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V médiích v uplynulých dnech se objevily zprávy o svérázném bonusovém systému 
některých zaměstnavatelů z řad zdravotnických zařízení. Jedná se především o 
možnost využití slev na placené služby formou výkonů plastické a rekonstrukční 
chirurgie. 
Považujeme za důležité se k této tématice také vyjádřit. 
 
Otázka bonusů zaměstnavatele vůči zaměstnancům je věcí pouze a jenom dohody a 
nabídky na obou těchto stranách. Zasahovat jakkoliv do tohoto vztahu nemůže nikdo. 
Pouze jen můžeme vyjádřit to, že tento konkrétní bonus není zrovna nejšťastnější. 
Nicméně pokud sestra využije tohoto bonusu, je to čistě jen její svobodné rozhodnutí 
a má na toto rozhodnutí právo. 
 
Podívejme se na problematiku i z druhé strany. Sestry jsou také jen lidé se svými 
problémy, touhami a sny. Za svou těžkou práci si zaslouží odměnu. Forma odměny 
může být vskutku různá a záleží jen na ní, jakou si vybere. Prosím neodsuzujme 
zdravotní sestry, které byly prezentovány jednou klinikou, že využily tohoto bonusu. 
Pro jinou sestru bude směrodatný bonus třeba ve formě poskytnutí bydlení, protože 
se dostala do tíživé životní situace a zaměstnavatel jí nabídne práci i s bytem. I toto 
je v současnosti způsob bonusového odměňování sester. Musí a má to být forma 
odměňování, která vyhovuje oběma stranám. Některé sestry neuvažují o využití 
žádného takového bonusu. Opět zdůrazňujeme, že je to jen jejich svobodná volba. 
Pokud si nechá zvětšit prsa podřadná herečka či rádoby modelka, tak je to v 
pořádku. Protože si tím vylepší své podmínky pro "práci". Nikdo nepátrá po etice či 
morálce. 
 
Ale zdravotní sestra, která si nechá upravit svůj zevnějšek, aby se cítila lépe, je a 
bude stále zdravotní sestra, která dělá svou psychicky i fyzicky vyčerpávající práci. 
 
Velmi bychom uvítaly, kdyby média věnovala více pozornosti tomu, aby ukázala 
veřejnosti jak nesmírně těžká je práce sester a jaké klade na sestry neúměrnou 
psychickou zátěž. 
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