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Motivační dopis
Je asi zbytečné sepisovat informace o mé osobě, a proč by bylo dobré, abych byla s dalšími
kolegyněmi v prezidiu České asociace sester. Nejsem příznivce kampaní a předbíhání ostatních ve
znalostech a zkušenostech, nabízení neuskutečnitelných hezky znějících cílů.
Můj osobní zájem a věřím, že i zájem ČAS je v ekvalizaci sester a lékařů (potažmo ostatních NLZP), což
přinese daleko lepší spolupráci a respekt obou skupin. Výzvou je zvýšení kompetencí sester rovných
sestrám západních ruku v ruce se zvýšením spravedlivého ohodnocení na základě vykonávaných
činností. Důležitou součástí je propagace práce NLZP a jejich prestiže, která je velmi důležitá.
Má představa spočívá ve správné medializaci naší práce zdravotnických pracovníků, zlepšení
podmínek pro práci, zkvalitnění orientačního procesu nových zaměstnanců (jak stávajících, tak
čerstvých ze školy), vytvoření kompetenčního procesu, který by podpořil bezpečnost práce
zdravotníků. Cílem by mělo být též zajištění národních standardů péče, které mohou zajistit
poskytování kvalitní péče srovnatelné ve všech zařízeních. Všechna tato opatření by se měla
vztahovat nejen na státní zařízení, ale i na ta soukromá, která by měla stejné podmínky pro své
pracovníky. Otázkou je změna systému odměňování, kde bychom měli možnost odměňovat
zdravotníky na základě vykonávané práce a kompetencí a nikoli jen dle délky praxe.
Samozřejmostí je též podpora Komory NLZP, která přinese daleko větší podporu v legislativních
kruzích a možnost většího pole vyjednávání podmínek vzdělávání, kompetencí a odměňování.
Komora je důležitá nejen pro podporu zdravotníků, ale budeme mít k dispozici statistická data,
nástroj pro sjednocení zdravotníků a možnost zapojení všech do jednání o výše zmíněných tématech.
Jednota NLZP je zásadní, abychom se posunuli o něco dále nejen v odbornosti, ale právě ve
zmiňované prestiži povolání.
V neposlední řadě vidím potenciál v zapojení se do mezinárodních aktivit ostatních sesterských a
NLZP organizací, což může přinést nejen spolupráci na vysoké úrovni, ale též nástroje k přesvědčení
legislativních vod ke změnám.
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