
Sestry v záloze - výzva pro hlavní sestry 
 

Sestry v záloze vznikly před 14 dny, jako výzva, která sdružuje sestry, které v tuto chvíli nepracují ve zdravotnickém zařízení. 

Postupně se nám začaly registrovat i sestry, které pracují v ambulantní sféře, případně např. sestry na mateřské dovolené, 

které jsou ochotny v případě potřeby poskytnout své služby u lůžka. 

Jedná se především o lidi, kteří mají vzdělání, mají málo nebo žádnou praxi, přesto jsou tam i sestry vysoce kvalifikované. Ale 

především jsou to lidé, kteří mají vůli v této nelehké situaci pomoci tam, kde je to potřeba. 

 

V tuto chvíli máme registrovaných 700 sester z celé republiky. 

 

Na druhé straně ovšem významně přibývá i zařízení, která nás potřebují. 

 

Obracím se na vás tedy, jakožto na hlavy sester vašeho zdravotnického zařízení s následujícími instrukcemi, abychom vám 

mohli maximálně pomoci: 

 

1. Registrujte se pokud potřebujete zdravotní sestry na www.sestryvzaloze.info 
2. Pokud potřebujete pomocný zdravotnický personál, propojili jsme se s dobrovolnickou skupinou www.pomuzeme.si, 

takže přes naše stránky pod registrací je aktivní prolink, kde můžete poptat i dobrovolníky a pomocníky. Tedy pokud 

nepotřebujete sestry, registrujte se prosím pouze tam. 

3. Pakliže jste se již registrovali, byl/bude vám odeslán aktualizační odkaz, abychom věděli pro nás organizačně důležité 

informace o vaší aktuální situaci: 

 

a. 1) POTŘEBUJEME SESTRY IHNED 

b. 2) budeme potřebovat sestry v následujících dnech/týdnech 

c. 3) pouze se s vámi propojujeme, abychom o sobě věděli - teď aktuálně sestry nepotřebujeme 

4. Pokud se vaše personální situace změní, prostřednictvím emailu, kde bude pro vás aktualizační link, prosím 

aktualizujte svou situaci. Je třeba, aby komunikace vždy šla z mailové adresy, která je u nás registrovaná jako 

kontaktní. Tedy především konkrétní kontaktní osoba, ne automatická emailová schránka. 

5. Novou registraci ať provede ta osoba, která bude se sestrami řešit konkrétní podmínky spolupráce. Pokud je 

registrace již teď od jiné osoby, prosím NEREGISTRUJTE SE PODRUHÉ, napište mi 

mail. renata.dubcova@sestryvzaloze.info 

6. Nejdůležitější: seznam sester, které vám zašleme, určujeme podle lokality jejich preference působení. Tedy, my 

zasíláme sestry dle okresu. Takže všechna zařízení, která u nás poptávají ve vašem okresu dostanou stejnou tabulku se 

Sestrami v záloze. Proto doporučuji, abyste je obratem kontaktovali, jelikož jejich situace i zdravotní stav se mění a 

spolupráce, kterou můžou nabídnout má také nějaké limity. Nejedná se o dobrovolníky, dobrovolně se pouze 

registrují. Formu spolupráce tedy zvažte dle vašich možností. 

7. Může se bohužel stát, že právě ve vašem okrese bude větší poptávka než nabídka, tedy že ani sestra od nás ze zálohy 

pro vás nebude pro vaše potřeby k dispozici. V ten okamžik budeme znovu oslovovat sestry, které jsou v nejbližším 

okolí, případně sestry, které přijedou k vám, pokud budete mít možnost ubytování. 

Všechno vzniká doslova za běhu, snažíme se reagovat a stále registrujeme nové sestry. Prosím o vaši trpělivost. Jsou tady 

sestry, které chtějí v rámci svých možností pomoci a zároveň kapacity lidí, kteří tuto výzvu spravují. 

Věřte mi však, že děláme maximum proto, abyste se obě strany co nejrychleji potkaly a mohly se domluvit. 

Registační stránka www.sestryvzaloze.info 

Jsme s vámi. 

Renáta Dubcová, Hlavní koordinátorka Sestry v záloze a tým 
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