Vrchní sestra MěCKP paní Jana Březinová se stala vítězkou prestižního ocenění Žena
regionu ve Středočeském kraji

Žena regionu je celonárodní soutěž, určena všem ženám, které dosahují jedinečných výsledků
nejen ve své profesi, ale zároveň se aktivně podílejí na veřejném životě a přispívají tak ke
zlepšení života ve svém regionu. Soutěž probíhá ve všech 14 krajích ČR. V každém z nich
bylo na základě nominací porotou vybráno 10 žen, jejichž medailonky byly vyvěšeny na
webu www.zenaregionu.cz. Na tomto webu pak probíhalo veřejné hlasování, každý mohl
poslat svůj hlas ženě, jejíž příběh jej oslovil nejvíce. Nominační text paní Březinové jsem
sepsala v tomto znění:
„Jana Březinová pracuje již 22 let v Městském centru komplexní péče v Benátkách nad
Jizerou. V posledních 5 letech na pozici vrchní sestry. Nikdo v Benátkách jí neřekne jinak než
Janička. Ta žena je doslova poklad. I když dlouhodobě odvádí obrovský objem práce ve
vysoké kvalitě a stará se o potřeby seniorů, trpících a nemocných ve městě téměř nepřetržitě 7
dní v týdnu, nikdo z nás si ji nevybavuje, že by někdy byla nepříjemná, netečná, nebo
nervózní. Z její tváře vždy vyzařuje dobrota, upřímnost, ochota a připravenost pomoci.
Senioři, zaměstnanci MěCKP a všichni v jejím okolí ji právem doslova zbožňují. Každý, kdo
má trápení, se rád, s úlevou a důvěrou může Janičce svěřit. Už jen její účast a pochopení jsou
pro mnohé lékem. Jana řídí a organizuje práci kolektivu 30 zaměstnanců, dokáže být
profesionální, spravedlivá, důsledná i milá zároveň. Úseky zdravotní a ošetřovatelský, které
má na starosti, pod jejím vedením doslova vzkvétají. V soukromém životě Jana zásahem
osudu musela sama dovést do dospělosti dvě dcery, z obou se po vzoru maminky staly
kvalifikované zdravotní sestry, profesionálky, pracující v regionu a dělající čest svému oboru.
Ve volném čase se věnuje pejskovi, zahrádce, ale zejména své rodině a všem potřebným.“

O vítězství naší vrchní sestřičky Jany Březinové v krajském kole jsme se dověděli 16. 10.
2018 při slavnostním vyhlášení v Informačním centru Středočeského kraje v Husově ulici na
Praze 1. Jana převzala prestižní ocenění a hned na místě jako vítězka poskytla několik
rozhovorů, mimo jiné pro ČT 1. Hned druhý den ráno také vyšel reportážní článek v
Boleslavském deníku, poskytla živý rozhovor do ČRo Region, reportáž s ní přijel natočit
reportér z Mladé fronty… Ve všech rozhovorech Jana se skromností sobě vlastní
zdůrazňovala týmovou práci a výborný kolektiv MěCKP, nešetřila chválou na systém
uspořádání sociálních služeb ve městě a vyjadřovala radost a uspokojení ze své práce se
seniory a nemocnými, která se pro ni dávno stala spíše posláním a radostí, než zaměstnáním.
Vyvrcholením „Ženy regionu 2018“ se stal slavností galavečer 25. října v budově Senátu
PČR, který si Janička zaslouženě užila se svými dcerami, po vzoru maminky také zdravotními
sestrami – Janou a Pavlínou. Galavečeru předcházela prohlídka Senátu PČR a přijetí vítězek
místopředsedkyní Senátu paní Miluší Horskou v Zaháňském salonku. Samotný galavečer
s bohatým rautem pak probíhal v nádherných prostorách Valdštejnského sálu, vítězky
krajských kol měly možnost nejen pohovořit a vyměnit si zkušenosti mezi sebou, ale také
navázat kontakt s přítomnými senátory.
Děkujeme paní Janě Březinové za perfektní reprezentaci Městského centra komplexní péče i
našeho města a do její náročné a záslužné práce jí přejeme hodně síly, radosti a rozzářených
očí klientů!
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