Zpráva o aktivitách kampaně Nursing Now v ČR
1.7.2019

Vážení kolegové zdravotníci, vážení občané, vážení pacienti,
současné zdravotní problémy populace nezvládneme bez dobře vzdělaných sester.
Celosvětová akce k posílení prestiže a vlivu sester Nursing Now odstartovala v České
republice v dubnu 2019. Nyní přinášíme první zprávu o uskutečněných a plánovaných
aktivitách.
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Nejprve jsme si zvolili patrony kampaně Nursing Now. Zatímco celosvětově je patronkou
vévodkyně Catherine z Cambridge, manželka britského prince Williama, v Česku se patrony
stali světoznámý operní pěvec Štefan Margita a jeho manželka, známá zpěvačka paní Hana
Zagorová.
Děkujeme
jim
za
podporu
českých
sester!
Na fotce zleva jsou členové skupiny, která kampaň Nursing Now v ČR vede: Tomáš Válek
(předseda POUZP), Štefan Margita (patron), Jana Maňhalová (prezidentka Spolku
vysokoškolsky vzdělaných sester), Martina Šochmanová (prezidentka České asociace sester),

Valérie Tóthová (předsedkyně AVNZP), Hana Zagorová (patronka), Veronika Di Cara (členka
prezidia České asociace sester, koordinátorka Nursing Nursing Czech Republic) a Alice
Strnadová (hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky). Další organizace
zdravotníků se nicméně spontánně hlásí a organizují akce v rámci Nursing Now ČR.
Cíle kampaně Nursing Now ČR
• Zvýšit prestiž profese sester
• Zviditelnit nezpochybnitelný přínos sester české společnosti
• Zlepšit pracovní podmínky sester
• Zlepšit životní styl sester
• Udržet zkušené sestry v profesi a motivovat nové studenty, aby si zvolili tuto
skvělou profesi
Plánované aktivity:







Vernisáž fotografií “Jsem sestra”
Představení profese sestry veřejnosti – náborová kampaň
Květen 2020 - happeningy v ulicích měst
Podpora výsluh a flexibilních úvazků
Uznání rozšířených kompetencí zkušených sester
Navýšení počtů studentů ošetřovatelství

Připojení MZ ČR k Nursing now je deklarováno v odkazu: https://www.mzcr.cz/dokumenty/cesko-sepripojuje-k-mezinarodni-kampani-nursing-now_17207_1.html. MZ ČR informovalo náměstkyně
ošetřovatelské péče ze zdravotnických zařízeních z celé ČR o kampani NN ČR na pravidelné schůzce
20.6.2019. MZ ČR plánuje na počátek roku 2020 uspořádat tiskovou konferenci, která se bude
zabývat přínosem sester společnosti a možnostmi jak zajistit, abychom měli v ČR dostatek dobře
vzdělaných sester. Ministr zdravotnictví dopisem vyzval děkany vysokých škol vzdělávající všeobecné
sestry, aby navýšily počty studentů přijímaných ke studiu.
Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester a Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků
připravují vernisáž fotografií ze života a práce sester „Jsem sestra“. Focení se ujmul známý český
fotograf Jindřich Štreit. Následovat bude putovní výstava fotografií po českých nákupních centrech.
Studenti filmové školy v Písku natáčejí krátký film o práci sester „Pravda a fikce“, který bude využit
v náborové
akci.
Sponzory
vybíráme.
https://www.svvs.cz/udalosti/143-nursing-now,
http://pouzp.cz/?p=280,
Česká asociace sester koordinuje celou kampaň Nursing now ČR a momentálně v jejím rámci
intenzivně spolupracuje s MZ ČR na přípravě implementace rozšířených kompetencí zkušených
všeobecných sester v ČR. Nejprve je plánováno oficiálně uznat rozšířené kompetence sestrám
v domácí péči. Jedná se často o činnosti, které některé sestry již vykonávají, ačkoliv to v jejich
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kompetencích není (předepisování pomůcek, odesílání ke specialistům, atd). Sestry s oficiálně
uznanými rozšířenými kompetencemi samozřejmě budou mít za své nové kompetence vyšší plat,
plánuje se jejich vzdělání.
Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických pracovníků zapojila své členy,
kteří o Nursing now informují a pořádají akce v duchu Nursing now. https://www.zsf.jcu.cz/cs/nasefakulta-je-zapojena-do-celosvetoveho-projektu-nursing-now-ktery-chce-zvysit-prestiz-profese-sestercilem-je-rovnez-zvysit-pocty-novych-studentu-osetrovatelstvi,

https://www.fzs.tul.cz/novinky/16/detail/
https://www.facebook.com/vszdrav/posts/2354615521272352/,
https://lf.osu.cz/uom/23308/nursing-now/.
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

3

Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně - v rámci Campus Day dne 16. 5. 2019 byla
realizována přehlídka historických „uniforem“ sester – logo Nursing now bylo na plakátu aktivita „Nursing now“ byla prezentována na webu LF MU a na oficiálním facebookovém
profilu
LF
MU".
V souvislosti s Mezinárodním dnem ošetřovatelství pořádala Katedra ošetřovatelství a
porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni celostátní konferenci - 10.
ročník Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství s podtitulem „Péče o pečující“ ,
příspěvek "Nursing Now!" přednesla v prvním bloku konference paní doc. PhDr. Marie
Trešlová,
Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií v Ústí nad Labem: Informace o NN byly předány studentům a
zveřejněny na webových stránkách fakulty. V rámci Nursing now studenti třetích ročníků
vypracovali seminární práce na téma NN, zajímavá zamyšlení byla otištěna v prvním čísle
časopise Praxe. Jsme rádi, že se mladí lidé zapojují a přemýšlejí o své skvělé profesi!

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav zdravotnických věd

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
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CB_MDS_pozv.pdf

Mnoho informací o Nursing now ČR se šíří na Facebooku:
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Z centra Nursing now se stále více ozývají podněty k podpoře mladých a nových sester jejich
zaměstnavateli, aby sestry ve své profesi vydržely co nejdéle a jejich potenciál byl plně využit. Často
se jedná o stipendia k dalšímu vzdělávání, specializaci, kariérní postup. ČR by se mohla k tomu trendu
připojit, proto pracujeme na možných konkrétních aktivitách tímto směrem.
Další zpráva bude následovat počátkem října 2019.

Sestavila Mgr. Veronika Di Cara, PhD., ČAS
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