
Nursing Now – Česká republika 

Celosvětový projekt Mezinárodní rady sester (ICN) a Světové zdravotnické organizace (WHO) 
vznikl za účelem zviditelnění přínosu, významu a prestiže sester ve společnosti. Nedílným 
cílem je posílení zdraví populace.  
 
Projekt s názvem Nursing now probíhá v letech 2018-2020 a bude ukončen u příležitosti 200. 
výročí narození anglické zdravotní sestry Florence Nightingale, zakladatelky moderního 
ošetřovatelství. 
 

Celosvětově se patronkou kampaně stala její královská výsost vévodkyně z Cambridge, 
manželka britského prince Williama. Rozhodla se tímto gestem poděkovat sestrám na celém 
světě za jejich nelehkou práci. 

 
Součástí mezinárodní kampaně Nursing Now se podepsáním smlouvy oficiálně stala i Česká 
republika. https://www.mzcr.cz/dokumenty/cesko-se-pripojuje-k-mezinarodni-kampani-
nursing-now_17207_1.html 
 
Záštitu nad kampaní převzalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci 
s Českou asociací sester, Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester, Asociací vysokoškolských 
vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí a Profesní odborové unie zdravotnických 
pracovníků. Českými patrony se stali světoznámý operní pěvec Štefan Margita a jeho 
manželka, zpěvačka Hana Zagorová. 
 

 
 
Kampaň umožňuje globální sdílení podpory ošetřovatelství a porodní asistence spuštěním 

Portálu poezie, kde lidé mohou sdílet, podpořit a vyjádřit emoce prostřednictvím 

uměleckého díla. V duchu okřídleného citátu, že ošetřovatelství je vědou i uměním, chápe 

právě poezii jako vynikající prostředek k podpoře zdravotníků v této nelehké době. " Psaní 

poezie je způsob, jak rozvíjet a sdělovat estetické znalosti této disciplíny". Chcete-li si číst 

básně o ošetřovatelství nebo sdílet své vlastní - můžete 

ZDE: https://www.nursingnow.org/poetryportal/?doing_wp_cron=1589054070.2244629859

924316406250.  

https://www.mzcr.cz/dokumenty/cesko-se-pripojuje-k-mezinarodni-kampani-nursing-now_17207_1.html
https://www.mzcr.cz/dokumenty/cesko-se-pripojuje-k-mezinarodni-kampani-nursing-now_17207_1.html
https://www.nursingnow.org/poetryportal/?doing_wp_cron=1589054070.2244629859924316406250
https://www.nursingnow.org/poetryportal/?doing_wp_cron=1589054070.2244629859924316406250


Pokud máte nějaké své básně / příspěvky, kterými byste rádi přispěli do sekce zdrojů poezie, 

můžete odeslat email na: nightingale@nursingnow.global. 

 
Cíle kampaně Nursing Now v České republice: 
• zvýšit prestiž profese sester 
• zviditelnit zásadní přínos sester pro společnost 
• zlepšit pracovní podmínky sester 
• zlepšit životní úroveň sester 
• udržet zkušené sestry v oboru 
• motivovat nové adepty ke studiu zdravotnických oborů 
  
 
Hlavní plánované aktivity kampaně Nursing Now v České republice: 
• putovní výstava fotografií Jindřicha Štreita s názvem “Jsem sestra” 

• představení profese sestry veřejnosti a náborová kampaň 

• happeningy v ulicích měst v květnu 2020  
• podpora výsluh a flexibilních úvazků 

• uznání rozšířených kompetencí sester 

• navýšení počtů studentů ošetřovatelství 

 

Letáčky kampaně Nursing Now - https://www.cnna.cz/projekt-nursing-now 

 

 
Co se podařilo realizovat 
 
1) Putovní výstava fotografií Jindřicha Štreita - “Jsem sestra” 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester a Profesní a odborová unie zdravotnických 
pracovníků připravili putovní výstavu fotografií známého českého fotografa Jindřicha Štreita 
ze života a každodenní práce sester. Vernisáže fotografií zatím proběhly v následujících 
nákupních centrech: 
 
