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základní inforMace

Myšlenka uspořádání ankety Moravskoslezská sesTra vznikla z potřeby vyjádřit poděkování zdravotnickým pracovníkům působícím 
v Moravskoslezském kraji, ocenit jejich psychicky i fyzicky namáhavou práci, zvýšit prestiž zdravotnického povolání.  Projekt zaštiťuje 
ministr zdravotnictví České republiky, hejtman Moravskoslezského kraje a prezidentka České asociace zdravotních sester.

Vyhlášení ankety, příprava akce, medializace, zpracování přihlášek, nesnadné dvoukolové posouzení nominací prostřednictvím členů 
hodnotící komise, komunikace se sponzory, to vše a ještě mnohem více zahrnuje organizace ankety, která ve finále vyústí v očekávaný 
slavnostní galavečer. Ten je věnován zdravotním sestřičkám z celého kraje. Že si všechny zaslouží naši úctu a obdiv, zaznělo z úst těch, 
kteří během slavnostního vyhlášení druhého ročníku ankety, jež se konalo dne 15. 9. 2016 v aule Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity v ostravě, stáli na pódiu a měli možnost zde promluvit u příležitosti předávání cen vítězkám ankety.

celkem 23 zdravotnických zařízení z Moravskoslezského kraje nominovalo 69 zdravotnických pracovníků. Projekt organizačně 
zaštiťovala agentura orange s.r.o.

oproti prvnímu ročníku letos přibyla kategorie „sestra veřejnosti“. Široká veřejnost měla možnost vybírat z 12ti finalistek prostřednictvím 
internetových a facebookových stránek Moravskoslezského kraje. oceněna byla samozřejmě vítězka, ale hodnotnou cenu získal 
i jeden z hlasujících. 

finalistky byly představeny i prostřednictvím televizních obrazovek. Televize Polar natočila a odvysílala medailonky, které měli 
možnost zhlédnout hosté slavnostního galavečera při vyhlášení výsledků ankety. Medailonky umožnily blíže nahlédnout do práce 
a prostředí, ve kterém se naše sestry o pacienty starají. 

 „Porota měla při vybírání vítězek opravdu nelehkou práci. Zvolit mezi nominovanými dámami ty nejlepší je těžké, protože všichni, kdo 
pracují ve zdravotnictví, si zaslouží naši úctu a poděkování.“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav novák.

Vážení přátelé,

po velmi vydařeném a úspěšném prvním ročníku ankety Moravskoslezská 
sesTra máme za sebou již ročník druhý. oproti tomu loňskému došlo ke změně 
v kategoriích, kdy jsme vyčlenili samostatnou kategorii „Paliativní a hospicová 
péče“, neboť jsme měli potřebu více zviditelnit zdravotní sestry, které se starají 
o klienty na sklonku života a neznají motivaci v podobě uzdravení pacientů.

obdivuji a velmi si vážím práce veškerého zdravotnického personálu a jsem rád, 
že mohu být součástí akce, jejímž smyslem je ocenění těch, kteří se rozhodli pro 
toto fyzicky i psychicky náročné povolání. Že je tato profese velmi vážená, o tom 
svědčí i značný zájem z řad partnerů, kteří akci finančně podpořili, za což jim patří 
velký dík. 

Úžasná a uvolněná byla atmosféra slavnostního galavečera. V hlavní roli byly 
zdravotní sestřičky, jež se s velkou péčí starají o svěřené pacienty, a je jedno, 
zda stály na pódiu nebo byly přítomny na sedadlech v sále anebo zrovna plnily 
pracovní povinnosti. Věřím, že ty přítomné si „svůj slavnostní den“ užily plnými 
doušky a cítily se příjemně. 

