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Počet sester na 1 000 obyvatel
 2000 / 2014

7,9

7/8,4



Absolvent na  100 000 obyvatel   2014

15,2

39,1



Demografcké údaje 2015

Rozhodují se Už možná pracují 
(15,2 na 100 000)

ženy muži



Co je přesvědčí ??



Veřejné sdělovací prostředky

• Sestra kradla a prodávala léky: Za přivýdělek 
jí hrozí 8 let kriminálu

14.2.2017  htp://w⋖w⋖w⋖.blesk.cz/clanek/regiony-ostrava

• Sestry: Lhaly jsme policii na pokyn primáře
1.2.2017   htp://w⋖w⋖w⋖.tyden.cz

• Zdravotní sestra obviněna z vražd pacientů, 
soud ji osvobodil

24.5.2016 http://www.denik..cz/tema/zdravotnissestra

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-ostrava
http://www.tyden.cz/
http://www.tyden.cz/
http://www.denik.cz/tema/zdravotni-sestra


Veřejní činitelé

• Prof. MUDr. Rastslav Vyzula, CSc., poslanec ČR

„....60-70 procent sester, nepovažuje za nutné 
mít vysokoškolské vzdělání…“
Samotná novela problém sester nevyřeší; Zdravotnictví a medicína 5/2017



Naše prezentace

• Bylo prokázáno, že každé 10% snížení počtu 
vzdělaných sester zvyšuje mortalitu pacientů 
p 11%... „

• Dále bylo identfkováno, že náhradou jedné 
vzdělané sestry za zdravotnického asistenty 
při 25 pacientech se zvyšuje riziko úmrtnost 
o 25 %.“

Florence 3/17



Sestřičk.y(1983)



Nemocnice na k.raji města



Nemocnice na k.raji města

Bála jsem se, že mě pak budou 
všechny zdravotní  sestry 
nenávidět, protože český divák 
je obzvlášť talentovaný k tomu, 
aby si ztotožnil herce s postavou, 
kterou hraje.

Zdroj: 
http://revue.idnes.cz/ivasjanzurovasrozhovorshereck.asnemocnicesna
sk.rajismestasrolesdivadlosflmsserialsgpas/lidick.y.aspx?c=A161114
_132618_lidick.y_bib

http://revue.idnes.cz/iva-janzurova-rozhovor-herecka-nemocnice-na-kraji-mesta-role-divadlo-film-serial-gpa-/lidicky.aspx?c=A161114_132618_lidicky_bib
http://revue.idnes.cz/iva-janzurova-rozhovor-herecka-nemocnice-na-kraji-mesta-role-divadlo-film-serial-gpa-/lidicky.aspx?c=A161114_132618_lidicky_bib
http://revue.idnes.cz/iva-janzurova-rozhovor-herecka-nemocnice-na-kraji-mesta-role-divadlo-film-serial-gpa-/lidicky.aspx?c=A161114_132618_lidicky_bib


Ordinace v růžové zahradě



Ulice



Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z 
lék.ařsk.ého prostředí(2017). 





Chceš být sestrou ???

2015



Co můžeme nabídnout

• Fyzicky i psychicky náročnou práci
• Nutnost celoživotního vzdělávání

• Příslib slušného fnančního ohodnocení
• Variabilní pracovní dobu a výši úvazku
• Vděčnost pacientů



Musíme stavět na tradici a přitom 
myslet na budoucnost



   Děkuji za pozornost
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