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Úvodní slovo prezidentky 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
 
již třetím rokem od zvolení nového prezidia celé prezidium pracuje 
velmi usilovně na znovunavrácení prestiže nelékařského 
zdravotnického povolání. Česká asociace sester o své činnosti 
pravidelně informuje jak své členy, tak i širokou veřejnost, a to zejména 
prostřednictvím svých webových stránek a svého profilu na Facebooku.  
 
Web ČAS prošel nedávno velice náročným redesignem, má novou 
grafickou podobu a je mnohem přehlednější pro své návštěvníky. 
Facebookový profil ČAS zase nabízí platformu k diskuzi na nejrůznější 
témata týkající se českého i zahraničního ošetřovatelství. 
 

Česká asociace sester rovněž dostává prostor v celostátních i odborných médiích, v nichž jejich 
zástupci hovoří o největších problémech naší profese a rovněž představují způsoby, jak je řešit. 
 
Za uplynulý rok se v českých médiích objevilo celkem 227 výstupů spojených s činností České 
asociace sester - 56 z nich vyšlo v tisku, 131 na internetových portálech, 23 v televizi a 17 
v rozhlase. Nejčastěji komunikovanými tématy byl nedostatek sester a dalších nelékařských 
zdravotnických profesí ve zdravotnictví, zkrácená délka pomaturitního vzdělávání a důsledky 
tohoto kroku, mzdy zdravotníků, nadměrná administrativa, ale například i rizika spojená s prací 
zdravotníků a bezpečností práce na pracovišti. Kromě těchto témat v médiích dostaly prostor  
i sestry různých specializací (v rozhovorech, citacích, reportážích apod.) 
 
Dovolte mi,  touto cestou srdečně poděkovat za spolupráci všem, kteří se na aktivitách ČAS  
v uplynulém roce podíleli.  
 
Děkuji všem členům ČAS za to, že se, zpravidla ve svém volnu, práci pro asociaci věnovali  
a přispěli tak k šíření prestiže jednotlivých nelékařských zdravotnických profesí. 

 

V úctě 

 

PhDr. Martina Šochmanová, MBA 
Prezidentka České asociace sester 
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Představení České asociace sester 

Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných 
pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní subjektivitou hájí pozici profese sester 
v českém zdravotnictví. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící  
v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného 
podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České 
republice.  

Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla celospolečenské uznání, 
přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční ohodnocení. 

 

Kdo řídí Českou asociaci sester 

Nejvyšším orgánem České asociace sester je Sněm předsedů sekcí a regionů, který se skládá 
z předsedů sekcí a regionů ČAS. Dalším orgánem ČAS je Fórum delegátů, které volí devíti členné 
prezidium a revizní komisi. Sídlem České asociace sester je Praha. 

 

Strategický plán na období 2016 – 2020 

Profesní příprava a vzdělávání 

• Aktivně se účastnit legislativních procesů ovlivňujících profesionální přípravu 
zdravotnických pracovníků a dalších zdravotnických povolání, postavení sester  
a ostatních zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče a jejich výkon profese. 

• Podporovat a realizovat národní a mezinárodní programy zaměřené na vzdělávání sester, 
porodních asistentek a dalších zdravotnických pracovníků. 

• Podporovat a realizovat ošetřovatelský výzkum a projekty přispívající ke zvyšování kvality 
zdravotní péče. 

• Spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR v oblasti kvalifikačního vzdělávání, vytvářet vhodné podmínky v oblasti 
celoživotního vzdělávání tak, aby obnovování a udržování odborné způsobilosti přispělo 
k zabezpečení vysoké kvality poskytované péče a ochraně zdraví jednotlivců a komunit. 

 

Ošetřovatelská praxe 

• Posilovat a rozšiřovat kompetence zdravotnických povolání v ČR včetně prosazování 
sester a ostatních zdravotnických pracovníků jako nositelů zdravotních výkonů. 

• Prosazovat nutnost navýšení finančních prostředků plynoucích do oblastí poskytování 
ošetřovatelské péče (zdravotní péče a zdravotních služeb) v souladu s rostoucími 
potřebami populace. 

• Spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví ČR při stanovení cenové hodnoty bodu 
zdravotního výkonu autorské odbornosti nelékařského zdravotnického pracovníka. 

• Prosazovat plnění Akčního plánu Zdraví 2020 a zasazovat se o naplňování jednotlivých 
priorit týkajících se ošetřovatelské péče. 

http://www.cnna.cz/
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Potřeby populace 

• Aktivně se podílet na tvorbě zdravotní politiky předkládáním návrhů při přípravě 
všeobecně závazných právních předpisů na celostátní i regionální úrovni. 

• Vytvářet a podílet se na koncepci dlouhodobé péče v ČR a Akčním plánu péče o osoby 
postižené Alzheimerovou chorobou. 

• Spolupracovat s orgány státní správy a ostatními profesními i odbornými organizacemi 
v České republice a v zahraničí. Na mezinárodní úrovni pokračovat ve spolupráci 
s Evropskou federací sesterských asociací (EFN). 

• Spolupracovat s organizacemi pacientů a aktivně se zapojovat do jimi organizovaných akcí. 

 

Kvalita a etika v ošetřovatelství 

• Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně, kvalitně a eticky poskytovaných 
ošetřovatelských služeb (zdravotní péče a zdravotních služeb) v souladu s potřebami osob, 
skupin i komunit. 

• Podílet se na realizaci rezortních bezpečnostních cílů v praxi a na rozvoji klinických 
standardů péče. 

 

Postavení zdravotníků ve společnosti 

• Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování prestiže zdravotnických profesí ve společnosti 
včetně právní ochrany profesí. 

• Posilovat stav zdravotnických povolání, provádět aktivní kroky ke stabilizaci a dalšímu 
růstu členské základny. 

• Upevnit postavení zdravotnických profesí transformací ČAS na komoru zdravotnických 
pracovníků. 

• Obhajovat profesní zájmy. 

 

Cíl České asociace sester 

Chceme být profesní organizací s co největším počtem členů a s velkým hlasem ve společnosti. 

 

Jak toho dosáhneme 

Aktivitami v oblasti legislativy, standardizace ošetřovatelské péče, podporou a realizací 
vzdělávacích aktivit i publikační činností. Spoluprací se zahraničními sesterskými profesními 
organizacemi, s Lékařskou komorou, Stomatologickou komorou, Lékárnickou komorou 
a odbornými lékařskými společnostmi, dále s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Parlamentem ČR 
a dalšími institucemi státní správy. V oblasti pracovního práva úzce spolupracujeme s Odborovým 
svazem pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči. 

http://www.cnna.cz/
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Kdo se může stát členem České asociace sester 

Členem se může stát každá sestra, porodní asistentka, laborant, farmaceutický asistent, asistent 
hygienické služby nebo jiný nelékař, který vykonává, nebo vykonával své povolání dle platných 
předpisů. 

 

Činnost České asociace sester 

Česká asociace sester má v Evropě kredit aktivní profesní organizace, která má zájem o pozitivní 
změny na poli ošetřovatelství. Důkazem toho je naše členství v Evropské federaci sesterských 
asociací (EFN) se sídlem v Bruselu. 

Činnost České asociace sester spočívá v práci odborných sekcí a regionů. Jednotlivé sekce 
a regiony pořádají pravidelné odborné vzdělávací akce, semináře, konference. Účastní se aktivně 
mezinárodních kongresů, sympozií jak v České republice, tak v zahraničí. 