7. 1. – 31. 1 2020 – Galerie Šantovka, Olomouc 
https://www.svvs.cz/udalosti/184-zahajeni-vystavy-jsem-sestra 

 
31. 1. – 14. 2. 2020 – Obchodní centrum Breda & Weinstein, Opava 

https://www.svvs.cz/udalosti/193-zahajeni-vystavy-jsem-sestra-v-opave 

 
14. 2. – 28. 2. 2020 – Avion shopping park, Ostrava 
https://www.svvs.cz/images/dokumenty/Pozvnka_Ostrava.pdf 

https://www.svvs.cz/udalosti/196-zahajeni-vystavy-jsem-sestra-v-ostrave 
 

3. -31. 3. 2020 – IGY Centrum, České Budějovice 
https://www.svvs.cz/images/dokumenty/pozvanka-nursing-now-budejovice-tisk.pdf 
https://www.zsf.jcu.cz/cs/jihoceska-televize-a-dalsi-media-informuji-o-vystave-fotografii-
prof-streita-i-o-krase-a-narocnosti-sesterskeho-povolani 
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Další předpokládaná místa putovní výstavy: 
https://www.svvs.cz/udalosti/197-predpokladana-mista-putovni-vystavy-jsem-sestra 
 
Výstavu fotografií „Jsem sestra“ lze shlédnout taktéž online. 
https://we.tl/t-eDfrpSiXsi 

 

 
 

2) Představení profese sestry veřejnosti a náborová kampaň 
 

• Kampaň studuj zdrávku – společný projekt Unie zaměstnavatelských svazů ČR 
a Ministerstva zdravotnictví ČR s cílem přilákat mladé lidi ke studiu na středních 
a vyšších odborných zdravotnických školách. 
https://www.studujzdravku.cz/o-projektu/ 
https://www.osetrovatelstvi.info/ministr-vojtech-prace-ve-zdravotnictvi-ma-
smyslmeli-bychom-to-ukazat-mladym-lidem/. 
  

• Sestřičky – šestidílný dokumentární cyklus – vysíláno v České televizi od 9. 3. 
do 20. 4. 2020 https://www.ceskatelevize.cz/porady/12057068186-sestricky/dily/. 

 
 
3) Akce, pořádané jednotlivými organizacemi 

• Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů vysadilo dne 
22. 4. u příležitosti 200. výročí narození anglické zdravotní sestry Florence Nightingale 
ve svém parku strom Liliovník tulipánokvětý https://www.nconzo.cz/cs/aktualne-08.  

 
 

• Celosvětová fotografická soutěž #NursingInFocus Photo Contest. Termín do 
1. 3. 2020 - Mezinárodní rada sester (ICN), společnost Jhpiego a iniciativa Nursing 
Now uspořádali u příležitosti Mezinárodního roku zdravotní sestry a porodní 
asistentky tuto soutěž https://www.osetrovatelstvi.info/ceske-sestry-ukazte-se-
svetu-velka-fotosoutez-nursinginfocus-odstartovala/. 

• Národní ošetřovatelské postupy - v rámci kampaně Nursing now  a sjednocení kvality 
ošetřovatelské péče při zavedení jednotné metodiky tvorby a aktualizace návrhů 
ošetřovatelských činností v České republice připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR 
ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně a se 
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zástupci poskytovatelů zdravotních služeb historicky první osm národních 
ošetřovatelských postupů, které byly zveřejněny 21. února 2020 ve Věstníku MZ ČR 
č. 2/2020 a  28. dubna 2020 ve Věstníku MZ ČR č. 5/2020 : 

Národní ošetřovatelský postup Prevence pádů a postup při zraněních způsobených pády, 
Národní ošetřovatelský postup Péče o pacienta s bolestí, 
Národní ošetřovatelský postup Katetrizace močového měchýře, 
Národní ošetřovatelský postup Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity, 
Národní ošetřovatelský postup Role NLZP při zacházení s léčivými přípravky, 
Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o centrální žilní katétr, 
Národní ošetřovatelský postup Odsávání dýchacích cest, 
Národní ošetřovatelský postup Zavedení a péče o periferní žilní katétr. 

