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Kandidátka Zuzana Tomášková kandiduje do prezidia, protože věří, že 

může přispět svými znalostmi v ošetřovatelství a podpořit tak rozvoj profese, 

kompetencí a prestiže zdravotnického povolání. 

Její povolání je i jejím koníčkem. Neonatologie, ve které působí je pro ni 

naplňující a vlastně díky tomu nepracuje. Nicméně ve volném čase se věnuje 

společenským tancům jak standardním, tak latinským. 

„Mým celoživotním přáním a směřováním je týmová práce sester a lékařů 

jejich vzájemný respekt a doplňování se v klinické i teoretické praxi. Věřím, že 

můžeme pracovat vedle sebe a vážit si našich profesí navzájem a podporovat 

se. Ráda bych, abychom v ČR více rozvinuli ošetřovatelský výzkum a měli 

možnost na základě výsledků pomoci více našim pacientům.“ 

V čem vidíte přínos České asociace sester? 
Česká asociace sester je jedinečnou organizací podporující profesionalizaci 

nezdravotnických povolání. Snaží se zvyšovat prestiž, hájit práva těchto 

pracovníků, podporovat správný směr vzdělávání v těchto oborech. Je 

nedílnou součástí naší profese a tím důležitým partnerem pro vyjednávání na 

profesní půdě. 

 

Co považujete za svůj největší úspěch za uplynulé 

čtyřleté období? 
Jako svůj největší úspěch považuji zařazení do pracovní skupiny pro 

Advanced Practice Nursing fungující pod Evropskou federací sesterských 

organizací. 

 

Co považujete za svůj největší pracovní a osobní 

úspěch v poslední době? 
Každý úspěch a krok pozitivním směrem považuji za ten největší. Není nutné 

mít největší úspěchy, ale kontinuální zlepšování sebe sama, vzdělávání a 

zároveň vzdělávání ostatních a předávání znalostí, dovedností a zkušeností 

považuji za velmi důležité a naplňující. Těším se vždy na každou další takovou 

příležitost, kterou v profesním i osobním životě mám. 

Můj cíl v následujících čtyřech letech, pokud bych 

byla zvolena? 

„Ráda bych dále spolupracovala s organizacemi na 

mezinárodní úrovni a přispěla tak k prestiži českého 

ošetřovatelství. V zahraničí si českých zdravotníků 

velmi váží a mít možnost ukázat, že jsme na 

světové špičce je vždy velmi potěšující.“ 

 


