Vážené kolegyně, vážení kolegové,

blíží se den, který je pro mne, a doufám, že i pro vás všechny, důležitým dnem.
Po čtyřletém volebním období budeme volit své zástupce do prezidia České
asociace sester a prezidentku.
Kdyby byla volba po roce, zcela jistě bych svoji funkci neměla odvahu
obhajovat. Bylo to opravdu velmi náročné období. Přes všechna úskalí jsem
velice ráda, že vám budoucnost našeho oboru není lhostejná. Mně osobně na
směru, jakým se bude naše profese dále ubírat a vyvíjet, velice záleží. Také
proto kandiduji na pozici prezidentky ČAS i pro následující volební období.
Ráda bych totiž spolu s ostatními členy prezídia navázala na úspěchy, kterých se nám v uplynulých
čtyřech letech povedlo dosáhnout a zároveň bych i ráda dovedla ke zdárnému konci ty aktivity, které
byly v předchozím období započaty.
Funkce prezidenta ČAS je čestná a nehonorovaná. Člověk ji vykonává na úkor svého osobního života a
ke svému regulérnímu zaměstnání. Vyžaduje vysoké pracovní nasazení, pevné nervy, značnou dávku
diplomacie a v neposlední řadě i schopnost a odvahu hovořit do médií, mnohdy k miliónům diváků či
posluchačů. Uplynulé čtyři roky ve funkci prezidentky ČAS pro mě byly zdrojem radosti z dobře
vykonané práce a realizace úspěšných projektů, na druhé straně ale i zdrojem enormního stresu a často
i pocitů zklamání a bezmoci. Věřte mi, že když člověk musí stále dokola obhajovat svoji práci a čelit
často neoprávněné či dokonce zlé kritice, tak mu zkrátka chuť dělat něco pro ostatní chvílemi schází.
Já ani mí kolegové z prezidia jsme se však touto odvrácenou stránkou naší práce nenechali odradit, a
proto letos kandidujeme znovu.
Za největší úspěch uplynulých čtyř let považujeme především posílení spolupráce s MZ, které vnímá
ČAS jako respektovaného a fundovaného partnera při řešení řady odborných i legislativních otázek. Ať
už je to problematika výše platů, větších kompetencí, nadbytečné administrativy, délky pomaturitního
vzdělávání, nedostatku personálních sil a dalších aspektů, které trápí náš obor. Jsme rádi, že se nám
podařilo prohloubit spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a vydat společné
prohlášení.
V následujícím čtyřletém období bychom rádi pokračovali v započaté práci, soustředili se zejména
na posílení statutu našeho povolání u odborné i laické veřejnosti a dále se bili za lepší pracovní
podmínky sester a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků. Budeme velmi usilovat o
založení Komory sester. K tomu musíme udělat maximum, zejména přesvědčit politickou garnituru o
prospěšnosti Komory, která je mimo jiné důkazem rovnosti povolání s lékaři. Rovněž bychom rádi
dosáhli toho, aby se aktivní členská základna ČAS rozrostla a její členové vnímali své členství jako vysoce
prestižní a přínosnou záležitost. Také nově ustanovená Pracovní skupina pro komunikaci a média chce
mnohem více a pravidelněji komunikovat se členy ČAS prostřednictvím webových stránek a facebooku,
odpovídat na četné dotazy, reagovat na podněty a připomínky z řad členů i z řad laické veřejnosti.
Já i mí kolegové z prezidia si velice vážíme toho, že jsme byli nominováni do voleb na příští čtyři roky.
Uvědomujeme si obrovskou zodpovědnost, která je s prací pro Českou asociaci sester spjata. Za sebe
mohu slíbit, že svou funkci budu vykonávat s maximálním nasazením a loajalitou, jako tomu bylo
dosud.
Srdečně vám všem děkuji za podporu!

