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Sestry na sál! – to byl název plesu !eské asociace sester, kter" 
m#l premiéru 14. ledna 2010 v Praze na $ofín#.  Se%ly se zde 
sestry z !eské republiky i ze Slovenska, aby pospolu pro&ily 
krásn" ve'er a zatan'ily si v historick"ch prostorách, kde sice 
tane'ním, ale mo&ná o to v"znamn#j%ím krokem krá'ely d#ji-
ny. 
V úvodu uvítala v%echny p(ítomné prezidentka !AS Bc. Anna 
Skalická. Pozdravila také vzácné hosty z politického &ivota, 
mezi nimi& nechyb#la ministryn# zdravotnictví Mgr. Dana Ju-
rásková, MBA., Ph.D., slovenské kolegyn#, kolegy léka(e, vy-
soko%kolské pedagogy a také sponzory.

Z úvodního slova prezidentky 
Bc. Anny Skalické
Jestli si n#která profese zaslou&í trochu oddychu a „sv#tel 
ramp“, je to ta na%e, o%et(ovatelská. V denním shonu nemáme 
ani 'as si uv#domit, &e vykonáváme jedno z nejv"znamn#j%ích 
povolání ve spole'nosti. )ance, &e by ze sv#ta zmizely nemoci, 
bolest a utrpení, bohu&el neexistuje. Naopak. Víme, &e po'et 
lidí, o které je t(eba r*zn"m zp*sobem pe'ovat a starat se, ros-
te a poroste s vysokou pravd#podobností i nadále. 
O%et(ovatelská profese se dnes uplat+uje ve zdraví i v nemoci 
– v prevenci, v nemocnici, doma u pacienta, ale i v edukaci 
a oblasti psychologie. U (ady slo&it"ch lé'ebn"ch postup* u& 
nesta'í jen informace od léka(e, lé'ení se stává t"movou zále&i-
tostí pod dohledem specialisty z (ad neléka(sk"ch zdravotnic-
k"ch povolání. K v"znamn"m aspekt*m práce sester a ostat-
ních neléka(* nále&í také to, &e je p(edev%ím úlohou pé'e, aby 
pacient nerezignoval a neztrácel nad#ji na uzdravení. Práv# 
kdy& posti&ení i jejich okolí p(estávají doufat v mo&nost zlep-
%ení, má velk" v"znam, jestli&e jim pe'ující znovu dodávají víru 
v uzdravení 'i alespo+ v lep%í kvalitu &ivota. 
Slo&itá, specializovaná medicínská technika vy&aduje %pi'kov" 
provozní personál – p(itom jen pod !eskou asociací sester 
pracuje na padesát odborn"ch sekcí s 'asto velmi odli%n"m 
technick"m zázemím. Hranice obor* v medicín# i o%et(ovatel-
ství se v%ak m#ní, pé'e se stává na jedné stran# univerzáln#j%í, 
na druhé specializovan#j%í a proniká do v%ech obor*. Dnes ji& 
kup(íkladu existují ambulance pro hojení ran, kde pracují sa-
mostatn# sestry a v n#kter"ch zdravotnick"ch za(ízeních fun-
guje sestra specialistka s vysoko%kolsk"m vzd#láním, odborni-
ce na hojení ran, která je p(izvána k p(ípad*m komplikací 
u ran v celém zdravotnickém za(ízení. 
Poslední roky byly pro nás v"znamné: zm#nil se vzd#lávací 
systém sester a ostatních zdravotník* neléka(*, stali jsme se 
vysoko%kolskou profesí, máme v oboru dnes u& i sestru profe-
sorku, n#kolik docentek a mnoho doktorek. Vysoko%kolské 
vzd#lání dokon'uje stále více a více absolventek. P(estává b"t 
raritou. Máme funk'ní systém celo&ivotního vzd#lávání, 
v n#m& !eská asociace sester hraje nemalou úlohu, a také 
máme ministryni vlády !R z vlastních (ad. I v tom se jist# pro-
jevuje rostoucí v"znam na%í profese. 
!ekají nás dal%í úkoly – cht#li bychom jako organizace ve spo-
lupráci s dal%ími subjekty tvorbou standard*, podílem na tvor-
b# zákon*, provád#ním audit* p(isp#t ke zv"%ení kvality o%et-
(ovatelské pé'e a bezpe'nosti pacienta ve zdravotnickém 
za(ízení. Budeme dál usilovat o zv"%ení samostatnosti a kom-
petencí o%et(ovatelské profese a odpov#dnosti za dal%í v"kony. 
Chceme, aby o nás ve(ejnost v#d#la a aby nás vnímala jako ty, 
kte(í stojí po jejím boku v t#&k"ch chvílích. 
Jsme, jak nás znám, ze své podstaty optimistky a optimisté. Ji-
nak bychom nemohli vykonávat svou práci. To, co má p(ijít, 
p(ijde – a je lépe si u&ít trochu radosti, pokud to jde. P(eji vám, 
abyste zde strávili n#kolik hodin, které si u&ijete a které pro vás 
budou hezkou vzpomínkou projasn#nou hrdostí na to, &e jste 
se ú'astnili prvního sesterského plesu, jeho& tradici chceme 
zalo&it. Text a fota j!
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