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VIP zdraVIce

Hezký dobrý večer, dámy a pánové, hezký 
dobrý večer, moje milé sestřičky. Přichá-
zím sem jako primátor, abych vás jménem 

hlavního města Prahy všechny uvítal na této ak-
ci. Mám ale ještě jeden vztah k této akci, který je 
určitě trošku vážnější než ta moje primátorská 
funkce, ve které jsem tři měsíce. Celý život jsem 
pracoval jako lékař, celý život jsem byl obklopen 
sestrami, obklopen zdravotnickým personálem. 
V podstatě od dětství, protože jsem se v ordina-
ci svého otce prakticky narodil.
Když mě nevzali na fakultu, byl jsem jeden z vás. 
Taková ta pomocná sestřička zvaná saniťák. A za 
ta léta jsem se pochopitelně o vaší profesi a pro-
fesi všech zdravotnických pracovníků a nelékař-
ských pracovníků naučil velmi mnoho. Když se 
dívám po sále, velmi mnoho z vás znám. Profese 
sester je taková, že bez ní si nedovedu práci lé-
kaře a činnost žádného zdravotnického zařízení 
vůbec představit. Kdyby lékař neměl svoji sest-
řičku, neměl by svoji pravou ruku. Kdyby neměl 

Příležitostně též organizuje nebo pod-
poruje různé počiny na poli péče o lid-
ská práva a rovněž reaguje na aktuál-

ní potřeby společnosti. Menšími finančními 
částkami Nadace zároveň podporuje, jed-
norázově i pravidelně, nejrůznější organi-
zace a jednotlivce, kteří naléhavě potřebu-
jí pomoc.

Z pódia reprezentativního pražského Paláce Žofín pozdravil hosty 
a všechny přítomné sestry, ale i ostatní nelékaře, pečující v danou 
chvíli o své pacienty po celé republice, také primátor hlavního 
města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 byla založena manželi 
Havlovými před téměř 14 lety. Za dobu své existence se Nadace 
věnovala, a stále se věnuje, řadě projektů především v oblasti 
sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní.

své sestřičky, neměl by žádné končetiny. Pros-
tě bez vás nejsme schopni medicínu vůbec dělat 
a za to bych vám chtěl teď velmi poděkovat.
Chtěl bych říci ještě jednu věc, trochu osobní, 
trochu aktuální. Máme za sebou velmi obtížné 
období. Období, o kterém je možné hovořit ja-
ko o období krize systému a možnosti selhání 
systému. Já bych chtěl velmi, velmi poděkovat 
všem sestrám, celému zdravotnickému perso-
nálu, který v té vypjaté situaci zachoval zdra-
vou hlavu, vydržel na svých místech a vytvá-
řel zázemí pro to, aby jakékoli jednání vůbec 
mohlo být smysluplné. Děkuji vám.
Vaše profese je povolání, které je psychicky 
a fyzicky náročné. Kdo dokáže v tomto povo-
lání setrvat a dospět až k tomu, že se o něm ho-
voří jako o Sestře roku, je skutečně mimořádný 
člověk. Mimořádný psychicky, mimořádný fy-
zicky a mimořádný i lidsky. Jsem velmi rád, že 
se s takovými sestrami budu moci dnes znovu 
seznámit. (red)

Současné projekty (více informací na www.vize.cz):
◗   Pražská křižovatka
◗   Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových 

VIZE 97
◗   Fond porozumění
◗   Podpora vzdělávání
◗   Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlus-

tého střeva a konečníku

Bez vás nejsme  
schopni medicínu dělat

Informace o Nadaci Dagmar 
a Václava Havlových VIZE 97

◗   Mikulášský charitativní bazar
◗   Nadační investiční fond

Včasná diagnóza a prevence 
rakoviny tlustého střeva 
a konečníku
Karcinom tlustého střeva je nejčastějším zhoub-
ným onemocněním u nás a jeho výskyt má bo-
hužel stále stoupající trend. Česká republika se 
také dlouhodobě drží na prvních místech v ce-
losvětovém žebříčku výskytu této zákeřné ne-
moci. Přesné příčiny tohoto jevu jsou patrně 
průsečíkem několika civilizačních faktorů, 
kterými jsou nadváha, nedostatečná fyzická 

doc. Mudr. Bohuslav Svoboda, cSc.
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aktivita, specifická dieta s vysokou konzumací 
alkoholu a kouření. V případě včasného záchytu 
tohoto zhoubného onemocnění existuje vysoká 
pravděpodobnost úplného uzdravení.
Snaha lékařů nestačí a je prokázáno, že preven-
tivní programy nabývají na důvěryhodnosti, po-
kud je prosazují i osoby z jiného prostředí. Tuto 
skutečnost si uvědomila i paní Dagmar Havlo-
vá, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar 
a Václava Havlových VIZE 97, a po konzulta-
cích s představiteli České gastroenterologické 
společnosti na konci devadesátých let stanovila 
společný postup, spočívající zejména ve zpro-
středkování řady setkání rozhodujících činite-
lů a shánění finančních prostředků. Výsledkem 
bylo vyhlášení národního programu založené-
ho na vyšetření stolice a koloskopii v roce 2000. 
Díky úsilí paní Dagmar Havlové se podařilo zís-
kat dotaci v celkové částce 300 000 000 Kč, kte-
rá umožnila vybavení husté sítě endoskopických 
pracovišť tak, aby mohla dostát vysokým náro-
kům preventivního programu. Za sedm let od 
svého založení se program stal ve společnos-
ti všeobecně známým. Počet vyšetření stolice 
na krvácení se zvýšil 16krát, počet koloskopií 
1,6krát, a stal se tak srovnatelným s počty ko-
loskopií v USA nebo v Německu.
Zásluhou Dagmar Havlové, která projekt Včas-
né diagnózy a prevence rakoviny tlustého střeva 
a konečníku založila již v roce 1998, hradí dnes 
všem občanům nad padesát let test na okultní 
krvácení v plné výši zdravotní pojišťovny.

vip zdravice

Program získal také značnou pozornost svě-
tové lékařské veřejnosti a odborníci z Čes-
ké gastroenterologické společnosti jej měli 
možnost opakovaně prezentovat na nejrůz-
nějších vědeckých fórech. Z jejich iniciati-
vy a za účasti paní Dagmar Havlové se v roce 
2002 uskutečnilo mezinárodní sympozium ve 
Vídni obsáhle referované v rakouských sdě-
lovacích prostředcích, jehož se zúčastnili od-
borníci z patnácti evropských i mimoevrop-
ských zemí.
Nadace VIZE 97 se v současné době soustře-
dí zejména na rozvíjení medializace progra-
mu (televizní spot, letáky, články v tisku atd.), 
podporu špičkových pracovišť a propagaci do-
mácích vědeckých projektů vyplývajících z dat 
získaných v rámci programu. Vedle preven-

Zdravice Mgr. Dagmar Havlové:
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás také já 
přivítala zde na Žofíně. Jsem velmi ráda, že zde, po roční 
přestávce, mohu být znovu s vámi a že budu mít dnes opět 
tu čest jménem Nadace VIZE 97 předat Čestné ocenění za 
celoživotní dílo v ošetřovatelství. Práce sester, ošetřova-
telek a dalšího nelékařského zdravotnického personálu je 
poslání, kterého si velice vážím, a jsem přesvědčena, že si zaslouží býti oceňováno. Neměli bychom zapomínat, že 
služba nemocným je mnohdy velmi psychicky i fyzicky náročná, a neměli bychom zapomínat ani na to, že každý z nás 
je alespoň jednou za život pacientem, který potřebuje jejich pomoc. Vzdát hold a poděkovat za tuto usilovnou práci 
by proto nemělo být výjimkou, ale pravidlem. Dnešní večer však patří nejen vám, finalistkám a vítězkám, ale obecně 

všem sestrám, které pečují o nemocné zodpovědně, obětavě a bez očekávání protislužby. Sestry slouží nám všem, za 
což jim z celého srdce za nás pacienty děkuji. Děkuji za pozornost a přeji hezký večer.

tivního programu představujícího prevenci si-
ce nesmírně cennou, avšak víceméně pasiv-
ní, prosazuje Nadace i zdravý způsob života, 
znamenající ve svém důsledku skutečný po-
kles tohoto zhoubného onemocnění. Součás-
tí medializace je i zdůraznění nutnosti aktiv-
ního přístupu našich obyvatel k prevenci vůči 
této nemoci. (red)

Anketu Sestra roku společnost HartMaNN – 
rico podporuje již řadu let. Jakou cestu 
od té doby z vašeho pohledu urazilo čes-

ké ošetřovatelství?
Myslím, že se výrazně posunulo. Sesterská pé-
če v českých zdravotnických zařízeních je dnes 
co do kvality a odbornosti na srovnatelné úrov-
ni se západními zeměmi. Velmi pozitivní je, že 
sestry mají chuť se vzdělávat, zlepšovat své do-

Byl uzavřen 11. ročník soutěže Sestra roku, kterou po celou dobu 
sleduje a především podporuje také společnost HARTMANN – 
RICO. Jak vnímají tuto soutěž, co pro tuto značku sestry představují 
a jak vidí vývoj českého zdravotnictví? S žádostí o rozhovor na 
tato témata jsme se obrátili na generálního ředitele společnosti 
HARTMANN – RICO ing. Ľubomíra Páleníka.

vednosti a aktivně tak přispívat k postupnému 
zvyšování kvality zdravotní péče. Každý, kdo 
si pamatuje situaci v nemocnicích před něja-
kými 20 lety, musí vidět, jak neuvěřitelně se 
tato oblast zlepšila.