Všichni Ti, kterým není lhostejné, kam naše ošetřovatelství směřuje a chtějí se na transformaci 
a změnách podílet, se mohou aktivně zapojit v odborných sekcích nebo regionech a spolupodílet 
se na vytvoření silné profesní organizace. 

Dokažme svou aktivitou a iniciativou, že právem patříme do společenství sdružující zdravotníky 
celého světa a že můžeme být hrdi na příslušnost k naší profesi. 

 

Vedení České asociace sester 

Prezidium ČAS 

Prezidentka PhDr. Martina Šochmanová, MBA 

Viceprezidentka Bc. Anna Skalická 

Členky Mgr. Ilona Antoníčková 

Mgr. Veronika Di Cara, PhD. 

Mgr. Jana Pultarová 

Mgr. Dana Křivská 

Miloslava Machovcová 

Mgr. Nina Müllerová 

Mgr. Jana Zelenková 

 

Revizní komise ČAS 

Předsedkyně Milena Nociarová, DiS. 

Členky Marie Pekařová 

Jana Zuková 

http://www.cnna.cz/
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Disciplinární komise ČAS 

Předsedkyně Mgr. Lucie Laurýnová 

Členové Jiří Černoch 

Mgr. Ivana Kupečková, MBA 

 

Kreditní komise ČAS/Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí ČAS 

Předsedkyně Bc. Anna Skalická 

Členky Jana Farkačová 

Miloslava Machovcová 

 

Akreditační komise MZČR 

Předseda/předsedkyně Zástupce MZ ČR 

Členky Bc. Anna Skalická 

Kateřina Jaborová 

Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. 

 

Pracovní skupiny ČAS 

Vedoucí skupiny pro Seznam zdravotních výkonů Mgr. Jana Pultarová 

Vedoucí skupiny pro legislativu PhDr. Martin Šamaj, MBA 

Vedoucí skupiny pro vzdělávání Mgr. Ilona Antoníčková 

Vedoucí skupiny pro kvalitu ošetřovatelské péče Mgr. Lenka Gutová, MBA 

Vedoucí skupiny soudních znalců Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 

Vedoucí skupiny pro bezpečí zdravotníků Mgr. Jana Zelenková 

 

Předsedové sekcí a regionů ČAS 

Region Hradec Králové Bc. Ivana Roďanová 

Region Jablonec nad Nisou Bc. Daniela Macková 

Region jihomoravský Bc. Věra Roubalová 

Region Karlovy Vary Mgr. Helena Marcinková 

http://www.cnna.cz/
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Region Mladá Boleslav Mgr. Lucie Laurýnová 

Region moravskoslezský Mgr. Renata Tydlačková 

Region Motol - Praha Mgr. Petra Andrlíková 

Region plzeňský PhDr. Jitka Krocová 

Region Praha Marie Pekařová 

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Mgr. Ivana Kupečková, MBA 

Sekce dermatovenerologická Božena Jelínková 

Sekce diabetologická Bc. Vladimíra Havlová 

Sekce domácí péče Bc. Jiří Kabát 

Sekce farmaceutických asistentů Bc. Alena Šindelářová (Vagenknechtová) 

Sekce gastroenterologická Bc. Anděla Tichá 

Sekce chirurgických oborů Mgr. Iva Otradovcová 

Sekce interní Mgr. Jana Hrušková 

Sekce kalmetizační Radmila Dokoupilová 

Sekce kardiochirurgická Mgr. Dana Vlášková 

Sekce léčby bolesti a paliativní péče Mgr. Michaela Kaňová 

Sekce managementu Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA 

Sekce nefrologická Bc. Marcela Městková 

Sekce neonatologická Bc. Michaela Kolářová 

Sekce neurologická Mgr. Petra Krulová 

Sekce nukleární medicíny Vlasta Míková 

Sekce nutričních terapeutů Květa Krajíčková 

Sekce oftalmologická Bc. Daniela Stejskalová 

Sekce onkologická Mgr. Darja Hrabánková – Navrátilová 

Sekce ošetřovatelská lůžka - geriatrie Bc. Dana Květoňová 

Sekce pedagogická Mgr. Ilona Kopecká 

Sekce pediatrická Jitka Voříšková 

Sekce perioperačních sester Ing. Jaroslava Jedličková, MBA 

Sekce pneumologická Eva Kašáková 

Sekce pracovníků v arytmologii Mgr. Veronika Bulková, Ph.D. 

Sekce primárních sester Mgr. Alice Strnadová, MBA 

http://www.cnna.cz/
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Sekce psychiatrická Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 

Sekce sester seniorek Růžena Wagnerová 

Sekce stomatologická Iva Štercová 

Sekce studentů Michal Češek 

Sekce transfuzní služby Zdenka Drobníková 

Sekce traumatologicko - ortopedická PhDr. Dagmar Škochová, MBA 

Sekce urologická Olga Prokopová (Bolinová), DiS. 

Sekce zdravotně sociální Mgr. Veronika Křičková 

Sekce zdravotních laborantů Bc. Anna Skalická 

 

Finanční zpráva 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 bylo podáno na Finanční úřad Praha 2 dne 
29. 3. 2018.  

Předkládáme výkaz zisku a ztrát za rok 2017, čísla jsou uvedena v celých tisících Kč. 

 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. NÁKLADY 1 5208 715 5923 

I. Spotřebované nákupy celkem 2 3937 414 4351 

1. Spotřeba materiálu 3 171  171 

2. Spotřeba energie 4    

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5    

4. Prodané zboží 6 50  50 

II. Služby celkem 7    

5 Opravy a udržování 8 3  3 

6. Cestovné 9 838  838 

7. Náklady na reprezentaci 10 1221  1221 

8. Ostatní služby 11 1654 414 2068 

III. Osobní náklady celkem 12 1390  1390 

9. Mzdové náklady 13 1299  1299 

10. Zákonné sociální pojištění 14 91  91 

11. Ostatní sociální pojištění 15    

12. Zákonné sociální náklady 16    

13. Ostatní sociální náklady 17    

IV. Daně a poplatky celkem 18    

14. Daň silniční 19    

http://www.cnna.cz/
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 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

15. Daň z nemovitosti 20    

16. Ostatní daně a poplatky 21    

V. Ostatní náklady celkem 22 92  92 

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23    

18. Ostatní pokuty a penále 24    

19. Odpis nedobytné pohledávky 25    

20. Úroky 26    

21. Kurzové ztráty 27 10  10 

22. Dary 28    

23. Manka a škody 29    

24. Jiné ostatní náklady 30 82  82 

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem 

31    

25. 
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

32    

26. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 

33    

27. Prodané cenné papíry a podíly 34    

28. Prodaný materiál 35    

29. Tvorba rezerv 36    

30. Tvorba opravných položek 37    

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 90  90 

31. 
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

39 90  90 

32. Poskytnuté členské příspěvky 40    

VIII. Daň z příjmů celkem 41    

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42    

 NÁKLADY CELKEM 43 5509 414 5923 

 

 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. VÝNOSY 44 4461 950 5411 

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 45 - 45 950 905 

1. Tržby za vlastní výrobky 46    

2. Tržby z prodeje služeb 47    

3. Tržby za prodané zboží 48    

II. Změna stavu vnitro organizačních zásob celkem 49    

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50    

http://www.cnna.cz/
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 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 Změna stavu zásob polotovarů 51    

