Informace z ČAS
23. dubna 2008 se v Praze konala tisková konference za účelem představení
celostátního projektu „Nemocnice ČR 2008 „.
O co se jedná?
HealthCare Institut je nezisková organizace, která si dala za úkol zaměřit se na
zvyšování kvality a efektivity ve zdravotnictví. Také bude zjišťovat spokojenost
pacientů a personálu.
Česká asociace sester byla oslovena jako odborný partner celého projektu.
Osloveno je 150 nemocnic typu fakultních a krajských nemocnic. Jsou jim
v současnosti zasílány podklady a informace. Respondenti mohou vyjádřit svůj názor
anonymně pomocí vyplněného dotazníku, který bude uveden na internetu.
Cílem projektu je vytvoření jak pozitivního žebříčku nemocnic tak zjištění potřeb a
názorů zaměstnanců.
I Česká asociace sester má zájem znát všechny faktory, které ovlivňují tyto názory a
potřeby pracovníků v nelékařských profesích. I když se dá předpokládat, že hlavním
faktorem bude finanční ohodnocení a tím i motivace. Přesto předpokládáme, že se
v odpovědích objeví i jiné hodnoty, které mohou ovlivnit chuť či nechuť pracovat
v českých nemocnicích. Možná tím i odkryjeme utajené motivační prvky spokojenosti
našich kolegyň a kolegů.
Na tiskové konferenci byl projekt představen českým médiím, která informovala
širokou veřejnost. Dalšími partnery jsou i pacientské organizace např. Koalice pro
zdraví, Zdravotní pojišťovna Metal Aliance. Stručné výsledky již proběhlého výzkumu
spokojenosti pacientů byly otisknuty v deníku MF Dnes právě 23. dubna v příloze
Praha.
Zcela jistě chce Česká asociace sester být součástí tohoto výzkumu, stejně jako
české sestry. Máme velkou šanci sdělit veřejně naše názory a trápení. I nemotivační
nebo naopak motivační faktory, které by nám pomohly zvládnout náročnou práci ve
zdravotnictví nebo by usnadnily rozhodování, zda do českého ošetřovatelství vůbec
vstoupit.
Proto, pokud budete osloveni k vyjádření vašeho názoru, neváhejte a učiňte tak.
Česká asociace sester svým partnerstvím v projektu garantuje zaměření na
nelékařské profese a zároveň i anonymitu vyjádřeného názoru.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHAJÍ KONFERENCE SESTER V REGIONECH
V RÁMCI PROJEKTU 2008, které pořádá ČAS.
Témata :
• Prevence pádů
• Přepočet personálu
• Nutriční péče

Termíny s místy konání najdete na : www.cnna.cz – projekt 2008 – akce 2008
Bc. Irena Pejznochová
Tiskové oddělení
Česká asociace sester
www.cnna.cz

