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Čtvrtá zpráva o aktivitách Nursing Now ČR  

04.04.2020 

Coronavirus sice poněkud zastínil kampaň Nursing Now, ale vrhnul plné světlo na význam a 

přínos zdravotníků, včetně sester a dalšího personálu pro naši společnost. Doufejme, že si to 

naše společnost bude pamatovat i po odeznění akutní fáze pandemie, bude je více oceňovat 

a připraví jim lepší pracovní podmínky, aby si následně tyto profese volilo více lidí a následně 

jsme byli personálně i hmotně připraveni na případnou novou pandemii.  

Do března 2020 proběhly akce uvedené níže. Akce kampaně NN plánované v březnu až květnu 

2020 byly omezeny, ale mnohé se přesouvají na podzim 2020. 

Aktivity SVVS 
Výstava „Jsem sestra“ 
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Na videu o sestrách se dále pracuje.  

 

 

 

Aktivity MZ ČR 
 

Dne 21.2.2020 byly v rámci kampaně Nursing now publikovány první Národní ošetřovatelské postupy 

(dále jen "NOP") ve Věstníku MZ, viz níže.  NOP taktéž zveřejníme na stránkách MZ a vydáme 

tiskovou zprávu.  Další tři NOP nyní prochází připomínkovým řízením. 

http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c2/2020_18554_11.html
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Projekt Nursing Now ve FN Plzeň 
 

Do kampaně Nursing Now se FN Plzeň připojila  se svými sociálními partnery SZŠ a VOŠZ v Plzni 

a FZS ZČU v Plzni a ustanovila pracovní výbor, viz foto . 

 

Záštitu nad projektem převzali ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. a poslankyně a 

členka Zdravotního výboru Parlamentu ČR doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. 

Dne 11. 2. 2020 byl v rámci Světového dne nemocných ve FN Plzeň požádán o podporu a 

požehnání projektu Nursing Now plzeňský biskup mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., viz foto 
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Připravované aktivity: 

• Putovní výstava Sestry FN v čase (cca 9 oboustranných panelů), obsahující fotografie 

dobové i současné, mapující vývoj profese sestry a porodní asistentky a její 

nezastupitelnou roli v ošetřovatelství. Výstava spojí sestry pracující ve vzdělávání (SZŠ 

a VOŠZ a FZS ZČU) se sestrami FN Plzeň a přiblíží historický vývoj této profese. 

Předpoklad zahájení výstavy je 12. květen 2020 – Mezinárodní den sester. 

• Proběhne ve FN Plzeň výstava ošetřovatelských pomůcek i role sestry v přímé péči. Ve 

spolupráci s vedením SZŠ a VOŠZ budou vystaveny historické pomůcky, které se 

používaly dříve, bude přiblížen vývoj ošetřovatelských uniforem a pokrok ve výuce 

studentů, včetně ukázky interaktivní výuky ve fantomových učebnách za využití 

modelů. 

• Bude probíhat propagace a podpora Nursing Now po linii sester v managementu. 

Porada bude věnována roli sestry v managementu a vzdělávání, bude pořízena  

hromadná fotografie v propagačních tričkách s logem akce a hromadným vypouštěním 

logovaných balonků v areálu FN Lochotín. 

• Bude celá porada ošetřovatelského managementu věnována kampani Nursing now, 

zazní přednášky z historie ošetřovatelství, vývoji ošetřovatelství ve FN Plzeň. Pozvány 

budou emeritní vrchní sestry, jako výraz poděkování a úcty za odvedenou práci. 

Součástí porady bude účast a vizitka sociálních partnerů – vedení SZŠ a VOŠZ v Plzni a 

FZS ZČU v Plzni. 

• Vyjde speciální číslo časopisu Fakultní nemocnice Plzeň věnované ošetřovatelství, 

sestrám a podpoře Nursing now. Průvodcem historií ošetřovatelství ve FN zde bude 

jako bývalá Hlavní sestra Mgr. Nina Müllerová, průvodcem současného ošetřovatelství 

pak Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. Součástí časopisu bude i historie 

vzdělávání českých sester s prostorem pro VOŠZ a SZŠ a FZS ZČU v Plzni. 