Jak vnímáte roli sester v dnešním zdravotnictví?
Ono to v několika variantách zaznělo na Žofí-
ně a lze s tím jen souhlasit – sestry jsou jedním 

Sestry jsou jedním z pilířů 
českého zdravotnictví

z hlavních pilířů českého zdravotnictví a jejich 
nezastupitelnost je stále silnější. Odvádějí tvr-
dou a vysoce kvalifikovanou práci, která pomá-
há léčit a zachraňovat lidské životy, stejně jako je 
tomu v případě lékařů. Zároveň se na ně kladou 
stále vyšší nároky i v nezdravotnických oblas-
tech, například v komunikaci, managementu či 
administrativě, a myslím, že se s tím skvěle vy-
rovnávají, což s ohledem na jejich pracovní pod-
mínky osobně považuji za malý zázrak.

toto téma je vzhledem k nedávným protestům 
lékařů asi největší, které české zdravotnictví ře-
ší. Jak se díváte na celou událost dnes, kdy léka-
ři a vláda našli společný kompromis?
Na to se dívám z několika úhlů pohledu. Jako 
potenciální pacient jsem samozřejmě rád, že 
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Potřebujeme sestry jako skutečné partnery lékařů
Jedním z vážených hostů předávání cen Sestra 
roku byl také současný ministr zdravotnictví Čr  
doc. Mudr. Leoš Heger, cSc., který si nenechal ujít 
příležitost pozdravit přítomné finalistky, hosty veče-
ra i všechny zdravotníky pečující o pacienty ve zdra-
votnických zařízeních Čr. po krátkém projevu také 
předal cenu vítězce kategorie Sestra v nemocniční 
a ambulantní péči Jiřině Špelinové.
„Vážené dámy, vážení pánové, milé sestry, je mi velkým 
potěšením stát dnes zde před vámi. Pro nás lékaře jste 
nenahraditelnými pracovními partnerkami. Mluvím při-
tom sice o vás, o sestrách ženách, ale nesmím zapome-
nout ani na muže, se kterými se v poslední době v této 
profesi stále častěji setkáváme.
O práci sester jsem se vždycky zajímal, a to již jako dlou-
holetý ředitel nemocnice, kdy jsem se naučil, že vaše 
povolání vyžaduje nejen hluboké 
vzdělání, ale i vysoké pracovní na-
sazení, které je plné rizik a mimo-
řádně zatížené jak noční prací, tak 
vysokým fyzickým a psychickým 
zatížením. Vaší profese si hluboce 
vážím a jsem připraven ji nejen 
dlouhodobě podporovat, ale také 
dnešní večer ocenit. Věřte mi, že je 
to však nesnadné.
Jedná se o povolání, kde se pohy-
buje mnoho profesionálek a pro-
fesionálů, proto je těžké vybrat ze  
100 tisíc sester jednu, která porotu 
zaujme svým příběhem, svojí výji-
mečností a mimořádnou prací, když 
sestrám je dána vzácná vlastnost – 
skromnost. Vím, že i zde jsou mezi 
vámi sestry, které by si rovněž za-
sloužily nominaci, a také jim bych 

přál, aby se o jejich aktivitách 
a zásluhách dozvěděli ostatní.

Jak jsem již zmínil, povolá-

ní všeobecné sestry patří k nejnáročnějším povoláním, 
nejen po fyzické, ale i po psychické stránce, kdy se kaž-
dodenní setkávání s bolestí, utrpením a nemocí zákonitě 
odráží i ve vašem soukromém životě. Navíc vaše povolání 
není pouze o vlastní péči o pacienta, ale také o dalších 
povinnostech, především o vzdělávání, které se stalo ne-
dílnou součástí vaší profese.
Ministerstvo si je vědomo nároků, které jsou na vás 
kladeny, proto se snaží přinést některé změny v zákoně 
o nelékařských povoláních. Na reformních krocích pra-
cujeme společně s odborníky z jednotlivých povolání 
a chceme vám usnadnit formality pro získání osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohle-
du i zlepšit podmínky pro vaši náročnou práci. Chceme 
docílit toho, aby se honba za kreditními body změnila 
v opravdový zájem o vzdělávání, aby si sestra mohla vy-

bírat z nabídky vzdělávacích aktivit 
pro sebe tu nejvhodnější.
Dnes, kdy je situace ve zdravotnic-
tví napjatá a vyhrocená naštěstí již 
odeznívajícími obavami z odchodu 
lékařů, bych vám rád poděkoval za 
vaše pevná rozhodnutí nepřipojit se 
k výhrůžkám a stát za pacientem 
a jeho právy. Ve spolupráci s Českou 
asociací sester jsme již zahájili kroky 
k navýšení kompetencí sester, ne-
boť se domníváme, že si zasloužíte 
naši větší podporu. Chceme, abyste 
byly opravdovými partnery lékařů 
se samostatnými kompetencemi. 
Věřím, že se nám podaří vaši profesi 
ulehčit a dále ji ve spolupráci s vámi 
povznášet a kultivovat.
Na závěr mi dovolte, abych všem 
nominovaným sestrám, odborné 
porotě a vám hostům, kteří jste zde 
v sále, popřál příjemný večer a ne-
zapomenutelné zážitky.“ (red)

se podařilo ukončit spory dohodou a k hro-
madnému odchodu lékařů nedošlo. Věřím, že 
se na tom významně podepsal i přístup ses-
ter, které spory ještě více neprohloubily, i když 
by na to z hlediska argumentů protestujících 
lékařů měly stejné právo. Jako ředitel firmy, 
která v České republice zaměstnává tisíc lidí 
ve výrobě zdravotnických prostředků, z to-
ho ale radost nemám. Peníze na platy nebyly 
generovány systémovou reformou, ale půjdou 
z rozpočtu zdravotnictví. To znamená, že příš-
tí roky budou ve znamení výrazných úspor-
ných opatření, která se nevyhnou ani naše-
mu byznysu.

Během protestů se ale často upozorňovalo na 
to, že nemocnice mnohdy nakupují zdravotnic-
ký materiál a zařízení za vyšší ceny, než by ve 
skutečnosti musely. Nejsou tedy úsporná opat-
ření namístě?
Úspory samozřejmě namístě jsou. Aby ale by-
ly skutečně účinné, nestačí pouze seřadit jed-
notlivé produkty podle ceny a vybírat je podle 
toho, kolik stojí. Efektivní úspory musí zo-
hledňovat nejen samotnou cenu materiálu či 

prostředku, ale také třeba dopad na rychlost 
a komfort léčby pacienta.

kudy tedy podle vás vede cesta k efektivnímu ří-
zení nákladů ve zdravotnictví?
To je velmi složitá otázka. Budu-li se držet ob-
lasti zdravotnických prostředků, osobně vidím 
tuto cestu v trendu porovnávat celkový eko-
nomický účinek léčby, tzv. HTA (Health Tech-
nology Assessment), který se pomalu ve svě-
tě prosazuje. Když porovnám klasickou gázu 
s moderním prostředkem pro vlhké hojení ran, 
je několikrát levnější. Ale ránu zase vyléčí – po-
kud vůbec – několikrát pomaleji a pro pacien-
ta i bolestivěji. Tedy dražší prostředek v závěru 
přinese výrazně nižší vedlejší náklady spoje-
né s hospitalizací, pacient se díky němu může 
rychleji vrátit do práce atd. Ale z hlediska cel-
kového systému jen toto samozřejmě nestačí. 
Chceme-li efektivní zdravotnictví, neobejde-
me se bez komplexní reformy.

co byste změnil?
Zcela určitě bych neměnil základní princip, 
na němž naše zdravotnictví stojí – solidaritu. 

ing. Ľubomír páleník

Tento princip ale musí být udržitelný. Věřím, 
že potřebné zdroje může zdravotnictví získat 
pouze tehdy, začne-li fungovat více – lepší slo-
vo mne nenapadá – byznysově. Jako zajímavý 
příklad může posloužit nemocnice v Chrudi-
mi, jež jako jedna z prvních využila našich slu-
žeb, které nabízíme v rámci projektu HART-
MANN Solutions. Jde o servisní systém, který 
kromě dodávek materiálu zahrnuje i služby 
na úrovni poradenství a jehož cílem je pomo-
ci zdravotnickému zařízení ušetřit. V Chrudi-
mi jsme jen díky optimalizaci skladového hos-
podářství a snížení počtu dodavatelů dokázali 
během jednoho roku snížit provozní náklady 
jednotlivých oddělení o čtvrtinu a náklady na 
výkony o pětinu.

Jak daleko jsme od toho, aby se takový mana-
žerský model stal v českém zdravotnictví stan-
dardem?
Možná stačí málo. Například upravit financo-
vání zdravotnictví tak, aby vzniklo motivač-
ní prostředí pro všechny lidi a subjekty, které 
se v této oblasti pohybují. Výrazně nevyužitý 
ekonomický potenciál má české zdravotnic-
tví i v nabídce zdravotní péče zahraničním pa-
cientům. Geografická poloha České republiky 
a vysoká úroveň vzdělaní našich lékařů a kva-
lifikace našich sester nám v tom nahrávají, ale 
bohužel jsme to dosud nedokázali prodat.

kde vidíte hlavní důvody, že se to dosud nedaří?
Právě nedávné události ukázaly, že jedním 
z nich je stávající systém jejich odměňování 
a dalšího vzdělávání. Dalším nutným před-
pokladem je také zavedení srovnatelných kri-
térií pro hodnocení kvality zdravotní péče, jaké 
jsou na západ od nás běžné. Mám na mysli na-
příklad důsledný monitoring výskytu nozoko-
miálních nákaz a průkazné zavádění účinných 
opatření pro jejich prevenci. Běžně reportova-
né výsledky HAI (Hospital Acquired Infections) 
hluboce pod úrovní výskytu v USA a západní 
Evropě ani tak nesvědčí o mimořádné úrovni 
hygieny v českých a slovenských zdravotnic-
kých zařízeních jako spíše o nedostatečné evi-
denci těchto nákaz. (red)
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Medailonky SeStra v neMocniční a aMbulantní péči

Marie Čechová
Vrchní sestra, ARO, Nemocnice Znojmo
Po ukončení znojemské SZŠ nastoupila v roce 
1973 v tamní nemocnici na ARO, které pomáha-
la budovat a jehož dnešní podoba je i jejím dílem. 
V roce 1979 zakončila PSS ARIP. V roce 1989 na-
stoupila na pozici staniční sestry ARO a po roce se 
stala vrchní sestrou oddělení. Tuto funkci zastá-
vá dosud, s krátkým  přerušením v důsledku on-
kologického onemocnění, které ji naštěstí nezlo-
milo, naopak přivedlo k další činnosti v oblasti 
péče o onkologické pacienty. V roce 2002 založi-
la ve Znojmě pobočku o. s. ARCUS a soustředila 
okolo sebe skupinu nadšenců, kteří se zapojili do 
edukačního programu pro pacienty a občanskou 
veřejnost Znojma. Dnes již každoročně pořáda-
ný Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě 
navazuje na pravidelná setkání zdravotnických 
pracovníků a občanů, která Marie pod záštitou 

Marta Křížová
Sestra, podiatrická ambulance, IKEM, Praha
Její jméno je spojeno s oborem podiatrie. Zaslou-
žila se o rozvoj tohoto oboru v ČR a pomáhala jej 
posunout na mezinárodní úroveň. Jako první 
v republice se před 20 lety spolu s lékaři podílela 
na založení podiatrické ambulance. Počet ošet-
ření na podiatrii za tu dobu narostl z ojedinělých 
případů na 8000 za rok. Také proto pomohla vy-
školit další odborníky a rozšířit počet podiatrií 
v ČR na 32. Vlastní vzdělání si rozšiřuje účastí na 
zahraničních kongresech a stážích. Získané zku-
šenosti poté uplatňuje u nás, např. techniku kon-
taktní fixace pro léčbu diabetické nohy. Absolvo-
vala SZŠ v Rumburku, obor dětská sestra, a až do 
nástupu na MD působila v oboru jako sestra u lůž-
ka a poté v ambulanci. Po návratu do zaměstnání 
pracovala v kožní ambulanci a následně na plic-
ním lůžkovém oddělení, později v plicní ambu-

Jiřina Špelinová
Vrchní sestra, kardiologické oddělení,  
Pardubická krajská nemocnice, a. s.

