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Českým sestrám  se moc dobře 
nedaří - potvrzují to v šetření…

• Snižují se počty zaměstnanců ve službách, 
personální krize v nemocnicích

• Náročná administrativa, na úkor času 
stráveného s pacientem, málo odpočinku

• Nedostatečné finanční ohodnocení, rozdíly dle 
regionu

• Celkově převládá pocit, že se situace ve 
zdravotnictví neustále zhoršuje

• Pocit demotivace

Dotazníkové šetření  Odborového svazu zdravotnictví a 
sociální péče (OSZSP)  k personální situaci v nemocnicích, r. 
2014, 2015 



Jak tuto situaci změnit?
1. krok – SJEDNOCENÍ

• Získat silnou profesní organizaci
• sloučit stávající profesní organizace nelékařů v 

jeden celek nebo alespoň úzce spolupracovat
• získat nové členy



Sjednotit se …

• Česká asociace sester 
nebo

• Komora nelékařských zdravotnických pracovníků



Co bychom měli udělat

• Každý NLZP by měl vstoupit do ČAS
• NLZP nemají čas angažovat se, z důvodu velké

pracovní zátěže, plnění dalších rolí matky, 
manželky, …..

• ALE i pouhé členství, bez angažovanosti, znamená 
pro jednotlivce minimum úsilí, ale pro náš obor to 
znamená velmi mnoho



Co sjednocením získáme? 

• Silnou profesní organizaci, která dokáže lépe hájit 
a prosazovat zájmy NLZP v ČR

• Větší finanční rozpočet 



Česká asociace sester

• Je to největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Je 
otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, 
sociálního péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez 
ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice

• Oblasti zájmu
• Podporovat aktivity zaměřených na realizaci národních a mezinárodních programů, jejichž 

cílem bude příprava sester, porodních asistentek a dalších nelékařských zdravotnických 
oborů na výkon povolání

• Spolupracuje na změnách systému
• Zvyšování prestiže NLZP ve společnosti
• Podpora volného pohybu pracovní síly v EU
• Zajištění bezpečnosti a kvality ošetřovatelské péče
• Zastupuje poskytovatele oš. služeb v domácí péči 

• Malá členská základna a omezený finanční rozpočet znamenají pro ČAS limity pro 
podporu NLZP v ČR !!!



Co chce ČAS zlepšit pro NLZP

• Udržet stávající členy a získat nové
• Rozšířit poskytované benefity
• Zajistit lobbing u zákonodárců
• Zlepšit informovanost o uskutečněných  aktivitách 

ČAS prostřednictvím médií



Co ČAS aktuálně řeší
několik příkladů …

• Zohlednit náročnost výkonu při odměňování sester a ostatních nelékařů
– nestačí jen příslib zvýšení platů o 10 %

• Nastavit systém smysluplného celoživotního vzdělávání – podle novely 
zákona to bude záviset na zaměstnavatelích

• Nastavit a dodržovat kompetence jednotlivých profesí
• Promítnout činnosti sester do úhradové vyhlášky
• Nastavit minimální personální zabezpečení tak, aby byla poskytována 

kvalitní a bezpečná péče a nedocházelo k přetěžování sester
• Zvýšení kvót pro příjem studentů na VŠ
• Nábor nižších zdravotnických pracovníků a zvýšení jejich platů
• Snížení administrativní zátěže sester – zapojení v pracovní skupině 

Hlavní sestry MZ ČR



ČAS chce zvýšit prestiž NLZP ve 
společnosti

• ČAS chce zlepšit PR a marketing NLZP směrem k veřejnosti
• Zlepšit postavení NLZP v ČR
• Představit sestru jako unikátní profesi

• Pečující o zdraví lidu
• Získat zájem o studium NLZP mezi mládeží 
• Zdravotnictví se bez sestry neobejde

• Media – lifestyle, Facebook, televize, …
• Články – Příběhy sester a jejich pacientů
• Ukázat pravý obraz sestry, ne co je v seriálech



Proč má ČAS malou členskou 
základnu?

• Prezidium ČAS vnímá malou členskou základnu jako
zásadní problém pro organizaci

• ČAS plánuje provést výzkum a zjistit názor sester na 
členství v profesní organizaci

• Hypotézy – nízká uvědomělost sester, malá aktivita 
výkonných výborů ČAS pro NLZP, členský poplatek, málo 
benefitů, existuje velké množství profesních organizací, 
potřebné informace lze získat jiným způsobem… ???



Doporučení 

• Uvědomme si , že nejednotnost NLZP, nelékaře samotné 
velmi poškozuje

• Jedna sestra nezmůže nic, ale desetitisíce NLZP už 
dokáží hodně

• Více sester do politiky, dlouhodobé doporučení ICN 
(Mezinárodní rada sester)

• Vše si musíme prosadit sami, nikdo to za nás neudělá
• Máme velký potenciál, který nevyužíváme



Společně to dokážeme!

Děkuji za pozornost
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