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__________________________________________________
Vzdělání
Dosažené vzdělání:
Vysokoškolské - bakalář
1985 - 1989:
Střední zdravotnická škola, Karviná
Obor/specializace: všeobecná sestra
Červen 2013 získaní Specializace v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech
s označením odbornosti specialisty - Sestra pro péči v interních oborech
1. 6. 2015 získání titulu Bc - ukončení studia na Ostravské univerzitě - Fakulta sociálních
studií - obor: Sociální práce.
Akademický rok 2016/2017 – dosud navazující magisterské studium na Ostravské univerzitě Fakulta sociálních studií - obor: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální
péče.

Průběh zaměstnání
1. 2. 2017 – dosud
Sanatorium Kochova s.r.o – staniční sestra
1. 1. 2010 – 31. 1. 2017
NsP Havířov
Pracovní pozice: 1.1. - 31. 10. 2010 staniční sestra LDN
1. 11.2010 – 1. 1. 2016 geriatrické oddělení
1. 1. 2016 – 31.1. 2017 – neurologické oddělení
Členka týmu pro tvorbu standardu NsP Havířov
1. 1. - 31. 10. 2010
NsP Havířov
Pracovní pozice: Staniční sestra LDN
Náplň práce: Staniční sestra na nově vzniklém pracovišti NsP Havířov LDN, podílení se na
vzniku tohoto oddělení, vytvoření koncepce oddělení a uvedení do chodu nový obor v NsP
Havířov.
2. 6. 2008 – 31. 12. 2009
Nemocnice Český Těšín
Pracovní pozice: všeobecná sestra
Náplň práce: Všeobecná sestra na lůžkovém oddělení – Oddělení odborné ošetřovatelské

péče.
4. 9. 1995 – 31. 5. 2008:
Sociální služby města Havířova
Pracovní pozice: Vedoucí terénní péče
Náplň práce: Vedení a organizování terénní péče zdravotních sester a pracovníků v sociální
péči.
1. 7. 1989 - 31. 8. 1995:
NsP Havířov
Pracovní pozice: zdravotní sestra
Náplň práce: Zdravotní sestra na lůžkovém oddělení a jednotce intenzivní péče - Chirurgické
oddělení.

Doplňující informace o pracovních zkušenostech, reference:
Velmi dobré organizační schopnosti, zkušenost s prací s lidmi, zkušenosti v sociální oblasti,
flexibilita, stálé získávání nových profesních znalosti s cílem zvyšovat své odborné znalosti a
vědomosti.
Dlouholetá práce pro tým kvality ve zdravotnictví - znalost a tvorba směrnic, standardů a
zdravotnické dokumentace dle platné legislativy.
__________________________________________________
Znalosti
Jazykové znalosti:
Čeština - mateřský jazyk
Počítačové znalosti - uživatel:
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - základy
Microsoft Powerpoint - základy
Další znalosti, schopnosti a zájmy:
Organizační schopnosti. Četba, sport, rodina.
Členství:
ČAS od roku 2002
Členka výboru moravskoslezského regionu od 2017, členka Revizní komise.
31. 10. 2018
_________________________________________
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