Na sklonku roku 2004 se dozvěděla o katastro-
fě, která postihla jihovýchodní Asii zemětře-
sením a vlnou tsunami. Okamžitě kontakto-
vala kamaráda-zdravotníka s návrhem odjet 
pomáhat ošetřovat zraněné. Za pár dní již od-
létali na Srí Lanku se sto kilogramy zdravot-
nického materiálu a léků. Na dálku pak s ko-
legou spolupracovali s humanitární organizací  
ADRA ČR. Po měsíčním pobytu nakonec ve 
dvou ošetřili přes 15 tisíc zraněných. Pracova-
li i na území Tamilských tygrů, radikálních bo-
jovníků za svobodu, kam se místní zdravotní-
ci neodvážili. Jako vrchní sestra má pracovních 
povinností nepřeberně, a dovolenou by tak měla 
využít k odpočinku a načerpání sil. Ona ale opa-
kovaně jezdí na humanitární mise do Keni, kde  

sdružení ARCUS několik let organizovala. Toto 
vše v oslabení nemocí, s perfektním zvládnu-
tím práce vrchní sestry a realizací nových naří-
zení, vyhlášek a zákonů. Nelehká práce vrchní 
sestry ARO má svá specifika a vyžaduje konti-
nuální sebevzdělávání a doplňování kvalifika-
ce, což Marie perfektně zvládá a prosazuje také 
u svých kolegyň, a i při vysoké fluktuaci perso-
nálu  ARO dokáže stále držet vysoký standard 
péče. V rámci nemocnice je členkou Komise pro 
ošetřovatelství a Komise pro nozokomiální in-
fekce. Zlepšování ošetřovatelské péče a preven-
ce nozokomiálních nákaz jsou tak jejím každo-
denním úkolem  v rámci celé nemocnice. Pracuje 
s obdivuhodným elánem a nasazením a je vždy 
připravena vyslechnout a poradit. Zdravotnic-
tví funguje díky úsilí a obětavé práci takových 
lidí, jako je paní Marie a nominace do soutěže je 
i poděkováním jejích kolegů.

lanci. Po druhé mateřské pracovala jako geriat-
rická sestra. Od roku 1991 působila na poloviční 
úvazek na lůžkovém plicním oddělení Nemocni-
ce Na Bulovce a vedle toho se zapojila jako prv-
ní podiatrická sestra do péče o pacienty se syn-
dromem diabetické nohy v Centru diabetologie 
IKEM. V roce 1995 byla přijata na plný úvazek. 
V průběhu let dokončila PSS v oborech Ošetřo-
vatelská péče a Ošetřování, léčení a edukace di-
abetiků a získala licenci jako pedikérka. Jako zá-
stupce  sester působí ve výboru Podiatrické sekce 
České diabetologické společnosti a je odborným 
garantem CK pro všeobecné sestry v podiat-
rii v ČR. V tomto kurzu školí až 30 sester ročně 
z celé republiky a je to jediný způsob odborného 
vzdělávání pro sestry v tomto oboru. Na její kaž-
dodenní práci v podiatrické ambulanci pak nava-
zuje v odpoledních hodinách preventivní ošet-
řování komplikovaných pacientů.

ADRA vybudovala na západě země zdravotnické 
zařízení Itibo, poskytující péči téměř 60 tisícům 
nejchudších obyvatel. Kromě péče o pacienty 
s běžnými onemocněními zde pečují o nemocné 
s tyfem, meningitidou, zápaly plic, pomáhají ro-
dičkám, ošetřují poranění po útocích mačetou či 
způsobená napadením zvěří. Ošetřuje, pomáhá 
a hospitalizovaným sirotkům nahrazuje matku. 
Závěrem z nominačního dopisu: „... právě oběta-
vost a ochota pracovat nad rámec svých pracov-
ních povinností a v odlišných, mnohdy zdraví či 
život ohrožujících podmínkách, patří k nomina-
ci do této soutěže. Pomáhá v místech, odkud ji-
ní odcházejí... Pomáhá nemocným a zraněným, 
ale i místnímu personálu, který učí novým me-
todám ošetřování. Je úžasné znát člověka, který 
plně dostál absolventskému slibu pomáhat zra-
něným a nemocným, a navíc šíří po světě skvělé 
jméno českého zdravotnictví a českých sester.“

Marie čechová

Marta křížová

Jiřina Špelinová
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SeStra v Sociální péči Medailonky

Ivana Blahutová
Všeobecná sestra,  
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, Praha

Za svůj profesní život působila jako sestra na no-
vorozeneckém oddělení, obvodní dětská sestra, 
sestra v jeslích, v domově důchodců, na zub-
ním oddělení, v chirurgické ambulanci, v lé-
čebných lázních a poslední léta se věnuje práci 
sestry v domácí péči. Citujme z dopisu navrho-
vatelky: „...spolupracujeme od roku 2004.  Hned 
jsem si všimla její obětavosti, zkušenosti, spo-
lehlivosti a poctivosti. Vynikala mezi ostatní-
mi nevšedním přístupem k pacientům. Posled-
ní dobou jsem právě pro ni vybírala obtížnější 
případy a také komunikativně obtížně zvlád-
nutelné osoby i rodiny. Všech úloh se zhostila s  
přehledem.“ Starala se např. o 96letou opuště-
nou ženu, která se v průběhu vánočních svátků 
zdravotně zhoršila a vzhledem k její téměř úplné 

Ludmila Kadlecová
Všeobecná sestra, Domov pro seniory,  
příspěvková organizace Luhačovice

V luhačovickém domově pro seniory působí od 
jeho založení v roce 1995. Je členkou pracovní 
skupiny pro tvorbu Standardů kvality sociál-
ních služeb, aktivně spolupracovala na tvorbě 
ošetřovatelských standardů a jejich zavádění 
do praxe a vede pracovní tým pro oblast ergo-
terapie. Díky ní se ergoterapie stala pro uživa-
tele domova nepostradatelnou součástí života, 
pomáhá jim zaplnit čas, zapomenout na bolesti 
a smutek, vede k pocitům radosti a prožitkům 
z aktivního klidného stáří. Plány ergoterapie 
připravuje s ohledem na zdravotní stav a fy-
zické možnosti klientů, přizpůsobuje je roč-
nímu období a aktuální kulturní a společenské 
nabídce lázeňského města. Některé z aktivit se 
pro zájem klientů staly tradicí – posezení s hud-

Jiřina Marešová
Vedoucí úseku, tzn. staniční sestra,  
Domov se zvláštním režimem, Domov důchodců Ždírec p. o.

Navrhovatele vedla k nominaci její práce, kterou 
v rámci jejich organizace odvádí již 13 let a v po-
slední době především v registrované službě do-
mova se zvláštním režimem. Na pozici vedou-
cí úseku působí déle než půl roku a pod jejím 
vedením se zde podařilo stabilizovat tým kva-
litních pracovníků, došlo k výraznému zkva-
litnění služby – k jejímu lepšímu nastavení pro 
uživatele, vytvoření příjemného prostředí, za-
čala pravidelná setkávání ve smyslu „kavárni-
ček“, odpoledne s filmem pro pamětníky, na zá-
kladě jejího nápadu byl vytvořen pietní koutek 
pro předávání věcí pozůstalým apod. Má vy-
sokou míru osobní statečnosti, zodpovědnosti 
a schopnosti rychle se rozhodovat a řešit situace, 
kdy ostatní utíkají, dělají, že nevidí, anebo mají 

hluchotě s ní byla i obtížná komunikace. Jako by 
předem tušila, navštívila klientku neplánovaně 
o svátcích a našla ji bezvládnou na zemi s hema-
tomem v obličeji. Díky jejímu zásahu byl lidský 
život zachráněn. V jiné rodině chodila  pravidel-
ně převazovat pacientovi chodidla po amputaci 
všech prstů pro diabetickou angiopatii. Při jedné 
z návštěv ale musela řešit i akutní CMP s ochrnu-
tím manželky pacienta. Mimo nutné ošetření za-
jistila také chod domácnosti, postarala se o psa, 
vyhledala příbuzné... Poslední citovaný případ 
popisuje zásah u pacientky rehabilitující po zlo-
menině krčku. Při jedné návštěvě si všimla, že 
paní se pro bolest na nohu nepostaví. Zjistila, že 
žena upadla na nemocnou stranu, a správně po-
jala podezření na opětovnou zlomeninu. Podle 
slov navrhovatelky je  člověk moudrý, skrom-
ný, obětavý, lidský a laskavý, reaguje pružně  
a se zdravým selským rozumem.

bou, čtení z tisku, sportovní turnaje, výlety, ná-
vštěvy koncertů, lázeňských pramenů a dal-
ší. Spolupracuje s RHB sestrou při rehabilitaci, 
muzikoterapii, taneční terapii, asistuje při ca-
nisterapii apod. O jejím mimořádném přístupu 
ke klientům svědčí výjimečné akce. Zorganizo-
vala např. výlet pro 6 klientek do 30 km vzdále-
né obce při příležitosti návštěvy britského ná-
sledníka trůnu prince Charlese, pomohla jedné 
z klientek ke splnění osobního snu – vidět na 
vlastní oči papeže Benedikta XVI. při jeho ná-
vštěvě v Brně, podniká se skupinkou klientů 
opakované týdenní rekreační pobyty v přírodě. 
Posledního z těchto pobytů se zúčastnila i 91letá 
klientka na invalidním vozíku. Od doprovodu 
klientů vyžaduje takový týdenní pobyt skuteč-
ně mimořádné nasazení. Za svou práci získala 
v loňském roce ocenění Pracovník roku v so-
ciálních službách Zlínského kraje.

jen strach, aby něco nepokazili. Příkladem je její 
pomoc při vyprošťování a resuscitaci ženy, těž-
ce zraněné při nehodě dvou osobních automobi-
lů, která se stala v časných ranních hodinách v 
říjnu 2010, a kdy to byla právě ona, kdo zastavil 
a snažil se zachránit lidský život. Do práce ten 
den přijela pozdě, ale o důvodu svého zpoždění 
se nešířila. V rámci volného času se věnuje čin-
nosti v Odborovém svazu zdravotnictví a soci-
ální péče, kde byla dne 25. 11. 2010 potvrzena 
do nejvyššího orgánu svazu, výkonné rady za 
kraj Vysočina. Citujme závěr nominačního do-
pisu: „Myslíme si, že takoví lidé jsou výjimeční 
a je jen dobře, že jsou mezi námi. Nevěděli jsme, 
jak její práci i ji samotnou jako člověka ocenit, 
a proto jsme se ji rozhodli nominovat do soutě-
že. I kdyby nevyhrála, pro nás je ne Sestrou ro-
ku, ale sestrou s velkým S, a jsme rádi, že pracu-
je právě v našem domově a my pracujeme s ní.“

ivana Blahutová

ludmila kadlecová

Jiřina Marešová
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Medailonky SeStra ve výzkuMu a vzdělávání

PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.
Prorektorka pro pedagogickou činnost,  
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha

