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Nemocnici Šumperk chybí sanitáři, hledá proto zájemce do 

zářijového kurzu 

Nemají sice zdravotnické vzdělání, ale jejich práce v nemocnicích či sociálních zařízeních je 

neméně potřebná. Řeč je o sanitářích, kteří jsou s pacienty v dennodenním kontaktu. 

Rozvážejí jim jídlo, pomáhají s hygienou, s polohováním na lůžku nebo třeba s 

doprovodem na záchod či vyšetření. Nemocnice Šumperk hledá do svých řad aktuálně 

hned několik sanitářů zejména na Centrální příjem a oddělení ARIP. V polovině září pro 

zájemce, kteří by se chtěli věnovat sanitářské profesi, otvírá i specializovaný kurz.  

K tomu, aby se člověk stal sanitářem, nepotřebuje zdravotnické vzdělání. Musí ovšem 

absolvovat specializovaný akreditovaný kurz. Jeden z nich teď nemocnice zahajuje v polovině 

září. „Kurz ještě stále nemáme plně obsazen, takže se do něj zájemci mohou hlásit. 

Akreditovaný kurz Sanitář může absolvovat prakticky kdokoliv, kdo je starší 18 let. 

Podmínkou je ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav a proočkování proti virové 

hepatitidě typu B,“ říká vedoucí personálního a mzdového oddělení šumperské nemocnice 

Ing. Mgr. Renata Kleštincová s tím, že nemocnici aktuálně chybí zhruba deset sanitářů.  

Vyšší poptávka po sanitářích je způsobena také tím, že nemocnice nedávno otevřela nový 

pavilon s celkem 93 ošetřovatelskými lůžky.  „K tomu se nám pomalu blíží podzim a s ním i 

další vlna respiračních onemocnění, kdy je každá pomocná ruka navíc v nemocnici velkým 

přínosem,“ dodává Renata Kleštincová s tím, že potřeba nových sanitářů bude proto o to 

naléhavější. 

Kurz, který je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR, trvá zhruba dva a půl měsíce. 

Teoretická část má celkem 100 vyučovacích hodin a probíhá dvakrát až třikrát týdně 

v kongresovém sále nemocnice. Praktická část má 80 vyučovacích hodin a probíhá souvisle 

10 pracovních dní na odborných lůžkových a ambulantních oddělení nemocnice. „Kurz je 

následně ukončen závěrečnou zkouškou, na základě které absolvent získá „Osvědčení o 

získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem“ 

v oboru Sanitář a platí pro všechna zdravotnická zařízení v Česku. Cena kurzu je 7 000 korun.  

„Absolvovat kurz mohou také lidé, kteří se v rodině starají o někoho ze svých blízkých. Starat 

se o nemohoucího člověka totiž není zdaleka tak jednoduché. V kurzu se například naučí, jak 



správně člověka polohovat, aby se předešlo proleženinám, jak o něj správně pečovat 

z hlediska hygieny a další podstatné informace, které v životě při péči o nemocného využije,“ 

dodává další nesporný kladný fakt při absolvování kurzu vedoucí personalistka. 

Přihlásit se na kurz mohou zájemci telefonicky na čísle 724 335 191 nebo prostřednictvím 

emailu helena.heckenbergerova@nemocnicesumperk.cz. Veškeré potřebné informace 

najdou zájemci také na webu.  

 

FOTO: Nemocnici aktuálně chybí asi deset sanitářů. Jejich potřeba je naléhavější s blížícím se 

podzimem a možnou vlnou respiračních onemocnění i druhou vlnou nemoci COVID19.  
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