Informace z ČAS
CENA FLORENCE NICHTINGALOVÉ – DIVADLO KALICH
Jméno Florence Nichtingalové se táhne českým ošetřovatelstvím jako červená nit. Její
osobnost stála u zrodu historie ošetřovatelství. Svým přístupem dala příklad i dalším
generacím sester, vytvořila obraz ošetřovatelství jako důležité a nezbytné součásti péče o
nemocné. Samozřejmě, že by dnes již systém ošetřovatelství nepoznávala. Uplynul dlouhý čas
od Krymských válek, její jméno se stalo symbolem pracovitosti, erudovanosti a schopnosti
vytvářet nové postupy v oboru ošetřovatelství.
A tak se již několik let se pravidelně setkáváme s kolegyněmi, členkami profesní organizace
ČAS, za účelem vybrat ze svého středu sestry, které si zaslouží ocenění nesoucí jméno
Florence Nichtingalové za celoživotní přínos ošetřovatelství, za dlouhodobý rozvoj svého
oboru a za aktivní činnost v profesní organizaci České asociace sester.
Letos poprvé ale bylo setkání jiné.
Začněme však od začátku. Již několik let se toto tradiční setkání uskutečňovalo v prostorách
Nebozízku. Stalo se to již určitou tradicí, ale protože život je změna, tak se prezídium ČAS
rozhodlo tuto tradici narušit a vybrat méně tradiční místo konání. Tím se staly prostory
divadla Kalich. Netradiční byl i průběh celé akce, který se odehrával 26.června 2008.
V úvodu setkání poděkovala paní prezidentka ČAS Dana Jurásková všem sestrám, členkám
asociace sester za celoživotní snahu a neutuchající trpělivost a entuziasmus.
Přivítala milé a vážené hosty, kterými byly např. kolegyně ze Slovenska. Pozvání totiž přijaly
Mgr.Mária Lévyová, prezidentka Slovenské komory sester a PhDr. Mária Cibulková. Paní
Lévyová přivezla pozdrav od slovenských sester a gratulaci nominovaným i oceněným. Je
jasné, že rozdělení Československa nerozdělilo profesi sester a obě organizace jsou si stále
blízké.
Paní prezidentka Jurásková také ve svém přednesu poděkovala generálnímu partnerovi ČAS
spol. HARTMANN – RICO a.s. za pomoc při zajištění této akce.
V další části programu byly představeny nominované členky na Cenu Florence Nichtingalové:
Bc. Anna Skalická, Hana Bláhová, Marie Pekařová, Marie Koutová, Marie Jakšová, Milena
Nociarová, Mária Dobešová, Bc. Milada Appeltová, Alena Műllerová, Hana Sűndermannová,
Tamara Starnovská, Helena Mašková, Lenka Cejnková, Mgr. Bohumila Hajšmanová, Danuše
Šebestová a Daniela Kratochvílová.
Z tohoto velkého množství nominovaných byly nakonec vybrány tyto kolegyně:
Cenu za celoživotní dílo si odnesla paní Alena Műllerová, cenu za přínos oboru nutriční péče
obdržela paní Tamara Starnovská a cenou za přínos pro profesní organizaci ČAS byla
oceněna paní Marie Koutová.
Po oficiální části následoval program představením muzikálu Krysař. Byl to pro mnohé velmi
milý zážitek. Zejména pro to, že toto představení již mělo za sebou derniéru a divadelní
soubor jej zahrál pouze pro nás. Setkání sester v divadle Kalich bylo završeno příjemným
pohoštěním, při kterém bylo mnoho možností k diskuzím a setkání kolegyň, které se třeba již
delší dobu neviděly.

Všem nominovaným i oceněným gratulujeme a přejeme hodně zdraví, sil a ještě mnoho
dalších úspěchů v profesním životě a těšíme se na další ročník Ceny Florence Nichtingalové.
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