Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás oslovila v souvislosti s volbou nové prezidentky profesní organizace České
asociace sester. Naší profesní organizaci přikládám velkou důležitost, stejně tak jako práci všech
nelékařských zdravotnických pracovníků. Proto mi dovolte seznámit Vás s tématy, kterým bych se ve
spolupráci s členskou základnou a Prezidiem ráda věnovala:
I.

Rozšíření členské základny ČAS
Pro Českou asociaci sester je nutné mít silnou a stabilní základnu. Jedině tak se její
vyjednávací síla zvýší, bude brána jako důležitý partner pro všechna jednání na všech
úrovních. Velký potenciál vidím v získávání nových členů zejména z řad začínajících nelékařů.

II.

Zlepšení postavení všech nelékařských zdravotnických profesí
Je důležité zlepšit postavení všech nelékařských zdravotnických profesí jak v očích odborné,
tak laické veřejnosti. Tím prohloubit důvěru v profesi sester a nelékařů, stejně tak jako
budovat svébytné místo uvnitř systému poskytování zdravotních služeb. Je nutné mít
zpracovaný strategický plán komunikace s důrazem na moderní přístupy (sociální sítě,
interaktivní prezentace) a vytvářet témata, která budou rezonovat jak laickou, tak odbornou
veřejností.

III.

Podílení se na procesu změny vzdělávání
Zvyšování kompetencí sester a s tím vznikající změny v procesu vzdělávání je dlouhodobá
problematika, kterou nelze podceňovat, neboť výsledek je v praxi zdravotnických zařízení
zřetelný. Je potřeba usadit systém vzdělávání, vybudovat kvalitní spolupráci se
zdravotnickými školami a zdravotnickými zařízeními tak, aby mohla ČAS působit na tento
proces ve prospěch všech nelékařských pracovníků.

IV.

Prosazení role nelékařů a jejich adekvátní ohodnocení
Jsem odhodlaná pokračovat v procesu novelizace personální vyhlášky tak, aby i při nastavení
minimálního požadovaného počtu personálu na jednotlivých odděleních nedocházelo
k přetížení sester a byla zajištěna bezpečná a kvalitní péče. Dále je nutné jasně stanovit
odpovědnosti jednotlivých členů pracovního týmu, které by každého z nich ochránilo a
zároveň zajistilo adekvátní ohodnocení.

V.

Posílení spolupráce/partnerství s odbornými lékařskými společnostmi i pacientskými
organizacemi, stejně tak se státní správou a samosprávou
Nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou svébytnou součástí zdravotnických týmů. Mají své
nezastupitelné místo, svoji odpovědnost, zkušenosti i poznatky, které mohou dále předávat
směrem k lékařské i laické veřejnosti, státní správě či samosprávě. Stejně tak je mohou
obohatit zkušenosti jiných organizací, institucí. Proto je nutné navázat spolupráci s co
nejširším portfoliem partnerů a subjektů.

VI.

Posílení spolupráce se zahraničními organizacemi
Spolupráce se zahraničními organizacemi, jejich zkušenosti a praxe mohou významně
napomoci prosazování cílů České asociace sester. Za hlavní zahraniční partnery považuji ICN
(Mezinárodní radu sester) a EFN (Evropskou federaci asociací sester). Jako velmi důležitou
vidím spolupráci se Slovenskou komorou sestier a porodných asistentiek, Německou asociací
sester či rakouskými kolegyněmi.

VII.

Prosazení postavení zdravotníků jako veřejných činitelů
Definování zdravotníků jako veřejných činitelů je dlouhodobé a zatím ne zcela úspěšně
řešené téma. Přesto je nutné znovu vyvolat diskuzi nad touto problematikou a prosadit
úpravu zákonných norem tak, aby zdravotníci byli ochráněni při výkonu své profese.

VIII.

Podílení se na koncepci ošetřovatelské praxe ve zdravotnických zařízeních
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v září 2004 metodické opatření č. 9 – Koncepce
ošetřovatelství. Metodické opatření bylo vydáno k zajištění jednotného postupu při
poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních. Je nutné, aby ČAS byla
přítomna a aktivně zapojena do tvorby budoucích změn této koncepce, sama je iniciovala či
vznášela připomínky k podaným návrhům s co největším respektem a váhou.

IX.

Definování kvality ošetřovatelské péče
Jako jeden z klíčových bodů mé koncepce považuji vést cílenou diskuzi o kvalitě
ošetřovatelské péče, podílet se na tvorbě národních standardů ošetřovatelství a naplňovat
resortní bezpečnostní cíle Ministerstva zdravotnictví ČR.

X.

Iniciování jednání o vzniku České komory zdravotnických pracovníků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abych Vás požádala o důvěru při volbě prezidentky České asociace sester. Mnozí z Vás mi
mohou vyčíst, že s aktivní prací v ČAS vlastně začínám. Chtěla bych Vás ujistit, že ve zdravotnictví
nejsem žádný nováček, prošla jsem si různými typy zdravotnických zařízení, pracovala jsem na
různých stupních řízení. Mám zkušenosti, znalost prostředí a problémů, které nelékaře trápí. Jsem
připravená hájit zájmy členů ČAS s novým elánem bez svazujících vazeb minulosti. Nenabízím Vám
revoluci, nabízím evoluci, neboť jsem si vědoma důležitých výzev, které před námi leží. Post
prezidentky České asociace sester bych pokládala za velkou čest, proto bych ji vykonávala
dobrovolně, bez nároku na honorář, s hlavním cílem nezklamat důvěru, která by ve mně byla vložena.
Martina Šochmanová