Vystudovala SZŠ v Olomouci, poté pracovala ja-
ko sestra na různých úsecích ambulantní péče. 
Od roku 1991 se již intenzivně věnuje vzdělává-
ní sester a působila např. jako vedoucí PS na SZŠ, 
gestor zdravotnického školství na MŠMT, ředi-
telka VZŠ, odborný asistent na VŠ a dnes zastá-
vá funkci prorektorky pro pedagogickou činnost 
na VŠ. Sama se celou tu dobu vzdělává, vystu-
dovala obor pedagogika – péče o nemocné na 
FF UK, rigorózní a disertační zkouškou ukon-
čila studia oboru ošetřovatelství na bratislavské 
Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. 
Alžběty. Je autorkou vysokoškolských skript, 
odborných článků, vede odborné praxe stu-
dentů, semináře k závěrečným nebo bakalář-
ským pracím, v posledních letech vede a oponuje 

Globální manažerka kvality pro dialyzační střediska,  
B. Braun Avitum – dialyzační střediska, Praha

Po ukončení studia SZŠ v Praze nastoupila do Dia-
lyzačního střediska Strahov, VFN Praha. Od za-
čátku se aktivně zapojovala do klinických stu-
dií a ověřování účinnosti eliminačních metod 
v praxi. O výsledcích referovala na mezinárod-
ních konferencích Evropské asociace dialyzač-
ních a transplantačních sester/Evropské asoci-
ace renální péče (EDTNA/ERCA). V letech 1997 
až 2003 byla v rámci této organizace zastupují-
cím členem pro ČR. V roce 2003 byla přeřazena 
do Výkonného výboru EDTNA/ERCA a jmenová-
na do pozice President Elect. Od roku 2006 vyko-
návala po tři volební období funkci prezidentky 
EDTNA/ERCA. Vždy se snažila zapojovat české 
sestry do mezinárodních výzkumných projek-
tů, průběžně v rámci přednáškové činnosti v za-

Jitka Pancířová

Mgr. Jiřina Tučková
Asistentka náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, 
FN v Motole, Praha

Již od ukončení SZŠ je věrna jednomu pracovišti, 
kam nastoupila jako dětská sestra na lůžkovou část 
dětské kliniky. Po přechodu na dětské ARO zača- 
la objevovat další rozměr pomáhající profese, za-
školování nových sester. Zvyšování jeho úrovně jí  
umožnilo i absolutorium PSS v oboru ARIP. V roce 
1994 byla přednostou kliniky podle vzoru z USA 
jmenována sestrou školitelkou. Na plný úvazek se 
věnovala novým sestrám, především absolvent-
kám při vstupu do praxe. Jako historicky první 
sestra školitelka neměla lehké postavení a ani vel-
ké možnosti odkud čerpat, proto si sama pořizo-
vala zahraniční publikace, s jejichž pomocí při-
pravovala nové pracovní materiály, metodické 
pokyny a návody postupů. To vše 15 let před mi-
nisterským vydáním metodického pokynu k rea-

bakalářské, magisterské, rigorózní i disertač-
ní práce a také působí jako školitel doktorandů, 
vede pedagogické praxe budoucích pedagogů 
zdravotnických škol. S jejím jménem je spojeno 
více než 67 ohlasů v domácích a 35 ohlasů v za-
hraničních publikacích, účastní se tuzemských 
a zahraničních konferencí, kde je často  člen-
kou vědeckých i organizačních výborů, absol-
vovala zahraniční stáže a pestrá je i její grantová 
činnost a účast na vědeckovýzkumných projek-
tech. V roce 2009 byla uvedena v encyklopedii 
osobností Who is... a roku 2005 byla finalistkou 
soutěže Manažer roku. Aktuální je dnes její na-
vržení na jmenování docentkou v oboru ošet-
řovatelství. Citujeme z průvodního dopisu: „Na 
akademické půdě se vždy snažila vytvořit inspi-
rativní prostředí a podmínky k výuce, byla stu-
dentům i spolupracovníkům rádcem, ochrán-
cem a pomocníkem...“

hraničí informovala o klinických standardech 
ošetřovatelské péče v nefrologii, hygienických 
standardech, seznamovala s výsledky multicen-
trických výzkumných projektů zaměřených na 
cévní přístupy  apod. Nyní zastává post Imme-
diate Past President & Executive Director, je ev-
ropským koordinátorem projektu zaměřeného 
na tvorbu environmentálních směrnic pro dia-
lýzu a projektu věnovaného přípravě směrnic pro 
kanylaci cévního přístupu pro dialýzu. Zároveň 
reprezentuje EDTNA/ERCA v European Kidney 
Health Aliance. Souběžně se svými mezinárod-
ními aktivitami pracuje v dialyzačních středis-
cích jako globální manažerka kvality certifikova-
ných středisek v deseti zemích. Na mezinárodní 
úrovni tak prezentuje nefrologické ošetřovatel-
ství, realizuje výzkumné a vzdělávací projekty, 
do kterých zapojuje i sestry z ČR.

lizaci a ukončení adaptačního procesu pro NLZP. 
Spolupracovat začala s VZŠ při praktické výuce 
sester a IDVPZ (NCO NZO), v PSS ARIP, kde před-
náší dodnes. Více než 20 let publikuje, zpracova-
la učební skripta, podílí se na přípravě učebních 
textů, recenzuje odborné články, přednáší, po-
dílí se na výuce v postgraduálním studiu. Od ro-
ku 1996 pořádá v nemocnici semináře KPR, které 
8 let vedla sama. Vedle činností sestry školitelky 
zastávala také pozici staniční sestry na dětském 
ARO, absolvovala bakalářské studium na 3. LF UK  
v Praze. Po 30 letech práce u lůžka nastoupila do 
útvaru náměstkyně ošetřovatelské péče, ukonči-
la magisterské studium na FHS UK. Od roku 2005 
úspěšně akreditovala 5 vzdělávacích programů, 
získala grant MZ ČR na projekt vzdělávání sester 
v intenzivní péči, je externím členem akreditační 
komise MZ ČR, vzdělává další školitelky atd.

Phdr. Jitka němcová, Ph.d.

Jitka Pancířová

Mgr. Jiřina tučková
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????čeStné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelStví Medailonky

Anna Chrzová
Odborný garant vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky VFN v Praze,  
předsedkyně Sekce managementu ČAS

Profesní život spojila s ošetřovatelstvím a jeho rozvojem. Po absolutoriu zdravot-
nické školy v Praze nastoupila do Všeobecné nemocnice, dnes VFN, které zůsta-
la věrna dodnes. Během svého působení na III. interní klinice prof. Pacovského 
měla možnost navštěvovat semináře pro sestry a seznámit se s řadou sesterských 
aktivit. Marta Staňková, pozdější první docentka, jí doporučila přednášet a pub-
likovat a záhy se obě staly spolupracovnicemi ve VFN i na 1. LF UK. Po několika-
leté práci u lůžka dostala nabídku vytvořit nové oddělení pro sestry absolventky 
s cílem pomoci jim aplikovat teoretické znalosti do praxe a umožnit kvalitní za-
pracování. Vždy je učila zamýšlet se nad sebou, nad motivací k práci a jejím dal-
ším směřování. V nových sestrách se snažila rozvíjet pocit hrdosti na tuto profesi 
a podílela se na zvyšování prestiže ošetřovatelství. Stala se také staniční sestrou 
a posléze i zástupkyní vrchní sestry kliniky a později sama tuto funkci mnoho let 
zastávala. Po úspěšném konkurzním řízení působila v letech 1990 až 2010 na po-
zici hlavní sestry VFN, kdy přesvědčila vedení o nutnosti rozvoje ošetřovatelství. 
Absolvovala také první vzdělávací kurz pořádaný organizací HOPE, zúčastnila se 
studijního pobytu ve Francii. Ve VFN se jí postupně podařilo rozvinout různé for-
my vzdělávání sester, plošně sjednotit přístup sester k pacientům a metody ošet-
řování a vytvořit nový systém řízení nelékařů. Stále se věnuje oblasti vzdělává-
ní, seznamuje se s novými metodami doma i v zahraničí, které aplikuje do praxe. 
Opakovaně byla zvolena do vedení ČAS, později se však rozhodla přejít k vybudo-
vání Sekce managementu. Je garantem výuky specializačního vzdělávání v Orga-
nizaci a řízení, lektorkou a konzultantkou vzdělávání v managementu. Přednáší 
v certifikovaných kurzech Leadership a management ve zdravotnickém zařízení, 
Vyjednávání a v kurzu zvládání náročných situací. Přednáší i laické veřejnosti, 
aby nemocní i zdraví pochopili, jak důležitá a krásná je práce sester.

anna chrzová
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...a hvězdy večera jsou připraveny.poslední zkrášlovací úpravy...

vypněte své mobilní telefony, za chvíli začínáme!

tak kolego, která myslíte, že zvítězí? nervy finalistkám pracují na plné obrátky... trochu zpěvu a tance před vyhlášením.

držitelka čestného ocenění a. chrzová. m. čechová s d. hurtou, B. Svobodou a J. novákovou.

l. heger a J. kočárek s finalistkami první kategorie. finalistky druhé kategorie s J. procházkou a d. kafkou.

poslední finalistky s d. Juráskovou a z. kabelkou.

předsedkyně poroty J. marečková již výsledky zná.

odpoledne v duchu generální zkoušky.
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fotoreportáž

V. Havel s manželkou a k. Moravcovou

S. Býma, J. žaloudík a J. Měšťák pro hosty byl připraven slavnostní raut...

Hamleti bavili společnost do pozdních nočních hodin.

zábava pokračovala v rytmu diska.

...a víno na přípitek. I. Blahutová a D. Jurásková

Vítězná noční jízda prahou v luxusní limuzíně a se šampaňským.

Nečekaná, ale o to příjemnější návštěva Václava Havla potěšila nejen finalistky.
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Vítězkou v kategorii Sestra v nemocniční 
a ambulantní péči se stala Jiřina Špelino-
vá, vrchní sestra kardiologického oddě-

lení Pardubické krajské nemocnice, a. s.

Stala jste se Sestrou roku... co pro vás toto vítěz-
ství znamená? Jaké byly bezprostřední pocity?
Je to pro mne velká pocta a velmi si toho vá-
žím. Povolání sestry není jen poslání, je to 
i psychicky a mnohdy i fyzicky náročná prá-
ce. Jsem opravdu dojatá a šťastná a doufám, že 
svoji profesi, kterou mám velmi ráda a je mi 
vším, budu moci vykonávat dále se stejným za-
ujetím. Budu se snažit využít svých možností 
a znalostí a nadále pomáhat při budování zdra-
votnického střediska v Itibu, které je pro mne 
srdeční záležitostí.

co bylo hybnou silou, která vás přiměla zajistit 
během několika málo dní zdravotnický materiál 
a léky a odjet pomáhat na Srí Lanku?
Po zhlédnutí otřesných záběrů zemětřese-
ní s tsunami ze Srí Lanky to byl okamžitý ná-
pad. Chuť pomoci byla silnější než strach o svůj 

V kategorii Sestra v sociální péči se na prv-
ní příčce umístila Ludmila kadlecová, vše- 
obecná sestra z Domova pro seniory, p. o.,  

Luhačovice.