6. Změna stavu zásob výrobků 52    

7. Změna stavu zvířat 53    

III. Aktivace celkem 54    

8. Aktivace materiálu a zboží 55    

9. Aktivace vnitro organizačních služeb 56    

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57    

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58    

IV. Ostatní výnosy celkem 59 1401  1401 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60    

13. Ostatní pokuty a penále 61    

14. Platba za odeslané pohledávky 62    

15. Úroky 63 1  1 

16. Kurzové zisky 64    

17. Zúčtování fondů 65    

18. Jiné ostatní výnosy 66    

V. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem 

67    

19. 
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

68    

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69    

21. Tržby z prodeje materiálu 70    

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71    

23. Zúčtování rezerv 72    

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73    

25. Zúčtování opravných položek 74    

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 3061  3061 

26. 
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 

76    

27. Přijaté příspěvky (dary) 77 687  687 

28. Přijaté členské příspěvky 78 2374  2374 

VII. Provozní dotace celkem 79    

29. Provozní dotace 80    

 VÝNOSY CELKEM 81 4417 950 5367 

 

 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 82    
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 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

34. Daň z příjmu 83 -1092 536 -556 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 84 -1092 536 -556 

 

Výsledek hospodaření ovlivnily následující faktory: 

1.      Nižší výběr členských poplatků  o - 326 600 Kč z důvodu poklesu členské základny. 

2.      Nižší příjem za „kredity“ o - 347 800 Kč z důvodu změny právních předpisů v roce 2017 
(zrušení kreditního systému). 

Celkový rozdíl v příjmech byl o 674 400 Kč nižší. Náklady se pohybovaly v průměru let 
předcházejících. Záporný výsledek hospodaření ovlivní rozpočet na rok 2018. 

 

Ing. Pavel Trávníček 
ekonom ČAS 

 

Zpráva revizní komise 

Dne 17. 2. 2018  se sešla revizní komise ke kontrole účetnictví za rok 2017 ve složení: 
Milena Nociarová, DiS. – předsedkyně komise 
Marie Pekařová – členka komise 
Jana Zuková – členka komise 
 
Předložené doklady od jednotlivých sekcí a regionů:  

• pokladní knihy, 

• výpisy z bankovních účtů, 

• faktury a dohody o provedení práce, 

• příjmové a výdajové pokladní doklady spolu s účty, 

• programy, souhlasná stanoviska a prezenční listiny vzdělávacích akcí, 

• přehled činností sekcí a regionů, 

• dohoda o hmotné odpovědnosti pokladníků, 

• karta majetku. 
 
V roce 2017 pracovalo v ČAS celkem 43 sekcí a regionů: 

• správné   účtování – 42 sekcí a regionů,             

• neúplná   dokumentace – 11 sekcí a regionů,    

• žádná    dokumentace – 1 sekce.          
 
Neúplná dokumentace: 

• dohody o odpovědnosti, 

• faktury, 

• výdajové a příjmové doklady, 

• dokumentace ke vzdělávacím akcím, 
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• cestovní příkazy – doklady. 
         
Zjištění: 

• členka ČAS splácí dlužnou částku podle svých možností, 

• sekce pracovníků v arytmologii se nepřihlásila k revizi,  

• na účtu sekce je finanční částka, kterou je třeba při rušení nebo sloučení sekce s jinou sekcí 
vyúčtovat a převést na účet slučující sekce nebo prezidia, 

• některé sekce měly delší čas k revizím a v roce 2017 již bylo vše v pořádku, 

• několik  sekcí, které  mají vždy vše v pořádku, letos měly chyby v dokumentaci, které byly 
opraveny prostřednictvím elektronické komunikace.  

 
Pravidla a doporučení: 

• používat vzorové tiskopisy k revizím pokladen sekcí a regionů, které jsou zveřejněny  
na webových stránkách ČAS, 

• v pokladně může být uložena hotovost do 20 000 Kč, 

• k vyřazování použité elektroniky – vyřazovací protokoly od odborníků, ev. odkup  
za symbolickou částku – doloženo příjmovým dokladem, 

• cestovní doklad musí obsahovat při cestě  osobním  automobilem  také kopii technického 
průkazu a kopii povinného ručení, 

• cestovné je třeba vypočítat podle „klíče“ zveřejněného na webu ČAS.  
 
Přehled dokumentace k revizi sekcí a regionů: 

• pokladní kniha (každý měsíc) – příjmové a výdajové doklady, účty, cestovní příkazy, 
dohody o provedení práce, 

• bankovní výpisy (každý měsíc) – přiřadit faktury, cestovní příkazy, dohody o provedení 
práce, 

• vzdělávací akce – vyúčtování vzdělávací akce, pozvánka, souhlasné stanovisko, prezenční 
listina, vzor Osvědčení o účasti na vzdělávací akci, příjmové a výdajové doklady k akci, 

• tiskopisy sekcí a regionů k revizi: 
o přehled o činnosti sekce, regionu (2x), 
o přehled o vzdělávacích akcích sekcí, regionů (2x), 
o vyúčtování sekcí, regionů (2x), 
o pokladní kniha (2x), 
o dohoda o odpovědnosti, 
o karta majetku, 
o podpisový vzor, 
o zápisy ze schůzek výboru. 

 
Závěr: 
K revizím pokladen stačí jeden šanon, protože dokumenty jsou řazeny po měsících.   
V plánu je úprava manuálu k revizím  tiskopisů.  
Byl předložen návrh na vytvoření seznamu kontaktů na pokladníky sekcí a regionů, aby byli všichni 
adekvátně  informováni o  termínech revizí či o případných změnách. 
                             

Milena Nociarová, DiS. 
předsedkyně revizní komise  
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Zpráva disciplinární komise 

Komise pracovala ve složení: 

Mgr. Lucie Laurýnová – předsedkyně 
Mgr. Ivana Kupečková, MBA 
Jiří Černoch 

V průběhu roku se komise zabývala stížnostmi na chování sester. Stížnosti byly řádně prošetřeny 
a komise předala prezidiu ČAS návrh na odložení věci pro neprůkazné pochybení ve všech 
případech.  

Stěžovatelé byli řádně vždy průkazně informováni o výsledku šetření.   

Mgr. Lucie Laurýnová 
předsedkyně disciplinární komise  

 

Zpráva kreditní komise/komise pro kvalitu vzdělávacích akcí 

Kreditní komise pracovala do 1. 9. 2017 ve složení:   
Předsedkyně – Bc. Anna Skalická  
Členky – Jana Farkačová, Miloslava Machovcová  

Změna zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických pracovnících, přinesl kromě 
jiného i změny v oblasti vzdělávání a registrace.  Celoživotní vzdělávání i nadále zůstává povinné, 
není však již potřeba prokazovat se počtem kreditů. Kreditní komise tedy k 1. 9. 2018 ukončila 
svoji práci. Plynule na ni navázala svoji činností komise pro kvalitu vzdělávacích akcí, která  
i nadále pracuje ve stejném složení jako kreditní komise.   

Česká asociace sester, ačkoliv již nyní toto legislativně vyžadováno, poskytuje pořádaným 
odborným akcím svoji záštitu, jako záruku odbornosti a kvality.  

