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Dana Vaňková kandiduje do prezidia, protože by se ráda dál věnovala zejména 

oblastem týkajícím se posílení prestiže povolání sester a dalších nelékařských 

profesí, motivace žáků ZŠ ke studiu zdravotnických škol, posílení kompetencí a 

role sester nejen v péči o pacienta a legislativním otázkám. Důležitá je pro ni také 

komunikace se sestrami, naslouchání jejich potřebám. Toto povolání má svůj 

smysl a budoucnost. Vždy budou potřeba lidé pečující o nemocné, lidský přístup 

spojený s profesionalitou se nedá ničím nahradit. Je potřebné udělat vše pro 

získání a udržení kvalifikovaných pracovníků v oboru, pomoci při zlepšování jejich 

pracovních podmínek a prostředí. K tomu nabízí své zkušenosti získané 

dlouholetým výkonem své profese a vzděláváním sester. 

Ve volném čase ráda hraje volejbal, čte knihy nebo se věnuje turistice. 

V čem vidíte přínos České asociace sester? 
Je to jediná profesní organizace, která vystupuje na veřejnosti v rámci aktivní 

podpory a zviditelnění profese sester a vybraných NLZ profesí, kteří jsou součástí 

ČAS. Prezidentka a členové prezidia jsou aktivně zapojeni do různých aktivit a 

činností spojených se vzděláváním sester, legislativních procesů, jsou členy 

vybraných pracovních skupin při MZ, odborných společností, aktivně prezentují 

svoji práci odborné i laické veřejnosti a mnohé další. Za svoji práci získala ČAS v 

nedávné době řadu ocenění. V době pandemie Covid 19 to byla právě ČAS, která 

zejména prostřednictvím paní prezidentky veřejně vystupovala v médiích a 

informovala veřejnost o velmi náročné práci sester a všech zdravotníků. 

Co považujete za svůj největší úspěch za uplynulé 

čtyřleté období? 
Nejen za svůj úspěch považuji to, že se nám stále daří komunikovat na veřejnosti 

a jsme respektovaná profesní organizace v odborných i laických kruzích. O tom, 

že se snažíme práci dělat dobře, svědčí získání ocenění od řady vážených 

organizací. 

Co považujete za svůj největší pracovní a osobní 

úspěch v poslední době? 
Je řada aktivit, na kterých se podílím, ať už vzdělávacích, legislativních či jiných. 

Spolupracuji s řadou vzdělávacích institucí, zaštiťuji SPIS, dobrovolnický program 

ve FN Hradec Králové a jiné. Nejde vybrat jen jednu. Vždy se snažím pracovat tak, 

jak nejlépe umím. Pro mě je důležité, aby práce měla smysl a užitek pro personál 

a pacienty. 

Můj cíl v následujících čtyřech letech, pokud bych 

byla zvolena? 

„Považovala bych za úspěch vznik Komory sester.“ 

 