V úterý 22. února 2011 se sál pražského Žofína opět po roce zaplnil 
zdravotníky a dalšími hosty, kteří se zde sešli u příležitosti předávání 
cen XI. ročníku soutěže Sestra roku. Porota v čele s PhDr. Janou 
Marečkovou, Ph.D., děkankou Fakulty zdravotnických věd Univerzity 
Palackého v Olomouci, měla tradičně nelehký úkol, kterého se však, 
jak jinak, zhostila se ctí.

Sestry roku 2010 odtajněny

vlastní život. V prvním momentě se můj kama-
rád Aleš Bárta snažil kontaktovat nějakou hu-
manitární organizaci, ale bez úspěchu. Roz-
hodli jsme se tedy odletět na vlastní pěst. Až 
v den odletu nás kontaktovala humanitární or-
ganizace Adra, která nám poskytla záštitu.

Bylo obtížné zajistit potřebný materiál a z jakých 
finančních zdrojů jste čerpali?
S  Alešem jsme domluvili podrobnosti a i přesto, 
že byl konec roku, a ještě k tomu víkend, tak-
že všechny lékárny měly zavřeno, se nám po-
dařilo v pohotovostní lékárně v Hradci Králo-
vé sehnat potřebný zdravotnický materiál. Při 
cestě na letiště jsme ještě nakoupili plyšáky pro 
děti, lízátka a nějaké sladkosti. Část zdravot-
nického materiálu byla placena z našich zdrojů 
a část proplatila Adra, která nám i během mi-
se na Srí Lance zajistila letecky další potřebný 
zdravotnický materiál. Hračky a sladkosti by-
ly hrazeny pouze námi.

Nebojíte se při cestách o své zdraví či bezpečí?
Samozřejmě že strach jsme měli, ale v prvním 
momentě jsme o něm nepřemýšleli. Prvotní šok 
a informace o neštěstí v Asii vystřídala chuť po-
moci a na nějaké obavy nebyl čas. Zpětně si ale 
uvědomuji, jaký asi o nás museli mít strach na-
še rodiny a kamarádi. Ale ani v Čechách člo-
věk nikdy neví, s jakou nemocí se potká a v na-
ší profesi to platí dvojnásob. Věřím na osud, že 
pokud se má něco stát, stane se to bez ohledu 
na to, zda doma nebo za hranicemi.

Při svých cestách vidíte mnoho lidského neštěs-
tí. Máte také nějaké radostné zážitky?
Nejvíce mě zasáhla chudoba a bezmoc místních 
obyvatel v Keni. Neutěšená situace tam bohu-
žel stále trvá, ale pokud se nám podařilo roz-
zářit něčí oči, a já myslím, že ano, tak jsem za 
to velmi ráda a naše pomoc měla cenu. Když 
zachráníte lidský život, když dáte popálené-
mu dítěti plyšovou hračku, když odrodíte čer-
nošské miminko, jejich oči jsou vám odměnou 
a na všechno zlé okolo zapomenete. To je ten 
impulz, který člověka nutí pokračovat a dává 
smysl jeho práci.Jiřina Špelinová

Ludmila kadlecová

opakovaně jezdíte pomáhat do keni, a to v době 
své dovolené. kdy odpočíváte?
Pokud mám volný víkend, odpočívám se svo-
jí maminkou a svými kocourky na zahradě  
v rodné vesničce Vápenný Podol. A protože mi-
luji teplo, občas si dopřeji i odpočinkovou dovo-
lenou u moře, kde čerpám sílu a energii.

Jak se dívá na tuto vaši aktivitu váš zaměstnava-
tel, kolegové, rodina?
Mám obrovské štěstí, že mě všichni podporují. 
Pomáhají mi organizovat i sbírky hraček. Moje 
rodina je už na mé samaritánské sklony zvyklá 
a všemožně mě podporuje, protože ví, že po-
máhat druhým byl vždy můj sen. Obrovský po-
díl na mé chuti pomáhat druhým má však ne-
jen rodina, kamarádi a kolegové, ale zejména 
paní učitelka Jaroslava Bredová ze zdravotnic-
ké školy v Havlíčkově Brodě, která mě nauči-
la, že pokud není profese vykonávána srdcem 
a na 100 %, je veškerá snaha být dobrým člo-
věkem a dobrou sestrou marná. Samo nepři-
jde nic, musíme chtít. Tímto bych chtěla všem 
těmto lidem poděkovat za jejich podporu a slí-
bit, že budu pokračovat ve své práci a pomá-
hat tak jako dosud.
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Ocenění Sestra roku ve výzkumu a vzdě-
lávání získala Jitka Pancířová, globální 
manažerka kvality pro dialyzační stře-

diska, B. Braun Avitum – dialyzační středis-
ka v Praze.

Jste vítězkou kategorie, která zdůrazňuje fakt, 
že sestra je vysoce odborným a nezastupitelným 
článkem jak v péči o pacienty, tak i ve zvyšování 
její úrovně. co jste v této chvíli prožívala?
Vítězství si nesmírně vážím, je to pro mne 
velká pocta a chápu to tak, že práce sestry má  
smysl a hodnotu. Tento titul vnímám jako oce-
nění nejen mé osoby, ale celého  týmu. Rozhod-
ně bych chtěla v této souvislosti zmínit vyni-
kající pracovní zázemí, což je klíčové, a velký 
dík pochopitelně patří také řadě spolupracov-
níků, kteří se podílejí na výzkumu a vzdělává-
ní včetně Nefrologické sekce ČAS.

Na střední zdravotnické škole jste studovala obor 
dětská sestra. Nechybí vám nyní práce s dětmi?
Práce s dětmi mě vždy přitahovala, proto jsem 
zvolila povolání dětské sestry a po maturitě 
přijala práci v Kojeneckém ústavu (KÚ) Luha-
čovice. V roce 1995 provoz KÚ skončil, budova 
se zrekonstruovala na Domov důchodců a stá-
vajícímu personálu byla nabídnuta práce zde. 
I když to byla velká změna v profesní práci, zů-
stala jsem Luhačovicím věrná. A musím říci, že 
nelituji. Zkušenosti získané v KÚ pod vedením  
MUDr. Damborské mě provázejí dosud. Její slo-
va „je-li spokojený personál, jsou spokojeni i ti, 
o které pečujeme“, jsou pravdivá stále. Ať pečuji 
o děti či seniory, práce mě stále baví a naplňuje.

Profese nelékařských zdravotnických pracovníků 
u nás není vysoce ceněná jak finančně, tak spole-
čensky. Čím je právě pro vás zajímavá?
Finanční ocenění je celostátně dlouhodobý 
problém. Pokud se chcete věnovat této profesi, 
nemůžete se upnout jenom na finanční ohod-
nocení. V posledních letech vnímám velkou 
aktivitu sester. Věřím, že zviditelnění práce 
sester, třeba i díky soutěži jako je tato, pove-
de ke zvýšení prestiže nelékařských zdravot-
nických povolání.

V Domově pro seniory zajišťujete ergoterapeu-
tické aktivity. které z nich jsou mezi klienty nej-
oblíbenější?
Po 16 letech ergoterapeutické práce se již některé 
z aktivit staly tradicí – posezení s hudbou, spor-
tovní turnaje, výlety do okolí, návštěvy koncer-
tů, fašanky, turistické vycházky. Nejvíce navště-
vované jsou muzikoterapie, společenská setkání 
spojená s hudbou, tancem a občerstvením.

co jsou to fašanky?
Fašank je lidová veselice, kterou vrcholí maso-
pustní období. Zpravidla v sobotu nebo v pondělí 
6 týdnů před Velikonocemi prochází vesnicí ve-
selý průvod masek s hudebním doprovodem. Po 
fašanku následuje v úterý „pochovávání basy“ 
jako symbolu zábavy a veselí. Popeleční středou 
začíná postní doba, příprava na Velikonoce. Ta-
ké v našem domově si připravují klienti masky. 
Masky za doprovodu „vozembouchu“ obcháze-
jí všechny přítomné zaměstnance, klienty, kte-
ří zůstali na pokojích i místní obyvatele v okolí 
domova. Klienti se ve svých vzpomínkách ješ-
tě dlouho vracejí k této události.

kde čerpáte inspiraci a náměty na aktivity, které 
připravujete pro seniory?
Vycházím z podnětů a přání klientů. Aktivity 
připravuji s ohledem na roční období a zdravotní 
stav seniorů. Sleduji nabídku kulturních a spo-
lečenských akcí města Luhačovice, hledám na 
internetu, sleduji zprávy v tisku, rozhlase, tele-
vizi. Z nápadů, myšlenek a požadavků sestavu-

Jitka Pancířová

ji týdenní, měsíční a půlroční plány. Díky nim 
jsou klienti seznámeni s připravovanou činností 
a mohou si najít čas na to, co je zajímá.

Práce v domově pro seniory je náročná jak fy-
zicky, tak časově. Nezasahuje vám vaše práce do 
soukromého života?
Do určité míry ano. Nemálo aktivit se koná o ví-
kendech, svátcích, po večerech – jako návště-
vy divadel, plesů, koncertů, otvírání pramenů, 
sváteční programy, výlety, rekreační pobyty. 
Ale manžel si už zvykl a syn je dospělý.

Neměla jste někdy chuť zdravotnictví opustit 
a věnovat se jiné profesi?
Touto myšlenkou jsem se nikdy nezaobírala. 
I když je práce náročná, mám ji ráda a neumím 
si představit, že bych dělala něco jiného.

co pro vás cena Sestra roku znamená? Myslíte, že 
bude mít nějaký vliv na vaši práci a na vás osob-
ně? kdo další bude sdílet vaši radost?
Ocenění mne překvapilo a velmi potěšilo. Ra-
duji se nejen já, ale i celá moje nejbližší rodi-
na a kolektiv spolupracovníků. Všichni, kteří 
mě podporovali na pražském Žofíně (mamin-
ka, syn s manželkou, vrchní sestra, dlouholetá 
profesní přítelkyně a paní ředitelka), se rado-
vali spolu se mnou a prožili jsme krásný a neza-
pomenutelný večer. Beru to jako ocenění prá-
ce celého Domova, které bych nemohla získat 
bez jejich podpory a spolupráce.
Cením si, že mi byla dána velká důvěra ze strany 
vedení, abych se této práci mohla plně a samo-
statně věnovat. Odměnou jsou spokojení klien-
ti, kteří vědí, že to s nimi myslíme upřímně.
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sestra roku 2010 poděkování
Porota 2. kola soutěže Sestra roku 2010, ve které 
post předsedkyně přijala PhDr. Jana Marečková, 
Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzity 
Palackého v Olomouci:
•  ing. Věra Husáková – zástupce generálního partnera 

společnosti HARTMANN – RICO, a. s., marketingová 
manažerka

•  Bc. Martin Holub – zástupce hlavního partnera 
společnosti 3M Česko spol. s r. o., manažer 
zdravotnických divizí

•  Mgr. Markéta Svobodová – hlavní sestra Krajské 
zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí n. Labem

