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Fakultní nemocnice v Plzni vydala kalendář na pomoc
dětským pacientům oddělení hemato-onkologie Dětské kliniky
Charitativní kalendář Sestra v akci 2017, který nafotil Jan Devera, obsahuje fotografie
sestřiček operačních sálů a sanitárek a ošetřovatelek centrální sterilizace spolu
s významnými sportovci Plzeňského kraje. Cílem je vybrat částku kolem 90 000 korun.
Získané finance budou použity na zkvalitnění péče o dětské pacienty hematoonkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Do prodeje bylo
nasazeno necelých 400 výtisků. Jeden stojí 250 korun.
Projekt společnými fotografiemi podpořili
sportovci HC Škoda Plzeň, FC Viktoria
Plzeň, Krasobruslařského klubu Plzeň,
Talentu MAT Plzeň, HBC Plzeň a
Plaveckého klubu Slavia VŠ Plzeň. Na
fotografiích je mimo jiné tenisový trenér
Jiří Hrdina, cyklistický závodník a trenér
Luděk Kubias, automobilový závodník
Václav Pech junior i vzpěrač Jakub
Zacharda.
Prodej kalendáře ve formátu A3 má na starosti vrchní sestra Centrální sterilizace Fakultní
nemocnice Plzeň Bc. Drahomíra Loužecká (louzecka@fnplzen.cz). Ke vzniku kalendáře
dodává: „Na myšlenku nás přivedl Vánoční strom splněných přání, kdy kolektiv centrální
sterilizace vybíral dárky pro seniory. Protože máme rádi sport, zvolili jsme společné fotografie
s předními sportovci Plzeňského kraje.“
Cílem projektu, který zaštítila Česká asociace sester, je kromě získání potřebných financí také
propagace ošetřovatelských profesí, které potřebují nové posily. Kalendář byl pokřtěn 10.
června 2016 ředitelem Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., na V.
kongresu perioperačních sester v plzeňském hotelu Primavera.
Kompletní jmenný seznam k jednotlivým měsícům: leden: Tomáš Svoboda, Jakub Lev – HC Škoda Plzeň, Renata
Kobzová, Yvona Obadálková – sanitárky centrální sterilizace; únor: Kristýna Březinová, Karolína Zrnová, Barbora
Nussbaumerová – Krasobruslařský klub Plzeň, z.s., Libuše Branišová, Romana Šmolíková – sanitárky centrální
sterilizace; březen: Jiří Hrdina – tenisový trenér TJ Škoda Plzeň, Monika Štollerová, Petra Vošahlíková – sanitárky
centrální sterilizace; duben: František Rajtoral – FC Viktoria Plzeň, Lucie Kupilíková – sestra operační sály,
Romana Fleišmanová – sanitárka centrální sterilizace; květen: Milan Škvařil – Talent MAT Plzeň, Marcela
Skalická, Veronika Arnoldová – sestry operační sály; červen: Petr Triner – Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň, Barbora
Forejtová – sestra operační sály; červenec: Luděk Kubias – cyklistický závodník a trenér, Marie Kubiasová –
sestra operační sály; srpen: Václav Pech junior – automobilový závodník, Viktorie Štorková – sestra operační

sály; září: Pavel Horvát, Jan Kovařík – FC Viktoria Plzeň, Gabriela Sýkorová – sestra operační sály, Milena
Bystřická – sanitárka centrální sterilizace; říjen: Jakub Zacharda – TJ Start VD Plzeň – vzpírání, Jana Benešová ošetřovatelka centrální sterilizace, Lucie Peťková – sanitárka centrální sterilizace; listopad: Michal Průcha – HBC
Plzeň, Michaela Svobodová – sestra operační sály; prosinec: Tomáš Svoboda – HC Škoda Plzeň, Kateřina
Burdová – sestra operační sály
Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných
odborných pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní
subjektivitou hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví. Je otevřena pro
všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociální péče,
školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na
národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice.
Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla
celospolečenské uznání, přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční
ohodnocení.
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