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Jméno a příjmení:   Mgr. Renata Tydlačková                                                        

 

Bytová adresa: Masarykova třída 956, Orlová – Lutyně, 735 14  Kontakty: + 420 725 730 836 

Rok narození / Věk: 23.1.1969/ 50 let 

Pohlaví:ženské  

Státní příslušnost:ČR  

Rodinný stav: vdaná  

Děti: syn, 15 let 

 

Kvalifikace / vzdělání   

SZŠ Karviná, obor Zdravotní sestra                                  1983 – 1987    

IDV PZ Brno, PSS – obor Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče                     1994 – 1995 

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, bakalářský studijní program  

Ošetřovatelství                                                         1998 – 2002 

                        Lékařská fakulta MU Brno, navazující magisterský studijní program  

                        Ošetřovatelská péče v gerontologii                                  2006 - 2008 

 

Doplňkové vzdělání / kurzy: 

CMC Graduate School of Business o.p.s, Čelákovice, kurz Interní audit jako základní pilíř úspěšné 

akreditace                                                                                                                                 4/2009 

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studii, certifikovaný kurz - Mentor 

klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence                                                 3/2009 - 6/2009 

MŠMT, ESF, kurz PEER                                                                                             2/2014 - /2014                              

NCO NZO Brno, kurz První psychická pomoc ve zdravotnictví- intervenční péče poskytovaná 

sekundárně zasaženým                                                                                                           4/2016                                                                                            

 



Jazykové znalosti: 

 ruština – aktivně 

 polština – aktivně, maturitní zkouška  

Řidičské oprávnění: skupiny B 

 

Současné pracovní zařazení:  

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči, člen vedení nemocnice Havířov, p. o. 

 

Průběh zaměstnání: 

NsP Český Těšín, zdravotní sestra, chirurgické odd., chirurgická JIP          8/1987 – 7/1990 

NsP a LDN Orlová, zdravotní sestra, ARO                       9/1990 – 10/1996 

NsP a LDN Orlová, staniční sestra JIP ortopedické oddělení         11/1996 – 9/1998 

NsP Karviná – Ráj, pracoviště Orlová, zdravotní sestra, ARO         10/1998 – 8/2006 

SZŠ a VOŠZ Ostrava, externí vyučující              9/2005 – 7/2006 

SZŠ a VOŠZ Ostrava, odborná učitelka                                              8/2006 – 10/2008 

NsP Havířov, p. o., náměstkyně pro ošetřovatelskou péči       11/2008 – doposud  

   

Členství:  

ČAS od 2003                                 

členka výboru, předsedkyně Moravskoslezského regionu                                          2008- doposud 

                                   

Dovednosti, znalosti: 

Jsem zkušená sestra z dlouholeté praxe. Jsem spolehlivá, samostatná, zodpovědná. S dobrými 

organizačními schopnostmi. Disponuji desetiletou praxi ve vedení ošetřovatelského týmu v krajské 

nemocnici. Jsem motivovaná, svojí práci mám ráda. Mé povolání mne naučilo výborné komunikace 

včetně zvládaní vypjatých situací. V posledních letech se věnuji práci interventa a peera první 

psychické pomoci. Pomáhám zdravotníkům ve zvládaní vypjatých profesních situací. Disponuji 

bohatými zkušenostmi v přednáškové a mentorské činnosti. 

 

Aktivity a zájmy:  

plavání, turistika, mám ráda dobré víno.  

 

 

V Orlové dne 12. 12. 2018                   Renata Tydlačková    

 



Volby do Prezidia ČAS – březen 2019 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte mi, abych Vám představila vize a cíle, se kterými chci přispět při práci v pozici členky 

Prezidia ČAS.  

  

 Ve své práci bych se chtěla zaměřit na tyto oblasti: 

 

▪ participace sester na rozhodovacích otázkách, 

▪ zlepšení pracovních podmínek NLZP,  

▪ podpora samostatnosti a kompetentnosti sester,  

▪ podpora uceleného vzdělávání sester, 

▪ zviditelňování profese zdravotníků, 

▪ pozitivní prezentace sesterské profese, 

▪ vznik Komory sester. 

 

Pokud se stanu členkou prezidia, budu předávat informace a podněty na prezidium od sester a 

dalších NLZP z Moravskoslezského kraje. Jsem připravena aktivně se zapojit do činností spojených 

se změnami v systému zdravotní péče. 

Mým cílem je zvýšit prestiž sesterského povolání, zajistit pokud možno obranu sestrám před 

vzrůstající agresivitou pacientů, rodinných příslušníku, veřejnosti, medii. 

Realizovat odpovídající a bezpečné pracovní podmínky, aby nebyly sestry tak často přetěžovány a 

neblížily se tak syndromu vyhasnutí. 

Nabízím jako kandidát do prezidia zkušenosti, nadšení a svůj volný čas.  

 

Pokud budu zvolena, budu se těšit na spolupráci! 

 

 

S úctou  

Renata  Tydlačková  

 

12. 1. 2019 

  

 

  


