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Cerebrovaskulární onemocnění jako výzva pro 
nelékařská povolání 
 
 

 
 
 
Minulý týden byl spuštěn největší projekt kontinuálního vzdělávání nelékařských 
profesí financovaný z Evropského sociálního fondu. 
Projekt organizuje Aesculap Akademie ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a 
IPVZ. 
Celý systém vzdělávacích akci formou konferencí a seminářů odborně zaštiťuje a 
garantuje Česká asociace sester v jednotlivých regionech celé České republiky. 
Česká asociace sester, která je největší profesní organizací sdružující nelékařské 
profese, převzala nejen garanci nad těmito akcemi, ale zajistila ze svých řad i 
erudované a zkušené přednášející. 
Jak se to povedlo, ukázala již první konference, která se konala 6. září 2011 
v Havířově. Na celé organizaci významně spolupracovala NsP Havířov a její 
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Renata Tydlačková . 
Celý program vyzařoval odborné znalosti a zkušenosti všech přednášejících, kteří se 
problematice věnují již mnoho let. 
Těšíme se na setkání s vámi všemi, kteří se rozhodnete doplnit si svoje znalosti a 
přijdete na společné akce, které se konají po celý podzim tohoto roku. 
Pozvánky a přihlášky najdete na www.cnna.cz. 
 
Ing.,Bc. Irena Kouřilová 
Víceprezidentka ČAS 
moderátor konferencí 
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