Počet souhlasných stanovisek vzdělávacím akcí do září 2017 – 2054.  
Počet akcí, kterým byla poskytnuta záštita od 1. září 2017 – 523.  

Bc. Anna Skalická 
předsedkyně komise pro kvalitu vzdělávacích akcí  

Evidence členské základny 

Evidence členské základny je vedená v databázovém systému, který byl vytvořen na míru České 
asociaci sester. Má mnoho funkcí a splňuje požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Umožňuje správu členů ČAS, evidenci plateb členských příspěvků spolu s automatickým 
rozesíláním pokynů k platbě, obsahuje aplikaci na rozesílání e-mailových zpráv a SMS zpráv, 
spravuje elektronické přihlašování na akce ČAS a umožňuje přehled statistiky členské základny. 
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Jedna z důležitých funkcí pro naše členy je možnost nahlédnutí členům ČAS na informace, které 
jsou evidované o jejich osobě, včetně evidence jejich plateb, s možností úprav kontaktů 
samotným členem. 

 

Členská základna – stav k 31. 12. 2017 

 Počet 2017       Počet 2016 

Počet aktivních členů 4931              5874 

Počet nově přihlášených členů 247 335 

Počet odhlášených členů 1229 670 

Počet členů ve více jak jedné sekci / regionu 661                636 

Počet znovu přihlášených členů (obnovené 
členství) 

51 135 

 

Členská základna poklesla oproti roku 2016 o 16% na celkový počet 4931 aktivních členů. V počtu 
členů je to pokles o 943. 

 

Krajské rozdělení pracovních míst členů 

Praha 1505 

Středočeský kraj 672 

Jihomoravský kraj 411 

Královéhradecký kraj 393 

Moravskoslezský kraj 375 

Ústecký kraj 214 

Olomoucký kraj 212 

Plzeňský kraj 168 

Jihočeský kraj 167 

Pardubický kraj 138 

Kraj Vysočina 136 

Karlovarský kraj 114 

Liberecký kraj 122 

Zlínský kraj 89 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání aktivních členů 

Středoškolské 2636 

Vysokoškolské 987 

Vyšší odborné 387 
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Odbornost aktivních členů 

Asistent ochrany veřejného zdraví 7 

Farmaceutický asistent 176 

Fyzioterapeut 0 

Jiné 42 

Laboratorní asistent 3 

Nutriční terapeut 219 

Ortoptista 2 

Porodní asistentka 52 

Radiologický asistent 2 

Všeobecná sestra 4110 

Zdravotně sociální pracovník 3 

Zdravotní laborant 214 

Zdravotnický asistent 18 

Zdravotnický záchranář 11 

 

Slevové výhody členů 

Žádná slevová výhoda 4770 

Senior 102 

Mateřská dovolená 13 

Nezaměstnaný  2 

Student 7 

 

Počet aktivních členů podle sekcí/regionů  

Region Hradec Králové 216 

Region Jablonec nad Nisou 34 

Region jihomoravský 141 

Region Karlovy Vary 69 

Region Mladá Boleslav 188 

Region moravskoslezský 217 

Region Motol - Praha 104 

Region plzeňský 63 

Region Praha 583 

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 277 

Sekce dermatovenerologická 30 

Sekce diabetologická 118 

Sekce domácí péče 277 
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Sekce farmaceutických asistentů 177 

Sekce gastroenterologická a hepatologická 134 

Sekce chirurgických oborů 247 

Sekce interní 327 

Sekce kalmetizační 14 

Sekce kardiochirurgická 56 

Sekce léčby bolesti a paliativní péče 53 

Sekce managementu 120 

Sekce nefrologická 201 

Sekce neonatologická 74 

Sekce neurologická 53 

Sekce nukleární medicíny 25 

Sekce nutričních terapeutů 239 

Sekce oftalmologická 116 

Sekce onkologická 68 

Sekce ošetřovatelská lůžka - geriatrie 139 

Sekce pedagogická 120 

Sekce pediatrická 239 

Sekce perioperačních sester 76 

Sekce pneumologická 77 

Sekce pracovníků v arytmologii 8 

Sekce primárních sester 74 

Sekce psychiatrická 133 

Sekce sester seniorek 14 

Sekce stomatologická 95 

Sekce studentů 6 

Sekce transfuzní služby 35 

Sekce traumatologicko – ortopedická 95 

Sekce urologická 51 

Sekce zdravotně sociální 78 

Sekce zdravotních laborantů 241 

 

Členské výhody 

Členové mají možnost využít několik členských výhod: 

• zvýhodněná účast na vzdělávacích akcích pořádaných sekcemi a regiony ČAS, 

• přístup do neveřejné části webových stránek ČAS, 

• zdarma přístup do internetové učebny ČAS, 
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• právní podpora a poradenství v oblasti zdravotnického práva (první telefonická konzultace 
zdarma, první osobní konzultace problému v advokátní kanceláři zdarma, právní 
zastupování za zvýhodněných podmínek), 

• sleva 20 % na předplatném časopisu Florence, 

• sleva 10 % na knihy vydavatelství Grada Publishing, a.s., 

• zvýhodněné telefonní tarify společnosti TRS servis s.r.o. 

 

Sekce a regiony 

Česká asociace sester má celkem 33 sekcí a 9 regionů. 
Konkrétní informace o činnosti jednotlivých sekcí a regionů jsou popsány dále. 
 

Region Hradec Králové 

Činnost regionu navazovala, stejně jako v předchozích letech, na tradici odborných seminářů, 
které byly otevřeny všem zájemcům o danou problematiku. Vzdělávací akce i nadále probíhaly  
v příjemných a důstojných prostorách Fakultní nemocnice Hradec Králové. Témata byla zaměřena 
jak na aktuální problematiku ošetřovatelské péče, tak na informace týkající se naší sesterské 
profese. 
 
V průběhu roku region uspořádal 4 semináře a 1 mezinárodní kongres – XXIII. Královéhradecké 
ošetřovatelské dny.  
 
Kongres se uskutečnil ve dnech 8. – 9. září  2017 v prostorách EA Hotel Tereziánský dvůr Hradec 
Králové a byl uspořádán ve spolupráci s Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu  
a gerontologie. Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice HK a Lékařská fakulta UK v Hradci 
Králové. Kongres zaštítilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Královéhradecký kraj. Mezi hlavní 
témata kongresu patřila paliativní péče, péče o geriatrické pacienty, problematika prevence  
a léčby dekubitů, ošetřovatelská péče v klinických oborech a vzdělávání nelékařských pracovníků. 
Mezi čestnými hosty byla mimo jiné prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA,  která ve 
svém příspěvku nastínila problematiku České asociace sester a postavení profesní organizace 
v návaznosti zejména na aktuální legislativní změny nejen ve vzdělávání nelékařů. 
 
Na semináři Stop dekubitům zazněly aktuální informace z oblasti sledování dekubitů, poznatky  
k problematice např. rozlišování dekubitu a inkontinenční dermatitidy. Pozornost byla dále 
věnována zhodnocení, prevenci a léčbě dekubitů. Účastníci tento seminář hodnotili velice kladně 
a  přínosně. 
 
XVIII. urologická konference byla původně plánována na 15. 12. 2017. Z důvodu nízkého počtu  
přihlášených účastníků však byla zrušena. 
 