Přál bych si, aby zdravotníci měli na svých pracovištích ty nejlepší podmínky pro 
zajištění profesionální ošetřovatelské péče. Všem přeji mnoho úspěchů do další 
práce a již nyní se těším na setkání u příležitosti vyhlašování vítězů třetího 
ročníku, který bude jistě tak okouzlující, jako ten letošní.

ing. Jiří Martinek
náměstek hejtmana kraje
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„A dAy without lAughter 
is A dAy wAsted.“

- chArlie chAplin
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galavečer 2. ročníku 2016

druhý ročník ankety vyvrcholil slavnostním galavečerem, který proběhl 
15. 9. 2016 v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity v ostravě, 
za přítomnosti hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava nováka 
a  prezidentky České asociace sester Phdr. Martiny Šochmanové, Mba. 
Večer se nesl v duchu charlieho chaplina a vystoupila na něm například 
violoncellistka Terezie kovalová a muzikálová zpěvačka Martina Šnytová. 

Black & White
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VíTězky 2. ročníku 2016

Paní dagmar začala svou profesní kariéru na infekčním oddělení fakultní 
nemocnice ostrava, kde působila 2 roky. Poté nastoupila do dětského 
rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici ostrava, kde pracuje dosud. 
společně s týmem odborníků poskytuje komplexní péči dětem s dětskou 
mozkovou obrnou a senzorickými problémy. Je odbornicí na bukofaciální 
vyšetření a terapeutické krmení dětí. Při své práci v rámci ošetřovatelského 
procesu vychází zejména z bobath konceptu.

Po maturitě na střední zdravotnické škole v roce 1988 pracovala 2 roky na 
interním oddělení, poté začala pracovat na gynekologicko-porodním oddělení 
a vystudovala v rámci pomaturitního studia obor ženská sestra. na oddělení 
postupně pracovala na všech pracovištích. nyní působí na porodním sále 
jako staniční sestra. V rámci předporodních kurzů vypracovala příručku pro 
nastávající maminky „Průvodce porodnicí“. Jejím vzorem je maminka, která 
pracovala 30 let jako porodní asistentka v terénu.

celou svou dosavadní pracovní kariéru absolvovala Martina Šebeková 
v jednom zdravotnickém zařízení a to na chirurgickém oddělení. V havířovské 
nemocnici pracuje již obdivuhodných 30 let, a to bez jediného zaváhání změnit 
pracoviště. Práce je pro ni posláním, oddaně se věnuje svým pacientům. Je 
rovněž mentorkou nově přicházejících zdravotních sester, které od ní přebírají 
to nejlepší. svým každodenním úsměvem a pozitivní energií rozdává pacientům 
i jejich rodinným příslušníkům sílu k brzkému zotavení.

Již od roku 1999 se paní andrea aktivně pohybuje na poli hospicové a paliativní 
péče, stála u zrodu několika mobilních hospiců, nyní pracuje jako zdravotní 
sestra a zároveň psychoterapeut/poradce pro pozůstalé a odborný garant 
hospicové péče v Mobilním hospici strom života v novém Jičíně. Působí také 
jako supervizorka a lektorka dobrovolnických programů organizace adra. 
intenzivně se věnuje práci s pozůstalými dětmi a perinatální hospicové péči.

Šrámková Dagmar
amBulantní a Domácí péče

peřinová irena
poroDní asistentka

Šebeková martina
sestra u lůžka

Bc. radomská andrea, Dis.
paliativní a hospicová péče

pracoviště: Městská nemocnice Ostrava,
  Dětský rehabilitační stacionář
praxe ve zdravotnictví: 29 let

pracoviště:  Nemocnice ve Frýdku-Místku,
  gynekologicko-porodní oddělení
praxe ve zdravotnictví: 23 let

pracoviště:  Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.,  
  oddělení chirurgie
praxe ve zdravotnictví: 30 let

pracoviště:  Mobilní hospic Strom života
praxe ve zdravotnictví: 29 let
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VíTězky 2. ročníku 2016

Ve zdravotnictví pracuje již od roku 1970. svou profesní dráhu zahájila na orto-
pedickém oddělení v léčebně mimoplicní tuberkulózy v městě albrechticích. 

