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Kandidátka Sylvie Janniová kandiduje do disciplinární komise, aby měla 

možnost aktivně se zapojit a podporovat procesy, které vedou ke zvyšování 

prestiže a upevňování postavení zdravotnického povolání v očích veřejnosti a 

celé společnosti a aktivně podporovat právní ochranu zdravotnických profesí. 

 

Svůj volný čas ráda tráví aktivním odpočinkem, plaváním, pěšími výlety do 

šumavské přírody, společně s rodinou, která je jí velkou oporou. Ráda čte 

literaturu faktu, navštěvuje divadlo a různé kulturní akce. 

 

V čem vidíte přínos České asociace sester? 
V podpoře procesů ovlivňujících profesionální přípravu sester a dalších 

zdravotnických profesí. V aktivní podpoře postavení sester a dalších 

zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče a zvyšování prestiže 

práce zdravotníků ve společnosti. V možnosti podpory celoživotního 

vzdělávání a zvyšování kvalifikace zdravotnických povolání. A v neposlední 

řadě v obhajobě profesních zájmů. 

 

Co považujete za svůj největší pracovní a osobní 

úspěch v poslední době? 
Pracuji na onkologickém oddělení, a většině zdravotníkům i laické veřejnosti 

může práce zde připadat velmi depresivní a náročná. Souhlasím s tvrzením, 

že to není práce pro každého a obzvlášť důležitá, kromě odborných znalostí 

je zde empatie, trpělivost, umění naslouchat a psychická odolnost. Onkologičtí 

pacienti jsou velcí bojovníci a hrdinové a prožíváme s nimi všechna jejich 

trápení, ale i radosti z úspěšné léčby. Velmi si vážím a děkuji, že jsem si 

získala jejich důvěru a také důvěru všech svých kolegyň a kolegů a díky tomu 

mě i po 30 letech práce zdravotní sestry baví a naplňuje. 

Na závěr bych ráda uvedla, že práce zdravotníků je velmi náročná, potřebná 

a zároveň velmi různorodá. Každý zdravotník se snaží ji vykonávat s láskou, 

ochotou pomoci a ulevit pacientovi od potíží. Nemocnici nedělají drahé 

přístroje a moderní budovy (i když jsou velmi důležité a usnadňují nám práci a 

pomáhají pacientům), ale nemocnici "dělají" lidé a společnost by si měla 

uvědomit, že je potřeba obnovit prestiž a úctu k tomuto povolání. 

Můj cíl v následujících čtyřech letech, pokud bych 

byla zvolena? 

„Ráda bych aktivně napomohla svým příkladem a 

prací ke zvyšování prestiže zdravotnických profesí 

ve společnosti a posilování a stabilizaci stavu 

zdravotnických profesí.“ 

 