Ve spolupráci s Českou asociací sester se uskutečnily další odborné vzdělávací akce – 4 konference 
a 4 semináře.  
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Jednání nového výkonného výboru regionu probíhalo ve dnech 12. 12. 2016 (volby do výkonného 
výboru pro volební období 2017 – 2020) a dále 2. 3.  a 1. 11. 2017. Předmětem těchto jednání 
byly zprávy o hospodaření, tematickém zaměření a organizačním zajištění seminářů, potřebě vyšší 
finanční spoluúčasti na XXIII. Královéhradeckých ošetřovatelských dnech. Byly zde předány 
informace z jednání Sněmu předsedů sekcí a regionů ČAS. 
 
U příležitosti Dne sester obdržela cenu za rozvoj ošetřovatelství Mgr. Ivana Šlaisová. 
 
Některé členky i nadále aktivně pracují v Radě kvality pro ošetřovatelskou péči ve Fakultní 
nemocnici Hradec Králové a účastní se vytváření ošetřovatelských dokumentů. V rámci širších 
aktivit působí naše členky v komisích na národní úrovni při MZ ČR. 
 
Bc. Ivana Roďanová 
předsedkyně regionu 

 

Region Jablonec nad Nisou 

Vzdělávací akce regionu: 

• 6. 2. 2017 seminář COS „Osteosynthesa POLDI 1“     
přednášející:  Romana Vavřichová                                 

• 14. 2.2017 školící akce „BMI v rukou chirurga“      
přednášející:  prim. MUDr. Michal Vraný                           

• 14. 2. 2017 Volby do výboru regionu Jablonec n/N   

• 6. 3. 2017 seminář COS „ Synthes dlahy“                 
přednášející:  Martin Šmídek                                             

• 6. 3. 2017 seminář ARO „KPR“                                
přednášející:  MUDr. Roman Lutovský                            

• 28. 3., 12. 4., 25. 4. 2017  „Komunikace“                    
přednášející:  PhDr. Michal Walter                                   

• 25. 4. 2017 školící akce „Parazité v nás“                    
přednášející:  Mgr. Gabriela Marečková                          

• 28. 4. 2017  školící akce „KPR“                                      
přednášející:  Jan Červenka                                                 

• 3. 5. 2017  seminář „Alpská letecká záchrana – medicína na sněhu“    
přednášející:  MUDr. Kristina Höschlová                                                             

• 18. 5. 2017  školící akce Jizerskohorský seminář  
přednášející:  prof. MUDr. Jiří Petera, CSc.  

                  doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.  
                  doc. MUDr. Roman Zachoval, CSc.  
                  doc. MUDr. Jan Krhút, Ph.D. 

prim. MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.                   

• 29. 9. 2017  seminář „Komunikace s pacienty od A až po Z – zdravotní potíže 
personálu“ 
přednášející: Mgr. Marie Rumlová                                                                                             

• 13. 12. 2017  předvánoční setkání a seminář: „Péče o pohybový aparát  
a pleť“   
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přednášející: Mgr. Gabriela Marečková                                         
                                                                                     
Daniela Macková 
předsedkyně regionu 
 

Region jihomoravský 

Dne 25. 3. 2017 se konaly volby do výboru regionu, a to v době před zahájením konference 
Komunikace mezi lidmi, emocionální komunikace, workshop.  

Členky a členové regionu mají možnost účastnit se všech odborných akcí organizovaných Českou 
asociací sester. Region pravidelně vyzývá k účasti na konferencích, plesu 
a dalších aktivitách pořádaných ostatními sekcemi a regiony. Komunikace probíhá obvykle 
elektronickou formou.  

Na podzim 2017 měli členové a členky regionu možnost využít proplacení účastnického poplatku 
v případě zaměření semináře na oblast komunikace. 

Zájem o práci a účast na akcích je minimální, přesto stav členské základny zůstává setrvalý.  

Bc. Věra Roubalová 
předsedkyně regionu 

 

Region Karlovy Vary 

V roce 2017 se konala 2 zasedání výboru.  
 
Vzdělávací akce regionu: 

• Nové trendy v ošetřování nedonošeného novorozence – seminář 

• Polohování v praxi – seminář 

• Implantace kardiostimulátorů – seminář 

• Diagnostika a léčba amyloidózy – seminář 

• Kardiopulmonální resuscitace – seminář 

• Lidský mikrobiom – seminář 

• Úvod do paliativní medicíny – seminář 

• Gynekologicko – porodnické odd. – seminář 

• Resuscitace novorozence – seminář 

• Kolostomie – seminář 

• Výsledky perinatologické péče v KK 2016 – seminář 

• Léčení a ošetřování nehojících se ran – seminář 

• KPR dospělého, akronym C – ABCDE – kurz 

• Aplikace léků přes aerochamber – seminář 

• Hypokalémie a kazuistiky – seminář 

• Akutní stavy v geriatrii – konference 

• Barierový režim, hygienické zásady MRSA – seminář 
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Mgr. Helena Marcinková 
předsedkyně regionu 
 

Region Mladá Boleslav 

 V roce 2017 region uspořádal celkem 4 vzdělávací akce, 2 celodenní konference, 1 odborný 
seminář a 1 zahraniční pracovní den.  

Vzdělávací akce regionu:  

• 20. 4. 2017, konference Urologie, Psychiatrická nemocnice Kosmonosy – pořadatel 
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a ČAS, Region Mladá Boleslav;  

• 24. – 28. 5. 2017, pracovní den Ochutnávka  ošetřovatelství ve Švýcarsku,  Švýcarsko – 
pořadatel ČAS, Region Mladá Boleslav; 

• 19. 10. 2017, konference Operační obory v 21. století, Psychiatrická nemocnice 
Kosmonosy – pořadatel Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a ČAS, Region Mladá Boleslav;  

• 7. 12. 2017, seminář Blefaroplastika dolních a horních víček. Typologie obličeje při výběru 
brýlí. SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav – pořadatel ČAS, Region Mladá Boleslav. 

Mgr. Lucie Laurýnová 
předsedkyně regionu 

 

Region moravskoslezský 

Vzdělávací akce regionu (konference):  

• „Quo vadis, psychiatrie?“   

• „ Mozkocvična“   
 
Region spolupracoval při pořádání vzdělávací akce s NsP Havířov, p. o.  
 
Konference s výstižným názvem „Quo vadis, psychiatrie?“ zaznamenala hojnou účast. 
Přednášejícím byla významná osobnost v oboru psychiatrie prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., 
FRCPsych.  

Konference pod názvem „Mozkocvična“ byla zaměřena na účinné trénování a zlepšování 
kognitivních funkcí mozku. Lektorka Lenka Šnajdrová s lehkou bravurností znalce problematiky 
a smyslem pro odlehčení situace názorně seznámila přítomné s faktem, že dobrá paměť je spojena 
s uměním koncentrace, představivostí, používáním všech smyslů a správným rozložením aktivity 
a odpočinku. Přítomné posluchačky se aktivně zapojily do cvičení v těchto oblastech: jak si lépe 
zapamatovat, jak mozek cvičit, jak se učit i jak odpočívat. V rámci akce bylo možné zakoupit knihu 
„Jak si zlepšit paměť a koncentraci“ a v případě zájmu bylo možné získat vlastnoruční podpis 
autorky publikace. Akci hodnotili účastníci jako velmi přínosnou.  