 

• lll. ročník konference SVVS Sestra v proměnách času - Kampaň Nursing Now v ČR 
aneb Zdravotní problémy populace v 21. století nezvládneme bez sester. Je na čase 
dát sestrám více uznání, vlivu a výrazně do nich investovat. Termín: 22. 10. 2019 
Uspořádal Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS) na Zdravotně sociální 
fakultě JU v Českých Budějovicích https://www.zsf.jcu.cz/cs/konference-svvs-se-
bude-venovat-kampani-nursing-now-jejimz-cilem-je-posileni-prestize-a-vlivu-sester. 

• 10. ročník celostátní konference „Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství“ a 
jarní konference ČAS, Region plzeňský s podtitulem „Péče o pečující“. Spolupořadateli 
konference byla FN Plzeň, Česká asociace sester – Region plzeňský a Sdružení 
porodních asistentek Plzeňského kraje - prezentace doc. PhDr. Marie Trešlové, Ph.D. 
(FZS JČU České Budějovice, SVVS) seznámila přítomné s akcí „Nursing Now“ 
https://www.fzs.zcu.cz/media/news/index.html?file=/media/news/2019/konference
_cesta_poznavani.html. 

• XXV. ročník Královehradeckých ošetřovatelských dnů – Termín: 12. – 13. 9. 2019, LF 
UK v Hradci Králové. Uspořádala Česká asociace sester z regionu Hradec Králové 
ve spolupráci s FN Hradec Králové, Oddělením ošetřovatelství, Ústavu sociálního 
lékařství LF UK Hradec Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti výživy, metabolismu a 
gerontologie https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/xxvkralovehradecke-
osetrovatelske-dny-_17852_1154_3.html 
https://www.fnhk.cz/o-fakultni-nemocnici/ceska-asociace-sester-
cas/kralovehradecke-os-dny/rok-2019 
http://www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/xxvkralovehradecke-osetrovatelske-dny-
_17852_3.html. 

• 8. ročník Mattoni ½ Maraton - České Budějovice. Termín: 1. 6. 2019.  Studenti 
Zdravotně sociální fakultě JU České Budějovice poskytli odbornou pomoc a podpořili 
akcí kampaň Nursing Now https://www.zsf.jcu.cz/cs/studenti-zsf-ju-budou-pri-
ceskobudejovickem-pulmaratonu-poskytovat-odborny-servis-bezcum-i-divakum. 

• Akce s názvem Zdravé je nekouřit – Termín: 31. 5. 2019 - Zdravotně sociální fakultě 
JU České Budějovice https://www.zsf.jcu.cz/cs/organizatori-patecni-akce-s-nazvem-
zdrave-je-nekourit-zvou-na-prednasky-i-mereni-sirokou-verejnost. 

• 11. studentská konference o zdravotních vědách s názvem „Zdravotní vědy – 
Studenti přispívají ke zdraví a rozvoji moderní společnosti“ – Termín: 24. 5. 2019 
Fakulta zdravotnických věd Univerzity ve slovinském Mariboru – účast a prezentace 
studentek ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
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https://www.zsf.jcu.cz/cs/na-konferenci-ve-slovinskem-mariboru-mela-zastoupeni-i-
zsf-ju. 

• Tváře a příběhy naší kampaně - Celosvětová kampaň na podporu ošetřovatelských 
profesí Nursing Now – Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií – webová 
stránka na které představují tváře různých profesí v oboru ošetřovatelství a porodní 
asistence  
https://fzs.upce.cz/fzs/profese-oboru-osetrovatelstvi 
https://fzs.upce.cz/?fbclid=IwAR2jxvm5LmRr1nzat_OBCJECifSpukCqmz7BxPgIQ1juvo
7thQVSFeQH59M 
https://fzs.upce.cz/fzs/podporujeme-nursing-now. 

• Mezinárodní den sester - Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci 
připravila k Mezinárodnímu dni sester několik přednášek pro odbornou veřejnost – 
22. 5. 2019 https://www.fzs.tul.cz/novinky/16/detail/. 

