednout hlavu 
a myslela tím více věcí, ale kromě jiného to byla vlastní hodnota sester, vážnost profese, 
ošetřovatelské sebevědomí, samostatnost v týmu odborníků, prestiž povolání, uznání 
od ostatních profesí a tak, jak to jednou na konferenci řekla australská sestra, když vstoupí 
do sálu sestra, cítíte úctu. 

Sestry a ostatní zdravotnické profese – nutriční terapeuti, farmaceutičtí asistenti, 
laboranti, fyzioterapeuti jsou vedení emoční a sociální inteligencí – srdcem, nevyjímaje 
samozřejmě rozumovou odbornost, ale velmi často zapomínají na své zdraví.                       
Ušli jsme dlouhou cestu, jejíž směr v péči o pacienta jsme ukazovali lékařům, všem 
zdravotníkům. Je na čase dotáhnout tyto změny do konce, s myšlenkou na pacienty, ostatní 
zdravotníky a vlastní zdraví. Mám tím na mysli celostní, psychosomatické chápání pacienta, 
péči o zdraví zdravotníků, pracovní podmínky zdravotníků, vzdělávání, standardy péče, 
dokumentaci, ošetřovatelské diagnózy, ošetřovatelské DRG ve vztahu k pojišťovnám, 
indikátory kvality péče, výzkum. Poslední jmenovaný výzkum je velmi důležitý v argumentaci.  



Máme mnoho argumentačního potenciálu jak v praxi, tak v absolventských pracích, 
diplomových pracích studentů a pedagogů vyšších odborných škol zdravotnických a vysokých 
škol. 

Důležitá je také přesná odborná terminologie v oblasti ošetřovatelství s případným 
vyjasněním.   

            Umíme toho tolik, jen to zhodnotit ve formě postavení ve společnosti, profesních 
kompetencí, prestiže povolání a penězi. 

Prezidentka ČASu by měla dbát také o dobrou prestiž – obraz - zviditelnění sester ve 
všech oblastech prezentace zdravotníků samozřejmě i mediální. 

Témata prezidentky ČASu: 

Oblasti jednotlivých sekcí – Jasnost jednotlivých problémů – návrh řešení 

Legislativa – Zákon, vyhlášky, upřesňující směrnice, terminologie 

Vzdělávání - Psychosociální zralost studentů pomáhajících profesí 

Směrnice EU pro vzdělávání ve zdravotnictví  

Spolupráce zdravotnických škol a zdravotnického terénu 

Požadavky na vzdělání zdravotnického terénu 

Připravenost zdravotnického terénu na absolventy zdravotnických škol 

Kompetence zdravotnických pracovníků – jasné pravomoci a jejich ohodnocení 

Problematika nižšího a pomocného zdravotnického personálu – větší počet 
a finanční ohodnocení 

Zdraví zdravotníků - Zdraví patří k nejdůležitějším hodnotám pro obě zúčastněné 
strany v ošetřovatelství – pro pacienty i zdravotníky. Mnohdy se jejich cesty velmi 
přibližují a někdy se také mění na cestě k poznání role a stává se také, že pečují o 
pacienty pečující – ošetřující, kteří jsou pacienty 

Pokračování v realizaci České komory zdravotnických pracovníků 

Spolupráce s ostatním organizacemi majícími vztah k problematice ošetřovatelství 

 

Žijeme na začátku 21. Století, kdy doznívá minulost předešlých století, ze kterých 
bychom se měly poučit pro současnost i budoucnost, je to cesta příběhů - anamnéz - 
individuálního přístupu k člověku jak pacienta, tak zdravotníka - sestry, cesta porozumění a 
dorozumění se v týmové spolupráci při respektování individuality zúčastněných a také cesta 
hledání mravních hodnot platících i pro zdravotnictví. Na této cestě zdraví má vedoucí roli 
prezidentka ČASu, ale protože jde o vedení týmové, jsou na této cestě společně všichni 
zdravotníci – všechny sestry. 