od roku 1974 však působí v havířovské nemocnici, kde po čase nastoupila 
na  chirurgickou ambulanci, kde působila jako vrchní sestra onkologicko-
chirurgické ambulance. V onkologické ambulanci začala pracovat na vybudování 
systematické péče o onkologicky nemocné v karvinském regionu, který je známý 
nejvyšším výskytem nádorových onemocnění tlustého střeva.  své zkušenosti 
prezentovala nejen na kongresu stomasester v italské bologni v roce 2011.
 

přikrylová kula
ocenění za DlouhoDoBý přínos v oŠetřovatelské péči

pracoviště:  Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.,  
  oddělení chirurgie 
praxe ve zdravotnictví: 46 let

Paní danuše nastoupila po maturitě na interní oddělení nemocnice v Českém 
Těšíně a v roce 1973 nastoupila do třinecké nemocnice na infekční oddělení. 
Vzhledem ke třem těhotenstvím a rizikům na infekčním oddělením poznala 
práci i na dalších odděleních. V Třinci působila také na nově vzniklém oddělení 
domácí péče. V roce 2006 stála u zrodu nového nestátního zdravotního zaří-
zení - společnost Medica zdravotní péče, s. r. o., zaměřeného na poskytování 
domácí zdravotní a hospicové péče. V praxi prosazuje hlavně koncept bazální 
stimulace.

Walachová Danuše
sestra veřejnosti 2016

pracoviště:  MeDICa zdravotní péče, s.r.o.
praxe ve zdravotnictví: 36 let

zVolili JsTe
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ceny 2. ročníku 2016

vítězka v kategorii ocenění za DlouhoDoBý přínos v oŠetřovatelské péči oBDržela:

dárkový poukaz v hodnotě 30.000 kč na nákup v obchodním centru
tablet od společnosti Perfect distribution a.s. 
dárkový poukaz na wellness pobyt pro 2 osoby v hodnotě 20.000 kč – věnovaly horské lázně karlova studánka, státní podnik
led televizi lG od společnosti or-cz, s.r.o.
dárkový poukaz v hodnotě 4.000 kč od společnosti cadenza, s.r.o. 
další věcné dary poskytnuté sponzory
Moravskoslezský kraj věnoval ručně broušený křišťál, balíček regionálních potravin, balíček kosmetiky a dárkové předměty

vítězky v ostatních hlavních kategoriích:

dárkový poukaz v hodnotě 20.000 kč na nákup v obchodním centru
tablet od společnosti Perfect distribution a.s.
dárkový poukaz v hodnotě 2.000 kč od společnosti cadenza, s.r.o. 
další věcné dary poskytnuté sponzory
Moravskoslezský kraj věnoval balíček regionálních potravin, balíček kosmetiky a dárkové předměty

8 finalistek získalo:

dárkový poukaz v hodnotě 2.000 kč na nákup v obchodním centru
dárkový poukaz v hodnotě 1.000 kč od společnosti cadenza, s.r.o. 
další věcné dary poskytnuté sponzory
Moravskoslezský kraj věnoval balíček regionálních potravin, balíček kosmetiky a dárkové předměty

sestra veřejnosti 

tablet od společnosti Perfect distribution a.s. 
Moravskoslezský kraj věnoval dárkové předměty

kategorie:
1. sestra u lůžka
2. ambulantní a domácí péče
3. paliativní a hospicová péče
4. porodní asistentka
5. ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči

moravskoslezská sestra 2017
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Generální partner

oficiální partneři

Partneři

ParTneři 2. ročníku 2016

naše obrovské poděkování patří všem partnerům, kteří se na akci podíleli, ať už finančně nebo poskytnutím věcných 
darů, neboť bez nich by nebylo možné tuto akci uskutečnit. nejen ceny pro vítězky a finalistky byly pořízeny 
z finančních darů partnerů, ale také krásný kulturní program galavečera u příležitosti vyhlášení vítězů ankety. 
Věříme, že partneři anketě Moravskoslezská sesTra zachovají svou přízeň a tak se mohou zdravotníci již nyní těšit  
na příští ročník.
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