Volby do prezidia ČAS – březen 2019
Vize Mgr. Jany Pultarové

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vám představila vlastní vizi a cíle, které
považuji za důležité pro Českou asociaci sester.
Pracovní skupina Pro Seznam zdravotních výkonů
V případě zvolení do prezidia budu i nadále prosazovat a hájit
zájmy sester a dalších zdravotnických nelékařských profesí
v Pracovní skupině k Seznamu zdravotních výkonů MZ, kde
zastupuji ČAS s právem hlasovacím.
Pracovní skupina Pro komunikaci a média
Cílem skupiny je propagace aktivit ČAS a zviditelnění přínosu zdravotníků v médiích. Aktivně se
budu podílet na pozitivní prezentaci ČAS.
Sekce managementu
Aktivně se budu zajímat o činnost sekcí/regionů, komisí a pracovních skupin a spolupracovat
při řešení případných problémů.
Výroční zpráva
Stejně jako v předchozím období budu koordinovat tvorbu Výroční zprávy České asociace
sester, která vypovídá o vysoké prestiži naší profesní organizace.

V Praze dne 11. 1. 2019

Mgr. Jana Pultarová

Strukturovaný životopis
Jméno a příjmení: Jana P U L T A R O V Á
Rok a místo narození: 1969, Mladá Boleslav
Vzdělání:
od r. 2014 – doktorské studium, obor Aplikovaná etika, Univerzita Karlova, Praha, Fakulta
humanitních studií
2009 – ukončení magisterského studia v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
organizacích, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
2008 – PSS v oboru Ošetřovatelská péče v neurologii
2006 – ukončení bakalářského studia v oboru Ošetřovatelství, Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
1988 – maturita, dětská sestra, SZŠ Mladá Boleslav
Pracovní zkušenosti:
od r. 2015: Manažer kvality, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2013 – 2015: Odbor zdravotního dohledu, Ministerstvo zdravotnictví ČR
2010 – 2012: Náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
2005 – 2010: Vrchní sestra, neurologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice
Středočeského kraje
1988 – 2005: Všeobecná sestra, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, Zdravotnická záchranná
služba

Členství, aktivity: od r. 2004: Česká asociace sester, sekce managementu
Jazykové znalosti: angličtina
Zájmy: historie, sport
V Praze, 1. 8. 2018

Jana Pultarová