Dne 11. května 2017 se v Divadle U Hasičů v Praze uskutečnilo předání cen Florence Nightingalové, 
kde byla udělena člence regionu Martě Dostálové cena za rozvoj České asociace sester. M. 
Dostálová je dlouholetou členkou moravskoslezského regionu a neuvěřitelných 41 let působí  
na novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. V regionu pracuje dvacet let jako 
pokladník.  
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Region spolupracoval a aktivně se podílel na propagaci ankety  Moravskoslezská  sestra 2017. 
Anketa je pořádána Moravskoslezským krajem a koná se pod záštitou ministra zdravotnictví, 
hejtmana kraje a prezidentky České asociace sester.   

Členové regionu mohli nominovat svou sestru do těchto kategorií:  

• Sestra u lůžka 

• Ambulantní a domácí péče  

• Paliativní a hospicová péče 

• Porodní asistentka 

• Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči 

Také krajská zdravotnická zařízení měla možnost nominovat své kandidáty v uvedených pěti 
hlavních kategoriích. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo dne 12. 10. 2017 v aule Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava za přítomnosti prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana 
Moravskoslezského kraje, náměstka pro zdravotnictví MUDr. Martina Gebauera, zástupců 
zdravotnických zařízení a dalších partnerů celé akce.  

Region každoročně spolupracuje s DTO (Dům techniky Ostrava) na pořádání XXI. gerontologických 
dnů, které se v roce 2017 konaly ve dnech 18. – 19. 10. v Ostravě. Tématem letošního ročníku 
bylo „Důstojné stáří“. Mgr. Tydlačková  je členkou přípravného výboru kongresu.   

Region uspořádal ve dnech 15. – 17. 9. 2017,,II. relaxační pobyt“ v malebné horské obci Horní 
Lomná ve Wellness hotelu pod Kyčmolem. Akce se zúčastnilo 19 členů regionu. Po celé tři dny 
bylo možné využívat odpočinku a relaxace dle vlastních představ. Součástí služeb byla nejen 
výborná gastronomie, ale také wellness, včetně bazénu, vířivky, sauny, masáží a koupelí. 
Účastnice se mohly pobavit a zároveň seznámit s ostatními při turnaji v bowlingu.  

Začátkem roku 2017 byl sestaven „staronový“ výbor regionu.  
Milena Nociarová, DiS. a Jana Zuková jsou členkami Revizní komise ČAS.  

 

Mgr. Renata Tydlačková 
předsedkyně regionu 

 

Region Praha 
 
V lednu zakoupil výbor regionu pro své aktivní členy 20 ks vstupenek na ples sester, který se konal 
dne 3. března 2017 v paláci Žofín.  

Dne 25. dubna 2017 se uskutečnila III. odborná konference nelékařských zdravotnických 
pracovníků s názvem „Křížem krážem všemi obory“. Konference byla zaměřena multioborově  
a měla kladný ohlas.   

Výbor regionu zakoupil pro své členy 5 ks vstupenek na Den sester, který se konal 11. května 2017 
v Divadle U Hasičů.  
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Poslední květnovou sobotu se opět podařilo zrealizovat cestu do Pece pod Sněžkou, kde se konal 
charitativní výstup tentokrát s názvem „Na Sněžku pro Pavlínku“. Akce se zúčastnilo 35 členů  
a členek regionu. Na místo určení byla zajištěna autobusová doprava a součástí tohoto výstupu 
byla podpora nadačního fondu KlaPeto, který pomáhá dětem s tělesným postižením.   

Dne 16. září 2017 se uskutečnil relaxační den – výlet do Lipna nad Vltavou na Stezku korunami 
stromů. Opět byla zajištěna autobusová doprava. Účastníci celý výlet zhodnotili jako úspěšný  
a podali náměty na další možnosti relaxace.  

Zprávy ze všech proběhlých akcí jsou k dispozici na webových stránkách ČAS.  

Mgr. Petra Andrlíková 
předsedkyně regionu 

 

Region plzeňský 

Činnost regionu byla obnovena v roce 2011. Již v roce 2016 byl řádnými volbami zvolen výbor, 
který je složen ze zástupců různých poskytovatelů služeb nebo vzdělavatelů zdravotnických 
profesí (fakultní nemocnice, Léčebna Janov, domácí péče, soukromé nestátní zdravotnické 
zařízení, Fakulta zdravotnických studií ZČU, SZŠ a VOŠ v Plzni). Jednání výboru je rozšířeno o stálé 
hosty, konkrétně se jedná o členku prezidia ČAS Mgr. Ninu Müllerovou, Mgr. Jaroslavu 
Novákovou, Bc. Drahomíru Loužeckou a další, které se aktivně podílejí na činnosti regionu.   

Vzdělávací akce regionu 

• konference „Inkontinence různými pohledy“ (26. 4. 2017) 

• konference „Kvalita a bezpečí v ošetřovatelské péči o dětského pacienta“ (5. 10. 2017) 

Výbor regionu se po svém zvolení zavázal k pravidelnému pořádání jarní a podzimní konference. 
Probíhá intenzivní spolupráce s katedrou ošetřovatelství FZS ZČU právě na pořádání vzdělávacích 
akcí, kterých se pravidelně aktivně účastní předsedkyně a členky regionu. Proběhlo i setkání 
studentů Katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU s Mgr. Müllerovou. Také v roce 
2018 je plánováno další setkání studentů (7. 3. 2018).   

Mgr. Müllerová se zúčastnila jednání 5. kulatého stolu MZ ČR – Systém monitorování a prevence 
a léčby dekubitů v ČR, který se konal dne 11. 11. 2017 v Brně.  

Členky regionu se účastnily oslavy Dne sester, která proběhla v květnu 2017 v Divadle  
U Hasičů. Region měl své zastoupení na sněmu předsedů v Brně i na konferencích pořádaných 
prezidiem ČAS (včetně účasti na Fóru delegátů).  

Účast v pracovních skupinách ČAS a dalších institucích 
Ve skupině pro legislativu je zapojená Mgr. Nina Müllerová a Bc. Ivana Chvojková.  
Z nejdůležitějších dokumentů byla připomínkována novela návrhu zákona č. 96/2004 Sb.  
v platném znění, vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků (připomínky 
nebyly plně akceptovány) a dále vyhláška č. 98/2012 Sb. o vedení zdravotnické dokumentace 
(novela nebyla dosud vydána).  
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Další aktivity (např. spolupráce se školami, v projektech)  
V roce 2017 výbor pokračoval ve spolupráci se sdružením Mamma Help. Členky výboru se 
pravidelně účastní a podporují akce sdružení.  
 
Zahraniční aktivity  
Členka prezidia a členka plzeňského regionu Mgr. Nina Müllerová je členkou Evropského 
poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a pravidelně předává informace o aktivitách  
i výzvách EPUAP  na konferencích nebo prostřednictvím portálu www.dekubity.eu  
Spolupracuje také s rakouskou společností pro prevenci dekubitů APUPA. Členka plzeňského 
regionu Bc. Eva Bystřická je nadále aktivní členkou sesterské skupiny European Group for Blood 
and Marrow Transplantation (EBMT), Nurses Group.  
 