• Je připravován propagační spot, představující sestru FN Plzeň v jejích různých 

podobách – dětskou a všeobecnou sestru v ambulantní, standardní i intenzivní péči a 

porodní asistentku. 
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Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší 

odborná škola zdravotnická Vsetín (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín) 
 

Podklady ke zprávě o aktivitách Nursing Now v ČR 

Projekt Nursing Now ČR škola podporuje od podzimu 2019. Studenti zdravotnických oborů  se 

seznámili s cíli projektu a spolu s pedagogy hledali možnosti vyjádření podpory. Škola 

podporuje kampaň souborem aktivit nazvaných „Budu sestra“. Kampaň Nursing Now je 

propagována na webových stránkách  a facebooku školy. 

 Při plánování aktivit škola spolupracuje také se  

Vsetínskou nemocnicí a.s., která projekt Nursing Now ČR rovněž podporuje. 

Aktivity MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín v období 10/2019 – 2/2020: 

31.1. 2020 – vychází první číslo studentských novin Teploměr. Studentské noviny teploměr 

jsou noviny psané převážně studenty a určeny nejen pro studenty. Věnují se aktualitám a  

zajímavostem z oboru ošetřovatelství, ze zdravotnictví i ze společnosti. První číslo je věnováno 

také projektu Nursing Now. Noviny přináší rubriku „I my jsme začínali“, která prostřednictvím 

rozhovorů s absolventy školy mapuje adaptační proces a průběh praxe na různých 

pracovištích. V elektronické podobě jsou noviny dostupné na webových stránkách školy a byly 

zaslány také rodičům studentů.  
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6. 2. 2020 - proběhla přednáška s workshopem „Moderní trendy ošetřovatelství“, která se 

věnovala tématům podtlakové terapie ran a péči o žilní vstupy. Přednáška upozornila také na 

význam celoživotního vzdělávání sester.  

 

 V současné době probíhají další aktivity školní kampaně „Budu sestra“, které vyvrcholí v 

měsíci květnu. Studenti píší esej na téma „Budoucnost ošetřovatelství – moje budoucnost“, 

připravuje se průvod studentů městem od školy k nemocnici, vytváří se historická expozice na 

počest Florence Nightingale.   

  

Webové odkazy: 

https://www.mgvsetin.cz/index.php?type=Post&id=1088&ref=blog&ids=554 

https://www.facebook.com/mgvszs/photos/a.280054008858927/1308669772664007/?type=3 

https://www.mgvsetin.cz/index.php?type=Post&id=1134&ref=blog&ids=554 
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English summary of the 4th report on activities in Nursing Now 

ČR 
 

The coronavirus unfortunately put the Nursing Now ČR campaign in the background, but on the other 

hand, the coronavirus pandemics very clearly demonstrated the value and the contribution of the 

health care professionals, including nurses, to our society. Let´s hope the society will remember it 

when the acute phase of the pandemics is over; lets hope it will value the health care professionals 

more and improve their working conditions. As a result more people will be willing to choose a career 

in health care/nursing and consequently we will be better prepared to face similar situations in the 

future. 

The listed activities were undertaken before March 2020. Activities planned between March and May 

2020 were stopped, but many are re-scheduled for fall 2020.  

The travelling exhibition of photographs of nurses performing their daily duties was conducted as 

planned in 3 cities; the feedback was very positive. We are now exploring how to continue sharing the 

amazing pictures with the professionals and the public, in times when cultural events as we have 

known them are banned.  

Within the campaign Nursing Now the Ministry of Health published first few National nursing 

procedures, guidelines for good clinical practice to be used by the nurses in facilities through out the 

ČR. 

University Hospital Plzen and its partners reached out to the community to cooperate on their NN 

activities with the representative of the catholic church. The hospital plans their own photograph 

exhibition and videos of their nursing and midwifery employees, as well as a conference and other 

nursing promoting activities.  

General high school, nursing high school and nursing college Vsetín and the local hospital are 

promoting Nursing Now Campaign. Within the campaign they started to publish students´newspaper, 

organized workshop on wound care and IV lines, students wrote an essay with the topic: Future of 

nursing, my future”. 

 

Zpracovala V. Di Cara, 04.04.2020 


