Ošetřovatelství 21. století boří mýty a ukazuje, že jak v dávné historii,
tak i v současnosti, je role žen a mužů pro rozvoj ošetřovatelství důležitá a významná.
Jaká je role mužů v profesi Všeobecná sestra?
stejná, jako u žen – legislativa nerozlišuje, zda profesi sestry vykonává žena nebo muž

Jak zvýšit zastoupení mužů v ošetřovatelství?
nedělat rozdíly v tom, zda je nebo není profese vhodná pro ženy nebo muže
muži vykonávající profesi sestry by měli jít příkladem, mluvit o své roli a postavení
zajistit rovnost podmínek pro uplatnění se

Proč se stát sestrou?
prestiž povolání – v čele řebříčku od roku 2011 se objevuje z 26 vybraných povolání i pozice „zdravotní sestra“
v rámci multidisciplinárního týmu má sestra svou nepostradatelnou pozici
ošetřovatelství je důvěryhodná profese, nabízí možnosti: uplatnění se na trhu práce, celoživotní vzdělávání,
vzdělávání v oboru pre i postgraduálním, včetně získávání specializované způsobilosti
příležitost změnit tradiční obraz ošetřovatelství
pro společnost jsme nepostradatelný (akcentovala to
i pandemie COVID-19)

Proč je mužů v ošetřovatelství málo?
feminizace profese sestry*
ošetřovatelství je dle zažitých mýtů povolání nevhodné
pro muže
Florence Nightingale "Každá žena je zdravotní sestra...muži
nemají v ošetřovatelství místo, kromě případů, kdy je
potřeba fyzická síla."¹
2 % všeobecných sester v České republice jsou muži,²
celosvětově je zastoupení mužů 12 %³

„Změnou, kterou hledáme ve světě,
se musíme stát my sami.“
MAHÁTMA GÁNDHÍ

Zleva: Maxim Ipati – student studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, 3. ročník
a Mgr. Pavel Kůřil, DiS. – odborný asistent ÚZV LF MU, všeobecná sestra FN Brno

* Sestra – termín používám laickou veřejností, pro účely informačního letáku zahrnuje historický pojem zdravotní sestra a současné užívání dle dosaženého vzdělání
praktická sestra a všeobecná sestra
¹ Nightingale F. Notes on Nursing: Commemorative Edition. Anniversary, Commemorative edition. LWW; 2019.
² Muži coby zdravotní sestry: v historii dominovali, dnes jsou raritou [online]. TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 29. června 2016. Česká asociace sester. Dostupné z:
https://www.cnna.cz/docs/akce/tiskova_zprava_2016_6.pdf
³ O’Lynn, C.E., & Tranbarger, R.E. (2007). Men in nursing: History, challenges, and opportunities, New York, NY: Springer Publishing Company.

„Výjimečné povolání pro výjimečné muže.“
Zpracoval: Maxim Ipati
Informační materiál vznikl v průběhu zpracování bakalářské práce
na Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity pod odborným vedením PhDr. Natálie Beharkové, Ph.D.
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Jeden z prvních mužů v ošetřovatelství
Římsko-katolický kněz

ST. CAMILLUS DE LELLIS

Založil Camillians
- řeholní řád, který se věnoval péči o nemocné

Blahořečen (1742) papežem Benediktem XIV. a svatořečen (1746)
Světec nemocných, sester a lékařů, nemocnic
Navrhnul systém obdobný „záchranné služby“
Trval na maximální péči o duši a tělo svých pacientů
Založil kongregaci (souhlas udělen v roce 1586)
- věnovala se nemocniční službě, v nemocnici Svatého Ducha v Neapoli původně pracovalo
12 členů, z nich se v roce 1591 stal řeholní řád Služebníci nemocných s červeným křížem na
sutaně (ustanovil je papež Řehoř XIV.)

Škapulíř Řádu svatého Camilla de Lellis
- kromě Camilliánů jej nosí jako svátostný amulet také mnoho laických katolíků

Camillanské komunity
- za Camillusova života byly založeny v Římě, Neapoli, Miláně, Janově, Bologni,
Florencii, Ferraře, Messině, Mantově, Viterbu

„Chudí a nemocní jsou srdcem Božím.
Když jim sloužíme, sloužíme Ježíši Kristu.“
ST. CAMILLUS DE LELLIS
Zdroje:
Peek S. A Soldier Surrenders: The Conversion of Saint Camillus de Lellis. 4th edition. Seven
Swords Publications; 2015
PhD COR. A Man’s Guide to a Nursing Career. 1st edition. (PhD O’Lynn C, ed.). Springer
Publishing Company; 2012.

Zdravotní sestra, docent ošetřovatelství
Obhájce genderové a rasové rozmanitosti
v ošetřovatelství

LUTHER CHRISTMAN

V roce 1967 se stal prvním mužem, který zastával funkci děkana
ošetřovatelství ve Spojených státech
- Rush University College of Nursing, Chicago

Usiloval o rozvoj ošetřovatelského vzdělávání
- prosazoval názor, že sestry musi být osvobozeny od neklinických úkolů, aby mohly držet
krok s požadavky ošetřovatelství ve stále technologickejším prostředí

Rush Model of Nursing
- unifikační model, který spojuje klinickou praxi s ošetřovatelským vzděláváním

Člen síně slávy v Americké asociaci sester
- asociace v roce 2007 představila cenu Luthera Christmana (oceňuje přínos jednotlivce pro
ošetřovatelství)

Spoluzakladatel National Male Nurse Association
- později přejmenována na Americké shromáždění mužů v ošetřovatelství (AAMN)

Jmenován žijící legendou Americké akademie ošetřovatelství (1995)

„Dvě nejsnazší oběti, které jsem během svého života mohl
udělat, byly spánek a odpočinek.
A učinil jsem tyto oběti.“
LUTHER CHRISTMAN

Zdroje:

Pittman E. Luther Christman: A Maverick Nurse - A Nursing Legend. Trafford; 2006
PhD COR. A Man’s Guide to a Nursing Career. 1st edition. (PhD O’Lynn C, ed.). Springer
Publishing Company; 2012..

Zdravotní sestra a pedagog
Vzor pro muže v ošetřovatelství hájící jejich role

RUSSELL E. TRANBARGER

Spisovatel
- psal o tématech souvisejících s ošetřovatelstvím, pracoval na multimediálních
náborových kampaních ke zvýšení počtu mužů v ošetřovatelství

Člen síně slávy v Americké asociaci sester
- ocenén cenou Luther Christman Award (2008), která oceňuje přínos jednotlivce pro
ošetřovatelství

Předseda American Association for Men in Nursing (AAMN, Americká
ascociace mužů v ošetřovatelství)
- editor časopisu Interaction AAMN

Zabýval se historií
- spoluautor knihy „Muži v ošetřovatelství“, první kniha, která se zaměřuje na historii,
výzvy a příležitosti pro muže v ošetřovatelství (O’Lynn, C.E., & Tranbarger, R.E. (2007).
Men in nursing: History, challenges, and opportunities, New York, NY: Springer Publishing
Company)

„Pokud se chceš zapojit – zapoj se.
Neseď stranou.“
RUSSELL E. TRANBARGER

Zdroje:
Pollitt, P.A. (2013). "Russell Eugene Tranbarger: Renaissance Nurse," Minority Nurse, March 30,

2013 (Men in Nursing Magazine). Publisher version of record available at:
https://minoritynurse.com/russell-eugenetranbarger-renaissance-nurse/
O’Lynn CE, Tranbarger RE. Men in Nursing: History, Challenges, and Opportunities. Springer
Pub.; 2007.