•  Mgr. alena Šmídová – vedoucí oddělení 
ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání 
a uznávání kvalifikací, Ministerstvo zdravotnictví ČR

•  PhDr. Michaela Hofštetrová knotková – náměstek 
ředitele pro úsek regulace nelékařských povolání 

a výzkumu, NCO NZO Brno

•  Bc. Iva kubátová, MSc. – náměstek ředitele pro 
ošetřovatelskou péči, Pardubická krajská  
nemocnice, a. s., a předsedkyně Profesní a odborové 
unie zdravotnických pracovníků

•  doc. MuDr. Svatopluk Býma, cSc. – předseda 
Společnosti všeobecného lékařství České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně

•  MuDr. Milan kubek – prezident České lékařské 
komory

•  doc. MuDr. Jan Měšťák, cSc. – přednosta Kliniky 
plastické chirurgie 1. LF UK a FN Na Bulovce v Praze

•  prof. PhDr. Jaro křivohlavý, cSc. – psycholog, Praha
•  prof. MuDr. Jan Janda, cSc. – předseda České 

pediatrické společnosti při České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně

•  prof. MuDr. Jan Žaloudík, cSc. – senátor 
Parlamentu ČR, člen výboru a předseda Sekce 
onkochirurgie České onkologické společnosti

ceny finalistkám a vítězkám dodaly společnosti:
• 3M Česko spol. s r. o. • Exim Tours • Grada Publishing, a. s.  
• HARTMANN – RICO, a. s. •  Mary Kay •  Mediciline
• Mladá fronta a. s. • ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o.,  
který se mimo jiné postaral o nalíčení finalistek 
• Marevva • Sawex
Mediální partneři:
• Sestra • Český rozhlas • Pacientské listy  
• Zdravotnické noviny • Postgraduální medicína  
• Sedmička • Moje zdraví • Sociální služby
odborná garance:
•  MZ ČR
záštita: 
•  Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 
•  primátor hlavního města Prahy  

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

od počátku svého působení ve zdravotnictví se 
věnujete nefrologii a problematice dialyzovaných 
pacientů. co činí tento obor atraktivním?
Nefrologie je relativně mladý obor, nicméně 
velmi dynamický a svým způsobem speci-
fický. Každý pacient zařazený do dialyzační-
ho programu dochází na dialyzační středisko 
třikrát týdně na 4–5 hodin, a to po dobu ně-
kolika let. Během této doby se vytvoří velmi 
zvláštní vztah mezi pacienty a zdravotnickým 
personálem a právě v tom je práce na dialy-
začním středisku odlišná od jiných pracovišť. 
K atraktivitě nefrologie jistě přispívá dostup-
nost sofistikovaných zdravotnických přístro-
jů a fakt, že je tento obor multidisciplinární. 
Dialyzační střediska jsou ukázkovým příkla-
dem týmové práce.

co byste ve své dosavadní kariéře označila za nej-
významnější?
Každý pracovní úkol je pro mne důležitý, mu-
sí být správně splněn a svým způsobem je vý-
znamný, protože mě profesně posunuje dál. 
Nejvýznamnější součástí mého profesního 
působení je bezesporu dobrovolné aktivní za-
pojení do projektů a později i managementu  
EDTNA/ERCA (Evropská asociace dialyzač-
ních a transplantačních sester/Evropská aso-
ciace renální péče). V roce 2003 jsem byla zvole-
na do výkonného výboru této asociace, v letech 
2006–2009 jsem po tři volební období vykoná-
vala post prezidentky EDTNA/ERCA, v součas-
né době zastávám post Immediate Past Presi-
dent & Executive Director.

Většiny životních úspěchů nelze dosáhnout bez 
vlastního přičinění. kdy jste v souvislosti s vaší 
profesí musela vynaložit nejvíce úsilí?
Souhlasím, bez vynaloženého úsilí to v žád-
ném případě nejde. I tato odpověď se bude tý-
kat mého profesního působení v EDTNA/ERCA. 
Není vůbec jednoduché uspět na mezinárodní 
úrovni, a to bylo právě to období, kdy jsem mu-
sela vynaložit mnoho úsilí a dokázat, že české 

sestry jsou inteligentní, vzdělané, zodpověd-
né, nechybí jim entuziasmus, umějí improvi-
zovat a je potřeba s nimi počítat pro meziná-
rodní projekty. Nakonec se ukázalo, že se české 
nefrologické sestry zapojují daleko intenzivně-
ji do evropských vzdělávacích a výzkumných 
projektů než sestry z jiných částí Evropy. Pokud 
bych měla mluvit konkrétně o sobě, byla jsem 
první z centrální/východní Evropy na postu 
prezidenta asociace a nebylo to jednoduché ob-
dobí, každopádně ale profesně to považuji za 
nejlepší, co mě mohlo v životě potkat.

co plánujete do budoucna? Čeho byste v oboru 
ještě ráda dosáhla?
Cílů a plánů do budoucna mám řadu, jenom 
s tím časem je to trošku horší. V poslední do-
bě spatřuji velkou výzvu v edukačních a vý-
zkumných projektech, které jsou koordinova-
né a financované EU. To je směr, kterým bych 
se ráda vydala.

anna chrzová

redakcí Sestry jste byla oceněna za celoživotní 
věrnost profesi a odvedenou práci, kterou jste za 
50 let ve zdravotnictví vykonala nejen pro pacien-
ty, ale i pro sestry. Jak toto ocenění vnímáte?
Prožívám vděčnost a nesmírnou radost i velký 
ostych a pokoru. Uvědomuji si, jak jsem obklo-
pena vynikajícími lidmi a jaké jsem měla štěs-
tí, že jsem se při své práci setkala s docentkou 
Martou Staňkovou, jednou z prvních sester, kte-
rá změnila české ošetřovatelství a byla i první 
oceněnou sestrou za celoživotní dílo v ošetřo-
vatelství. Dalším pro mne významným člově-
kem byl profesor Vladimír Pacovský, zaklada-
tel celoživotního vzdělávání sester a dovedl mne 
k přednáškové a publikační činnosti a řídící práci 
v ošetřovatelství. Na klinice jsem se také setka-
la s akademikem Charvátem, který nás všechny 
ovlivňoval v oblasti moderní komunikace s pa-
cientem. Po jeho smrti visel na chodbě citát jed-
né z jeho myšlenek: „Nevím, zda mají biologic-
ké systémy ještě nějaký jiný smysl než zachování 
jedince a udržení druhu. U člověka to však urči-
tě nestačí. Musí po sobě zanechat přinejmenším 
kus poctivé práce.“ A tím se stále řídím.

Jak se z vašeho pohledu změnila za posledních 
50 let tvář ošetřovatelství?
Role sestry za tu dobu získala zcela novou tvář. 
V procesu výuky jsme se naučily sebedůvěře 
a kritickému smýšlení o své práci. Změna roz-
hodně není pouze ve vzdělávání, ale především 
v uvědomění si své samostatnosti. Sestry jsou 
bezesporu první skupinou, která skutečně po-
chopila, že pacient je jejich partnerem. Už dáv-
no jen otrocky neplní ordinace, nebrousí jeh-
ly, nevyplachují stříkačky a nemotají tampony, 
ale vystupují jako aktivní koordinátorky péče. 
Asi jediné, co je stále stejné, je jejich součinnost 
a loajalita k týmu.

Proč by měly být sestry na své povolání hrdé?
Protože je to krásné, rozmanité a „jisté“ povo-
lání. Vždyť nikdo nestráví více času s pacienty 
než sestry. Na nich záleží, zda budou na pobyt 

Laureátkou Čestného ocenění za celoži-
votní dílo v ošetřovatelství se stala anna  
chrzová, odborný garant vzdělávání pro 

nelékařské zdravotnické pracovníky VFN 
v Praze a předsedkyně Sekce managemen-
tu ČAS.
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vzpomínat s vděčností, či nikoli. Sestry pomá-
hají vytvářet vstřícné a vlídné prostředí. Dnes 
je povolání sestry vysoce kvalifikovanou prací. 
Sestra je svébytnou a nezastupitelnou členkou 
zdravotnických týmů. To je příležitost i výzva. 
Jedno ovšem zůstává stejné. Vstupujeme do in-
timních zákoutí těla i duše. Najít rovnováhu 
mezi laskavostí, důvěrností, empatií a na druhé 
straně profesionalitou, důstojností a nadhle-
dem, ubránit se přitom zcyničtění a okoralos-
ti srdce je úkol těžký, a kdo to dokáže, má prá-
vo být na sebe i své povolání hrdý.

co sestrám stále ještě chybí k „dokonalosti“ a kde 
jsou největší rezervy této profese?
Chybí nám stále kvalitní komunikace jak s pa-
cientem, v týmu, tak s veřejností. Sestry uděla-
ly veliký pokrok v prezentacích na odborných 
konferencích. Další oblastí jsou kompetence a je 
třeba dále zlepšovat znalosti a dovednosti v ma-
nagementu, protože jak již říkala Florence Nigh-
tingale: „Ošetřovatelství je progresivní práce, ve 
které stát na místě znamená jít zpět.“

Na co by se sestry měly soustředit, aby si získa-
ly stejnou míru uznání, kterého se dostává jejich 
kolegyním na západ od nás?
Jsem přesvědčena, že kvalita práce našich ses-
ter se může rovnat s kteroukoli zahraniční sest-
rou. K tomuto přesvědčení mě vede i hodnocení 
zahraničních návštěv u nás ve VFN v Praze. Po-
řádáme konference a semináře, kde přednášejí 
sestry, které získaly zkušenosti v zahraničí. Je 
přínosné vyměnit si zkušenosti a porovnat styl 
práce, přístup k pacientům, financování atd.
Úspěch našich sester nás přesvědčuje, že česká 
sestra je velice žádaná, kreativní a úspěšná.

oceněno bylo vaše celoživotní dílo v ošetřovatel-
ství, tímto však váš profesní příběh nekončí…
Ukončila jsem dvacetiletou  etapu hlavní sest-
ry VFN v Praze. Za svůj úspěch pokládám pře-
devším skutečnost, že sestry se staly základem 
naší nemocnice, jsou schopné samy rozhodo-
vat o způsobech péče o pacienta, samy pláno-
vat, provádět i kontrolovat svoji práci. To nebylo 
možné, když se o nich mluvilo jako o pravé ru-
ce lékaře, čekající na příkaz. Změnit zaběhnutá 
schémata bylo možné jen osvojením si organi-
začních doporučení „vědeckého řízení“.
Profesní příběh pokračuje, budu předávat své 
zkušenosti. Mojí prioritou je plnění získaného 
projektu EU „Operační program Praha – Adap-
tabilita“ a další vzdělávání NLZP ve VFN v Pra-
ze. Hlavním cílem projektu je rozvíjet, rozši-
řovat a zlepšovat systém dalšího profesního 
vzdělávání. Přispěji tak k posílení pozice VFN 
jako učící se organizace. 
Přála bych všem, kteří si vybrali povolání sest-
ry, aby jim závěr kariéry přinesl tolik uspoko-
jení a zadostiučinění jako mně.