• Mezinárodní den sester - Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích nabídla před radnicí různá měření a poradnu zdravého života – Termín: 
13. 5. 2019 https://www.zsf.jcu.cz/cs/den-sester-se-v-pondeli-zameri-na-prevenci-
civilizacnich-chorob. 

• Fakultní nemocnice Ostrava – akce k Nursing Now – mobilní ambulance – 
prezentace práce sester mimo nemocnici, exkurze pro žáky 8. a 9. tříd základních škol 
v nemocnici, reportáže o práci sester na monitorech v čekárnách 
https://www.fno.cz/novinky/fn-ostrava-se-pripojila-k-celosvetove-kampani-s-
nazvem-nursing-now. 

• Seminární práce z předmětu Management v ošetřovatelství na téma Nursing Now 
vypracovali studenti 3. ročníků Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v 
Ústí nad Labem, některé vyšly zkráceně v časopise Praxe, 2019, č. 1 – pod názvem 
Nursing now očima studentů. Dostupné také z: https://docplayer.cz/154874553-
Nursing-now-ocima-studentu.html. 

 

• FN Plzeň připravilo poděkování sestrám formou symbolu ošetřovatelství bílého srdce. 

Symbol „bílé srdce“ je znakem ošetřovatelství, který byl vyhlášen Mezinárodní radou 

sester ke stému výročí jejího založení v roce 1999. Tento symbol charakterizuje péči, 

znalosti a lidskost. Bílá barva byla vybrána proto, že spojuje všechny barvy a 

představuje tak ošetřovatelství, které akceptuje lidi všech barev pleti. Tvar srdce 

vyjadřuje lidskost a skutečnost, že ošetřovatelská péče je ústředním bodem kvality 

zdravotní péče https://www.fnplzen.cz/node/5567.  
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https://www.zsf.jcu.cz/cs/den-sester-se-v-pondeli-zameri-na-prevenci-civilizacnich-chorob
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https://www.fno.cz/novinky/fn-ostrava-se-pripojila-k-celosvetove-kampani-s-nazvem-nursing-now
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https://docplayer.cz/154874553-Nursing-now-ocima-studentu.html
https://docplayer.cz/154874553-Nursing-now-ocima-studentu.html
https://www.fnplzen.cz/node/5567


 

FN Plzeň současně vytvořilo výstavu Sestry v akci, která je v současné době dostupná z 
https://drive.google.com/file/d/1iM51qVWQDNapendDM66pmyBMzFdaDW64/view?usp=sharing.   
 

• Mezinárodní den sester – dne 12. 5. se v pravé poledne rozezněly kostelní zvony a 
houkaly vozy zdravotnických záchranných služeb po celé ČR po dobu jedné minuty.  
 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/v-utery-12kvetna-se-ve-12-hodin-rozeni-zvony-a-vozy-
zdravotnickych-zachrannych_19197_1.html 
 
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/cesko-rozeznely-v-poledne-zvony-jako-dik-
zdravotnikum-40323731 

 

Ministr zdravotnictví, Hlavní sestra ČR a ředitel české Kanceláře WHO zatleskali všem 
sestrám, doktorům a dalším zdravotníkům, aby tak vyjádřili vděk za jejich práci.  

 
 

 
 
Publikace 

 

• Editorial Assoc. Prof. Lucie Sikorové, PhD. - Nursing Now – a globaly campaign to raise 
the profile and status of nursing v časopise Central European Journal of Midwifery, 