Různé (např. účast na sportovních nebo dobročinných aktivitách, zastupování ČAS na výběrových 
řízeních)  
V červnu 2017 se členky zúčastnily AVON pochodu v Praze. Tímto vyzývají všechny členky    
i členy ČAS – „přidejte se k nám!“  
Členky výboru Mgr. Šafránková a PhDr. Krocová se pravidelně účastní akcí a setkání,  
které pořádá sdružení Mamma Help – „Ruce na prsa“, dále se účastní setkání k desátému výročí 
založení sdružení, vánoční posezení apod.   
Mgr. Nina Müllerová zastupovala ČAS při výběrovém řízení KÚ Plzeňského kraje na domácí 
hospicovou péči.  
V únoru 2017 proběhlo předání výtěžku z prodeje kalendáře Sestra, který byl věnován Hemato – 
onkologickému oddělení FN Plzeň.  
 
Hospodaření regionu  
Výsledek hospodaření za rok 2017 byl kladný. Zůstatek na účtu zůstává ke dni 31. 12. 2017 
kladný. Informace o konkrétní výši zůstatku je dostupná u pokladníka regionu.   
 
Plánované aktivity na rok 2018  

• jarní a podzimní konference výboru regionu, 

• pravidelná setkání výboru,  

• účast na sněmu předsedů v Brně, 

• účast na konferencích prezidia a na akcích ČAS (ples, akce Sestra roku, Mezinárodní den 
sester, setkání se studenty a laickou veřejností aj.).  

• účast na Fóru delegátů dne 19. 1. 2018 – za region se zúčastní dvě delegátky.  

• informace k akci Sestra roku 2017 – od 1. 2. 2018 bude spuštěn webový portál 
Sestraroku.zdravi.euro.cz, kde je možno hlasovat. Akce proběhne dne 1. 3. 2018  
v Divadle Hybernia.  

• Ples sester – 16. 3. 2018 na Žofíně.  

• Den sester – 23. 5. 2018 Divadlo U Hasičů v Praze.  

PhDr. Jitka Krocová 
předsedkyně regionu 
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Region Praha 

Sekce sdružuje zdravotníky mnoha profesí z celé republiky. Mezi členy jsou všeobecné sestry, 
zdravotní laboranti, nutriční terapeuti, porodní asistentky, farmaceutičtí asistenti a zdravotně 
sociální pracovníci.  

Region velmi úzce spolupracuje se sekcí zdravotních laborantů (ve výboru jsou 2 členky této 
profese). Např. Mgr. Martina Bunešová, MBA, zároveň působí ve výboru sekce zdravotních 
laborantů a zároveň je předsedkyní výboru biochemických  laborantů  ČSKB ČLS JEP.  

Předsedkyně regionu Marie Pekařová je 3. volební období členkou revizní komise ČAS.   

Region pořádá konference pouze v sobotu a nikdy se nezaměřuje na jediné téma se záměrem, 
aby výběr probíraných témat zaujal všechny zúčastněné specialisty. V roce 2017 region uspořádal 
školící akci „Mozkocvična Live“ a „3. podzimní konferenci“. Akce se konala ve spolupráci se sekcí 
nukleární medicíny.  

Dále se konaly semináře, které již mnoho let spolupořádá Kardiologická klinika  
2. lékařské fakulty UK v Praze a Fakultní nemocnice v Praze Motole.  

Alena Rejlová, která zastává v našem výboru funkci pokladníka, je dlouhodobě v zahraničí. Její 
funkci nadále vykonává Marie Pekařová a Jana Jašinská.  

Výbor nominoval  na Cenu Florence Nightingalové členku výboru paní Janu Jašinskou, která byla 
oceněna za rozvoj svého oboru.  

Členka výboru Mgr. Martina Bunešová, MBA, se zúčastnila Světového kongresu klinické 
biochemie – IFCC WorldLab v Durbanu. Svoji práci prezentovala na kongresu formou posteru. 
Zaujalo ji představení vzdělávacího programu CAPRISA, jehož cílem je posílení vědecké základny 
pro výzkum HIV/AIDS v Jižní Africe (ze všech HIV pozitivních lidí jich je 70 % v Africe).  

Výbor sekce se schází několikrát do roka a je v telefonickém či elektronickém kontaktu. Členské 
základně jsou zasílány zprávy ze zasedání výboru, průběhu konferencí i informace o důležitých 
akcích Prezidia ČAS.  

Hospodaření je vyrovnané a prostředky jsou účelně využívány k dalšímu vzdělávání členů  
a rozvoji regionu.  

Marie Pekařová 
předsedkyně regionu 

 

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 

Vzdělávací akce  

• jednodenní Konference sester pracujících v oboru ARIP. Akce se konala 25. 5. 2017 v Praze 
v prostorách přednáškového sálu IKEM. 
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• XXIV. kongres ČSARIM v Brně dne 7. – 9. 9. 2017. Sekce pořádala sesterskou část 
programu. 

 

Mgr. Ivana Kupečková, MBA 
předsedkyně sekce 

 

Sekce dermatovenerologická 

Předsedkyně sekce se účastnila všech akcí pořádaných prezidiem ČAS a následně o nich vždy 
informovala ostatní členky výboru.  

Výbor sekce se sešel v roce 2017 celkem 4x.  Projednávány byly především možnosti zajištění 
vzdělávacích akcí, což se ukázalo jako komplikované především pro nezájem z řad přednášejících.  
Přes veškeré úsilí se nepodařilo v roce 2017 uskutečnit žádnou akci.  

V příštím roce budou vzdělávací akce pořádány ve spolupráci s regionem jihomoravským. 
Pokladník sekce seznámil výbor s vyúčtováním hospodaření za rok 2016, které bylo předkládáno 
revizní komisi ČAS. Rovněž pravidelně informoval o stávajícím hospodaření sekce. Na podzim 
oznámila ukončení členství v ČAS místopředsedkyně výboru p. Pavlíčková. 

Činnost sekce je komplikována tím, že většina členek pracuje převážně v soukromých ambulancích 
a má problém s uvolňováním. Z tohoto důvodu se členky nemohou aktivně zapojovat do činnosti 
České asociace sester. 

Božena Jelínková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce diabetologická 

Složení výboru 
Předseda:  Bc. Vladimíra Havlová   
Místopředseda: Lenka Škodová    
Členové výboru: Bc. Kateřina Čechová, PhDr. Mgr. Pavla Kudlová Ph.D.                          
Pokladník: Radka Šitová           
Předseda revizní komise: Romana Fatková     
Členové revizní komise: Gabriela Říčařová, Jana Mašková     
  
Aktivity, vzdělávací akce    
V roce 2017 proběhlo celkem 8 akcí (cca 490 účastníků).  
 