Marie Čechová

Ocenění Sestra mého srdce, o kterém roz-
hoduje svými hlasy široká veřejnost, le-
tos získala Marie Čechová, vrchní sestra 

anesteziologicko-resuscitačního oddělení Ne-
mocnice Znojmo.

V své kategorii jste sice nezvítězila, ale získala jste 
si srdce široké veřejnosti a krásnou křišťálovou 
cenu. co pro vás toto ocenění znamená.
Je to pro mne velká pocta, nesmírně si jí vážím, 
neboť je výsledkem uznání široké veřejnosti. 
Vnímám ji jako ocenění pro všechny sestřičky.

Ve zdravotnictví pracujete již 37 let. Neměla jste 
někdy chuť jej opustit a věnovat se jiné profesi?
Neměla, naopak mě práce s lidmi stále více  
naplňuje.

Prodělala jste vážné onemocnění a nejenže jste 
nerezignovala, ale ještě jste začala pomáhat on-
kologicky nemocným. Ve znojmě jste dokonce zří-
dila pobočku o. s.  arcuS, které nabízí pomocnou 
ruku  nemocným a jejich rodinám. co vám dodá-
valo sílu a bylo pro vás největší motivací?
Nerezignovala jsem, protože jsem kolem sebe 
měla mnoho odborně i lidsky úžasných lidí. Po-
děkování patří všem zdravotníkům MOÚ Brno, 
kteří se o mne starali, rodině, přátelům, spolu-
pracovníkům, organizaci ARCUS – OC. Právě ta-
to zkušenost mi dala motivaci i sílu udělat něco 
pro druhé. Cílem zřízení pobočky ARCUS – OC 
bylo rozšířit činnost onkologického sdružení 
v oblasti osvěty v prevenci onkologických one-
mocnění ve znojemském regionu. Moc bychom 
si přáli dosáhnout toho, aby lidé včas využívali 
připravené preventivní programy.

Jaké to je, když se zdravotník ocitne v roli pacien-
ta? Nahlížíte na práci zdravotnického personálu 
a utrpení pacientů po této zkušenosti jinak?
V roli pacienta jsem měla jediné přání, být 
zdravá. A proto si práce zdravotníků vážím po 
uzdravení ještě více než před onemocněním, 
vždyť díky nim může spousta lidí žít, rozdá-
vat radost, lásku, pomáhat.

V rámci své nemocnice působíte i v komisích pro 
ošetřovatelství a nozokomiální infekce. co po- 
dle vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu ošet-
řovatelské péče a zejména její subjektivní vnímá-
ní pacienty.
Domnívám se, že pacienti vnímají nejvíce indi-
viduální a lidský přístup k osobě samé, uprave-
nost, čistotu a odborné znalosti, bez kterých by 
nebylo ošetřovatelství na současné úrovni.

Ester Kopecká, DiS., Filip Kůt Citores, DiS.
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„Rok od roku je tento slavnostní večer krás-
nější,“ usmívala se Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., 
MBa, předsedkyně České asociace sester a ře-
ditelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 
když odcházela ze sálu pražského Žofína, kde 
byla ve velmi slavnostní a srdečné atmosféře 
ocenění Sestra roku 2010 již předána. „Prospěla 
mu výměna moderátorů a program byl zejmé-
na o sestrách, což je moc dobře. Důstojnost ce-
lému večeru dodala přítomnost pana ministra 
a pana primátora,“ dodala.

Nastavit správný stav věcí
„Velmi si těžké a obětavé práce sester vážím,“ 
zdůraznila Dana Jurásková a na svátečním ve-
čeru, který byl věnován skutečně výhradně 
jim, popřála „zejména hodně zdraví a vnitřní 
síly, aby u své práce setrvaly, abychom se mohly 
příští rok zase třeba na Sestře roku vidět“. A co 
by podle ní pomohlo sestrám jejich současnou 
situaci, která se nikterak neodlišuje od ostat-
ního dění, řešit? „Možností je celá řada,“ od-
pověděla na otázku s úsměvem. „Kdybych ale 
začala hodně zeširoka, jistě by pomohlo, kdyby 
se naši občané starali o své zdraví a spolupraco-
vali při svém uzdravení. To by určitě pomohlo 

XI. ročník předávání ocenění Sestra roku opět přilákal pozornost nejen 
sester, jichž se tato akce přímo dotýká, ale i mnoha jiných – lékaři 
počínaje a pacienty konče. Někteří hosté samozřejmě drželi palce „té 
své sestřičce“, ale všichni nakonec potvrdili, že by těch krásných cen 
mělo být daleko víc, pro všechny, které si to zaslouží.

Práce, před kterou smekám

všem zdravotníkům v jejich práci a zvýšila by 
se jistě i úspěšnost léčby.“
Prof. MuDr. Jan Žaloudík, cSc., senátor Parlamen-
tu Čr, člen výboru a předseda Sekce onkochirur-
gie České onkologické společnosti se předávání 
ocenění Sestra roku v minulých letech účast-
nil jako divák, letos poprvé zasedl v porotě. Sa-
mozřejmě i on potvrdil, že to není role jedno-
duchá, nicméně ji prý přijal především proto, 
že samotné oceňování považuje za „velmi uži-

ději dělání pořádku, protože přece nemůže-
me reformovat něco, co formu nemá. Sestrám 
pomůžeme, když nastavíme správný stav vě-
cí, přičemž nejde zdaleka jen o mzdové pro-
středky, ale i o vzdělávání a podmínky k ži-
votu jako takové.“

Udržet si profesní a etický náboj
Program večera doprovázející předávání oce-
nění Sestra roku 2010 probíhal hladce, jen jed-
nou se hladina „zčeřila“. Stalo se tak ve chvíli, 
kdy se neočekávaně otevřely dveře a jimi do sa-
lonku pražského Žofína vstoupil mezi nomino-
vané sestry i vzácné hosty neplánovaně, a proto 
pro všechny nečekaně exprezident Václav havel, 
který se svou manželkou Dagmar každoročně 
akci prostřednictvím Nadace VIZE 97 zaštiťu-
je. „Nejsem tu pokaždé,“ usmál se, „ale když to 
jde, rád přijdu. Často bývám v jejich rukách,“ 
dodal a ochotně se s nominovanými sestrami 
nechal vyfotografovat.
Ani pro ministra zdravotnictví doc. MuDr. Leoše 
hegera, cSc., nebylo udělování a předávání 
ocenění Sestra roku ničím novým – účastnil 
se v minulosti tohoto galavečera, když si jed-
na z „jeho“ sester z královéhradecké nemocnice 
tuto poctu odnášela. Velmi si toho prý tenkrát 
považoval, protože „běžné ocenění jejich prá-
ce není nijak grandiózní“ a alespoň je jim ve-
řejně poděkováno. „Podle mě to, že velká část 
sester pracuje v třísměnném provozu, je stále 
velmi nedoceněné, protože to člověka straš-
ně devastuje a psychická i fyzická zátěž, kte-

MuDr. Leoš heger, cSc.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBa

prof. MuDr. Jan Žaloudík, cSc.

tečnou akci“, protože na sestřičkách podle něj 
do značné míry stojí zdravotnictví.
„Nejde jen o oceněné jednotlivce,“ řekl prof. 
Žaloudík, „ale o to, abychom se o struktuře pé-
če – klinické i sociální nebo výzkumné – více 
bavili. Z tohoto pohledu myslím, že je to vel-
mi rozumná a dobře zaměřená akce.“ I ve svě-
tě uznávaný onkolog pracoval ve zdravotnic-
tví třicet let, nyní je senátorem a své znalosti 
a zkušenosti pochopitelně zúročuje i ve svém 
novém působení. Pomoci zlepšit současnou si-
tuaci sester lze podle něj pouze tak, že se po-
může celému zdravotnictví. „Já, podobně jako 
pan ministr, nemám rád slovo reforma, pro-
tože už se vyprázdnilo,“ zdůraznil, „mám ra-
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václav havel helena vondráčková

rou sestry prakticky permanentně mají, se tím 
ještě násobí,“ řekl doc. Heger, který i ve chví-
lích, kdy se ostatní bavili, byl neustále oslovo-
ván těmi, kteří za ním přišli s problémy prová-
zející dnešní zdravotnictví. V čem jako ministr 
spatřuje možnost pomoci sestrám v jejich sou-
časné nelehké situaci? „Myslím, že to je hlavně 
otázka dostatečného počtu personálu, protože 
v posledních letech tento problém nespočíval 
pouze v platech, jako v onom přetížení a čas-
tém střídání a výpadcích, protože množství 
personálu v podstatě nemá rezervy a jakmile 
někdo onemocní nebo se stane něco mimořád-
ného, musejí sestry sloužit přesčasy. Mají to-
ho hodně.“ A co sestrám přeje? „Popřál bych 
jim, aby jim ten profesní a etický náboj, který 
v sobě nesou, zůstal a aby se těmi vzbouřený-
mi poměry ve zdravotnictví, které se už dva-
cet let nedaří uklidnit, nedaly odradit a vydr-
žely. Sestry v nemocnici vytvářejí atmosféru, 
takže je potřeba, aby byly v pohodě.“

Pevné nervy,  
hodně sil a trpělivost
K dámám, které bylo možno sledovat, jak se 
sestrami hovoří i jak jim posléze gratulují, pa-
třily i zpěvačka helena vondráčková a moderá-
torka a modelka iva kubelková, která večer spolu 
s Janem Čenským z pódia provázela. Obě se sice 
shodly na tom, že nejsou ve zdravotnických za-
řízeních právě častými hosty, ale své zkušenos-
ti mají. „Ne že bych byla někdy vážněji nemoc-
ná, ale samozřejmě, že jsem už mnohdy v životě 
pomoc lékařů a sester využila,“ připustila stále 
půvabná Helena Vondráčková a dodala: „Zvlášť 
teď před jarem to bývá trošku problém, i když – 
zaplaťpánbůh – jsem docela imunní a navíc 
se snažím dodržovat prevenci, aby se mi ně-
co nestalo.“ I tak ale o práci sester „leccos ví“, 
především z doby, kdy měla vážně nemocnou 

maminku, která prodělala dvě operace srdce. 
„Byly to těžké chvíle a jsem všem velmi vděč-
ná, nejen za maminku, ale za všechny nemoc-
né, protože to jsou andělé strážní, kteří všechnu 
tu práci kolem musí zvládat. Vzdávám sestrám 
velký dík a hold a velké uznání. Jejich práce 
je skutečně svým způsobem poslání. Přeji jim 
hodně sil a pevných nervů, aby v sobě měly 
hodně lásky k tomu, co dělají, a aby pořád by-
ly naší oporou, aby vydržely. A hlavně hodně 
zdraví, protože když ony budou nemocné, my 
budeme o to víc,“ vzkázala všem sestrám He-
lena Vondráčková.
Modelka a moderátorka Iva Kubelková má nyní 
období, kdy ostatní starosti zpravidla překryje 

péče o malé děti. „K dětem klasické dětské ne-
moci patří, takže pokud nějakou dobu trávím 
ve zdravotnickém zařízení, tak poslední dobou 
hlavně s nimi. A znáte to – především u dětí je 
velmi důležitý přístup, prvotní způsob komu-
nikace, který je polovinou veškerého úspěchu, 
uvolnění dětí v ordinaci,“ svěřila se a neopo-
mněla připomenout, že mají „vynikající lékař-
ku i sestřičku, které jsou opravdu milé“. A co 
přeje Iva Kubelková sestrám k jejich neoficiál-
nímu svátku – předávání ocenění Sestra roku? 
„Hlavně jim přeji pevné nervy a hodně sil a tr-
pělivosti. Sama jsem se sestřičkami přišla do sty-
ku snad jen v souvislosti se dvěma porody, ale 
častěji to bylo spíše v souvislosti s péčí o něko-
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ho jiného. A opravdu někdy mívám pocit, že to 
jsou nadlidské bytosti a že musí být úplně ideál-  
ní. Nesmí na sebe nechat působit všechny ty sta-
rosti a bolesti, které lidé mají, a naopak musí být 
každému vždy nápomocny. A navíc ještě musí 
žít svůj život, který není – jako život každého 
z nás – úplně jednoduchý. Je to práce, před kte-
rou opravdu smekám.“