2019, 10(3), doi: 10.15452/CEJNM.2019.10.0015, recenzovaný vědecký časopis s 

https://drive.google.com/file/d/1iM51qVWQDNapendDM66pmyBMzFdaDW64/view?usp=sharing
http://www.mzcr.cz/dokumenty/v-utery-12kvetna-se-ve-12-hodin-rozeni-zvony-a-vozy-zdravotnickych-zachrannych_19197_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/v-utery-12kvetna-se-ve-12-hodin-rozeni-zvony-a-vozy-zdravotnickych-zachrannych_19197_1.html
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/cesko-rozeznely-v-poledne-zvony-jako-dik-zdravotnikum-40323731
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/cesko-rozeznely-v-poledne-zvony-jako-dik-zdravotnikum-40323731


otevřeným přístupem, vydává  Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Dostupné z: 
https://cejnm.osu.cz/pdfs/cjn/2019/03/01.pdf  
https://cejnm.osu.cz/artkey/cjn-201903-0001_nursing-now-a-globaly-campaign-to-raise-the-
profile-and-status-of-
nursing.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3DNursing%2Bnow%2Bin%253Aauth%2Bname
%2Bkey%2Babstr%26sfrom%3D0%26spage%3D30. 
 

• MAŇHALOVÁ, Jana. Projekt Nursing now. Praxe, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 22. ISSN 2571-4376. 

Dostupné také z: https://docplayer.cz/154874553-Nursing-now-ocima-studentu.html. 

• Odborný časopis Florence 

 

 

Co se z důvodu protiepidemiologických opatření neuskutečnilo/neuskuteční 
 

• VI. ročník Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem „Odkaz Florence 
Nightingalové na cestě k moderní péči“ + Nursing Leadership Forum v rámci iniciativy 
Nightingale Challenge. Termín: 22. 4. 2020 přeloženo na rok 2021. 
Pořádá: Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s Fakultou 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnavě na Slovensku, Fakultou 
zdravotnických věd Univerzity Ankara v Turecku a Fakultou zdravotnických věd Univerzity 
Bielsko-Biała v Polsku https://fzs.upce.cz/fzs/kvalita-jeji-perspektivy-2020. 

• Happening a výstava fotografií v rámci kampaně Nursing Now - 12. května 2020 před 
Ministerstvem zdravotnictví, Praha. 

• Konference „Bezpečné podávání léčiv“ Termín: 10. 3. 2020 přeloženo na 10. 9. 2020 – IKEM 
Praha, Fakulta zdravotnických studií TUL https://www.ikem.cz/cs/vzdelavani/vzdelavani-
nelekaru/kongresy/a-3223/. 

• Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) ve dnech 29. 

4. a 30. 4. 2020. NCO NZO Brno. 

• Květen 2020 happeningy v ulicích měst. 

 
 

 

 

 

 
 

http://lf.osu.cz/
https://cejnm.osu.cz/pdfs/cjn/2019/03/01.pdf
https://cejnm.osu.cz/artkey/cjn-201903-0001_nursing-now-a-globaly-campaign-to-raise-the-profile-and-status-of-nursing.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3DNursing%2Bnow%2Bin%253Aauth%2Bname%2Bkey%2Babstr%26sfrom%3D0%26spage%3D30
https://cejnm.osu.cz/artkey/cjn-201903-0001_nursing-now-a-globaly-campaign-to-raise-the-profile-and-status-of-nursing.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3DNursing%2Bnow%2Bin%253Aauth%2Bname%2Bkey%2Babstr%26sfrom%3D0%26spage%3D30
https://cejnm.osu.cz/artkey/cjn-201903-0001_nursing-now-a-globaly-campaign-to-raise-the-profile-and-status-of-nursing.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3DNursing%2Bnow%2Bin%253Aauth%2Bname%2Bkey%2Babstr%26sfrom%3D0%26spage%3D30
https://cejnm.osu.cz/artkey/cjn-201903-0001_nursing-now-a-globaly-campaign-to-raise-the-profile-and-status-of-nursing.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3DNursing%2Bnow%2Bin%253Aauth%2Bname%2Bkey%2Babstr%26sfrom%3D0%26spage%3D30
https://docplayer.cz/154874553-Nursing-now-ocima-studentu.html
https://fzs.upce.cz/fzs/kvalita-jeji-perspektivy-2020
https://www.ikem.cz/cs/vzdelavani/vzdelavani-nelekaru/kongresy/a-3223/
https://www.ikem.cz/cs/vzdelavani/vzdelavani-nelekaru/kongresy/a-3223/