Nepoznat syndrom vyhoření
MuDr. Milan kubek, prezident České lékařské 
komory, je pravidelným hostem večerů setká-
ní sester a vyhlašování Sestry roku a letos ta-
ké zasedl v porotě. Sestrám popřál, aby je práce 
bavila a aby se konečně dočkaly jejího lepšího 
ohodnocení. Ale ani slavnostní nálada veče-
ra neodehnala myšlenky na současnou situaci 
ve zdravotnictví. Myslí lékaři také na to, jak 
pomoci sestrám při plnění jejich náročné prá-
ce? „Určitě ano,“ přikývl MUDr. Kubek bez 
rozmýšlení. „Jednou z důležitých kapitol me-
moranda, které se nám podařilo uzavřít s vlá-
dou, je závazek vlády, že se v příštím roce budou 

zvyšovat platy všech zdravotníků, tedy pocho-
pitelně i sester. Takže na sestřičky určitě myslí-
me a chtěl bych poděkovat té části sester a Od-
borovému svazu zdravotní a sociální péče ČR 
za to, že pochopily, že v té kritické chvíli by-
lo třeba stabilizovat lékaře, aby ani sestry ne-
přišly o práci.“
Doc. MuDr. Bohuslav Svoboda, cSc., primátor 
hlavního města Prahy a přednosta gynekologic-
ko-porodnické kliniky 3. LF uk a FNkV, přizná-
vá, že si sestry vždy pečlivě vybíral. Podle če-
ho? „Možná překvapivě si jako muž nevybírám 
sestry čerstvě vyšlé ze školy, ty beru na klini-
ku, ale k sobě do ordinace většinou volím ses-
tru zkušenější nebo starší, protože komunika-
ce s pacientem, v našem případě s pacientkou, 
se skutečně odvíjí od toho, jak je sestra kvalit-
ní nejen po stránce odborné, ale i svou lidskou 
zkušeností. Pro mne je prvním rozhodujícím 
momentem pohovor a zjištění, jak umí reago-
vat na životní situace.“
Doc. Svoboda za dobu svého působení ve 
zdravotnictví samozřejmě poznal mnoho ko-Iva kubelková

MuDr. Milan kubek doc. MuDr. Bohuslav Svoboda, cSc.

legů a kolegyň a zdá se, že na některé vzpo-
míná i rád. „Je to třeba sestra Věra, se kte-
rou jsem prožil na ambulanci celý život, je to 
moje stávající vrchní Zdena Šimonová, kte-
rou znám od dětských sukének, od chvíle, 
kdy přišla ze školy jako čerstvá porodní bá-
ba a přes staniční došla až k vrchní sestře. Je 
řada sester, na které rád vzpomínám. Třeba 
i z mého prvního pracoviště, z příbramské 
nemocnice, kdy jsem přišel do úplně nové-
ho světa a sestry byly jako maminky starají-
cí se o toho mladého doktora. Jsou to všech-
no krásné vzpomínky.“ A také doc. Svobody 
jsme se zeptali, co by sestrám popřál. Prý jen 
jediné: „Aby skutečně mohly své povolání dě-
lat v kvalitě a rozsahu, jaké odpovídají jejich 
vzdělání. Velmi těžce nesu to, že sestry ne-
vykonávají odpovídající rozsah činností, ať 
už mají vyšší gradus bakalářek, nebo magis-
ter. A přál bych jim, aby je jejich povolání na 
každém postu bavilo, aby je to, čemu se říká 
syndrom vyhoření, nikdy nepotkalo.“

Mgr. Dana Frantálová
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Označujete se jako „nezapomenutelné he-
recké vokálně-instrumentální kvarteto“ 
nebo také jako „jedna z nejlepších kapel, 

která vás bude bavit“. Můžete kapelu a její jed-
notlivé členy blíže představit?
aleš háma: S Daliborem a Jakubem jsme se se-
známili na konzervatoři. Dalibor byl sice o tři 
roky výš, ale k nám do ročníku chodila jeho ses- 
tra Adéla, se kterou mají velice blízký vztah. 
A tak jsme se začali všichni vídat. Navíc Gondí-
kovi jsou ze Sokolova a já jsem z Karlových Va-
rů, takže i v tomto směru k sobě máme blízko. 
Naše kamarádství pomalu přerostlo v hudbu. 
Po představení jsme často hrávali na kytary, 
basu, bubny… Já jsem po škole odjel na rok a půl 
do San Franciska a po mém návratu už kluci 
hrávali s Hardym, který v té době dělal zvukaře 
a hudebního režiséra v divadle ABC. Letos je to 
úplně přesně 15 let, co spolu hrajeme.
Dalibor Gondík: Původní sestava vznikla již 
v roce 1988 na vojně.

proč právě název hamleti? 
aleš háma: Název Hamleti přišel sám od sebe, 
protože jsme všichni vystudovaní herci. 
Dalibor Gondík: Je to takový jednoznačný fó-
rek. Jak jinak se můžeme jmenovat, když jsme 
samí herci.

z ochutnávky vašeho repertoáru je vidět, že se 
nebojíte pustit do žádného žánru… Jak nově za-
řazované písně vybíráte? kdo rozhoduje, kde bu-
dete hrát, co budete hrát?
Dalibor Gondík: Vzhledem k tomu, že naše ka-
pela je kapelou bez ambicí a kapelou napros-
tého chaosu a nemožnosti zkoušet a něco vy-
myslet, tak…
aleš háma: Já si dovolím jen vsuvku. Za těch 
patnáct let jsme měli dvě zkoušky.
Dalibor Gondík: Jo, ale jenom proto, že jsme hráli 
v Lucerně a studem bychom nemohli projít dveř-
mi do sálu… Nikdo nic nevymýšlí, nikdo nic ne-
vybírá, je to čistě jenom radost. Ze začátku jsme 
hrávali jen country písničky. Při vystoupení se 
stávalo, že někdo ze sálu na nás zakřičel své přá-
ní na písničku. Takže my jsme se ji nějak polona-
učili při vystoupení, někdo pak sehnal text a do 
příště jsme si to nějak zapamatovali. 

hráli jste pro sál plný zdravotníků, máte osobní 
zkušenost se zdravotnictvím a sestrami?

Po vyhlášení výsledků soutěže hrála k poslechu a tanci kapela 
Hamleti. Jejími členy jsou Aleš Háma, Dalibor Gondík, Jakub 
Wehrenberg a Hardy Marzuki. Jména známých bavičů byla předzvěstí 
uvolněného večera.

Atmosféru vytvářejí právě sestřičky

Dalibor Gondík: Zkušenosti mám jen ty nejlep-
ší. V nemocnici jsem ležel asi dvakrát nebo tři-
krát. Jediné, co si pamatuji, jsou samozřejmě 
sestřičky. Právě ony se o mě staraly v předo-
peračním období, kdy má člověk většinou na-
pnuté nervy. Sestřičky se pořád chodily ptát, 
jestli jsem už byl na záchodě, jestli už mi za-
braly ty prášky na vyčištění a tak, a já jim říkal: 
„Nezabraly, nebyl jsem tam…“ A ještě si pama-
tuji, že když mě vezli na sál, myslím se žluční-
kem, tak jeden zdravotnický pracovník, tuším, 
že to byl chlap, říkal: „Tak to je ta amputace le-
vé nohy?“ Já jsem si v tu chvíli myslel, že rad-
ši umřu, ale ostatní měli záchvat smíchu, pro-
tože jsem úplně zezelenal…

když zvážíte, kolik je v Čr sester, je poměrně vel-
ká pravděpodobnost, že někdo z vás třeba cho-
dil se sestřičkou…
Dalibor Gondík: Já jsem chodil s Maruškou z vo-
jenské nemocnice. Už je to hrozně dávno, ale 
bylo to výborné.
aleš háma: Já jsem s jednou sestřičkou chodit 
chtěl, ale v té době jsem už byl ženatý, tak-
že jsem s ní chodit nemohl a nemohl jsem se 
s ní ani vídat :-)

zaregistrovali jste akci lékařů „Děkujeme, odchá-
zíme“, která zahýbala společností?
aleš háma: Samozřejmě jsme ji zaregistrovali. 
Právě sestřičky dělají nemocnici nemocnicí, 
bez ohledu na to, že jsou tam sebelepší odborní-
ci lékaři. To, jak se v nemocnici cítíte a jak vám 
je, opravdu závisí hlavně na sestřičkách. Mně 
ta akce přišla hrozně nefér právě vůči sestrám, 
protože lékaři kopali jen sami za sebe.
Dalibor Gondík: Podle mého názoru se ta akce 
ukázala jako přehnaná v momentě, kdy Vino-
hradská nemocnice odmítla vzít pana Engela 
zpět na jeho původní místo a doktoři vyhrožo-
vali, že kvůli tomu budou stávkovat zase. Nic-
méně pana Engela zpátky do Vinohradské ne-
mocnice nevzali, a i tak se celá akce uklidnila. 
Ale v tuhle chvíli jsem si říkal: „Dobrý, ale klu-
ci, teď už jste fakt přeťápli.“ To už je skutečně 
moc. Přece když dám výpověď, musím počítat 
s tím, že zaměstnavatel nebude souhlasit s tím, 
abych ji stáhnul. V každém případě ale souhla-
sím s tím, co říkal Aleš o sestřičkách, že atmo-
sféru nemocnice dělají právě sestřičky.

Máte nějaké závěrečné poselství sestrám?
aleš háma: My vystupujeme na této akci tuším 
potřetí a pokaždé tu hrajeme moc rádi, je tu 
moc dobrá atmosféra. A takto je to i v nemoc-
nici, sestřičky dělají tu dobrou atmosféru. A tak 
by to mělo být. Doufám, že až budu ležet na té 
urologii, bude to stejné… :-)

Mgr. Martina Pelikánová, Ester Kopecká, DiS.
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