Členství    

• ČAS – Pracovní skupina pro Seznam zdravotních výkonů   

• Česká diabetologická společnost (ČDS) – členství ve výboru společnosti, pracovní 
skupina pro edukaci    
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• Diabetická asociace ČR (DAČR) – členství v prezidiu asociace, zastupuje všechny subjekty   
věnující se problematice diabetu v ČR, účast zástupkyně diabetologických sester 

 
Spolupráce    

• Česká diabetologická společnost   

• Svaz diabetiků ČR  

• Nadace rodičů a přátel diabetických dětí  

• Časopis Kazuistiky v diabetologii  

• Časopis DiaStyl  
 
Plán aktivit na rok 2018   
Konference, semináře, workshopy  

• Diabetologie pro sestry v praxi – Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Dvůr Králové  

• Témata související s diabetem – Praha  

• Kazuistický seminář – Praha  
 
Cíle sekce  

• podíl na zlepšování kvality léčby a života diabetiků  

• podíl na změnách v legislativě (prostřednictvím ČAS, ČDS  a DAČR), dále  
na diabetologickém programu ČR a projektech pro léčbu a  prevenci DM  

• zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí v oboru diabetologie – kódy 
zdravotních výkonů  

• zvyšování kvality péče o pacienty s diabetem prostřednictvím zvyšování vědomostí  
a praktických dovedností všeobecných sester (především pracujících v diabetologii)  

• zvyšování informovanosti ostatních zdravotních profesí o diabetu, zvyšování   
             informovanosti veřejnosti o diabetu  
 

Bc. Vladimíra Havlová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce domácí péče 

Sekce řešila pozici vyjednávání a možnost spolupráce s ostatními organizacemi v rámci segmentu 
domácí péče. Jednání předsednictva proběhlo v roce 2017 celkem 6x. Aktuální problémy řeší 
výbor domácí péče v průběhu roku operativně formou elektronické komunikace. V průběhu roku 
probíhala jednání na MZ a jednání se zdravotními pojišťovnami (rámcové smlouvy, cenové 
dodatky). Zástupkyně sekce domácí péče se účastní VŘ jako členka komise  
za ČAS a odbornost 925. 

 
Dne 11. 5. 2017 proběhla konference v Poděbradech s názvem Domácí péče a její budoucnost. 
Sekce aktivně oslovuje sestry ohledně členství. Spolupracuje a podílí se na jednáních ohledně 
řešení zdravotnického práva s MUDr. et Mgr. Dagmar Záleskou. 
 
Bc. Jiří Kabát 
předseda sekce 

http://www.cnna.cz/
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Sekce farmaceutických asistentů 

Sekce sdružuje odborníky z řad farmaceutických asistentů ČR. Většina z nich pracuje ve veřejných 
nebo nemocničních lékárnách, menší část je zaměstnána v prodejnách zdravotnických potřeb.  
 
V květnu 2017 sekce uspořádala 19. celostátní konferenci v Praze s hlavním tématem  
„FA – poradce při samoléčbě a výběru zdravotnických pomůcek“. Na podzim organizovala blok 
farmaceutických asistentů na 21. kongresu nemocničních lékárníků v Brně na téma onemocnění 
GIT.  
 
Sekce je členem Evropské asociace farmaceutických techniků (EAPT). Vzhledem k nedostatku 
financí na úhradu členského poplatku se výbor rozhodl o ukončení členství v roce 2018.  
 
Výbor aktivně spolupracuje s komorou farmaceutických laborantů SR.  

• Spolupracuje s Asociací výdejců a prodejců zdravotnických prostředků.  

• Spolupracuje s Českou lékárnickou komorou a Českou farmaceutickou společností ČLS JEP.  

• Spolupracuje se společností Magazín Healthcomm.  
 
Sekce podporuje projekty firmy Fagron a podporuje domov seniorů Sue Ryder.  
 
Sekce prezentuje svoji činnost veřejnosti na webu:  
www.farmaceutickyaistent.cz   
www.facebook.com/farmaceutickyasistent.cz/  
 
Členky výboru vyučují na středních a vyšších zdravotnických školách  v Praze a v Čelákovicích. 
 
Bc. Alena Šindelářová  
předsedkyně sekce  

 

Sekce gastroenterologická a hepatologická 

Sekce v roce 2017 pořádala nebo spolupořádala tyto vzdělávací akce: 

25. 1. 2017  Nácvik technik hemostázy v endoskopii, workshop 
1. 3. 2017  V. zimní setkání přátel valašské gastroenterologie, workshop 
6. – 7. 4. 2017  Budějovice gastroenterologické, kongres 
15. 9. 2017  IV. Zlínská gastroenterologická konference 
15. 12. 2017  Endoskopická sestra v roce 2017, konference 
 

Činnost sekce 

• Výuka v NCONZO       

• XIV. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2017 Olomouc, 10. - 12. 5. 2017    

• 6. kongres České gastroenterologické společnosti Ostrava, 29. 11. - 2. 12. 2017 

• Workshop  s praktickým nácvikem Nová instrumentária v digestivní endoskopii, České 
Budějovice, 25. 1. 2017       

• Workshop  s praktickým nácvikem - Novinky a zajímavosti ve vzdělávání a odborné praxi 
českých gastoenterologických a hepatologických sester, Ostrava, 8. 12. 2017 

http://www.cnna.cz/
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• Workshop a seminář s praktickým nácvikem postupů v digestivní endoskopii,  
Brno 14. – 16. 5. 2017       

 
Zasedání výboru 
25. 2., 14. 9., 14. 12. a 15. 12. 2017  
 

Bc. Anděla Tichá 
předsedkyně sekce 

 

Sekce chirurgických oborů 

Výbor sekce 
Předsedkyně:   Mgr. Iva Otradovcová, Praha, 
Místopředsedkyně:  Mgr. Světlana Jeřábková, Litomyšl, 
Pokladník:   Mgr. Lucie Kubátová, Praha, 
Předseda RK:   Lukáš D. Masar, Praha, 
Členky RK:   Mgr. Monika Antonová, Brno a Renata Šimonová, Praha, 
Členky výboru:  PhDr. Zdenka Surá, Brno a Irena Krbová, Praha. 

 
Akce výboru 

• Duben 2017 – jednodenní konference v Praze „5. jarní sesterský Chirurgický den Evy 
Kvasnicové – multioborová spolupráce“, které se účastnilo 120 posluchačů. 

• Září 2017 – dvoudenní kongres v Brně „5. podzimní sesterské Chirurgické dny Evy 
Kvasnicové – multioborová spolupráce“, účast 36 přednášejících, 158 posluchačů  
a hostů. 

 
V průběhu roku bylo uspořádáno 5 jednodenních odborných praktických seminářů a workshopů. 
 
V roce 2017 byla 4 pravidelná zasedání výboru a jedno výjezdní. 

 
Aktivní přednášková a výuková činnost výboru. 
Spolupráce výboru s pacientskými organizacemi. 
Zastoupení výboru v mezinárodních organizacích – EPUAP, WCET. 
Přetrvává problém se zapojováním členské základny do práce sekce. 
Pasivní byla letos i část výboru. 

 
Mgr. Iva Otradovcová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce interní 

Vzdělávací akce: 

• Konference interních oborů, Praha, Kongresový sál Homolka, 11. 3. 2017 

• Internistický kongres ČIS J. E. Purkyně, Praha, sesterská sekce, 29.10. – 1. 11. 2017  

• Obezitologie a geriatrie,  Mikulov, sesterská sekce,  9. – 11. 11. 2017. 

http://www.cnna.cz/
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Mgr. Jana Hrušková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce kalmetizační 

Je zvažováno ukončení činnosti sekce. 

 

Sekce kardiochirurgická 

Kardiochirurgická sekce uspořádala v roce 2017 dvě celostátní konference a pět odborných 
seminářů.  

Odborné semináře se konaly vždy na Kardiochirurgické klinice ve Fakultní nemocnici Hradec 
Králové a byly zaměřeny na:  

• poruchy srdečního rytmu 

• novinky v hojení ran 

• ošetřovatelskou péči o pacienty s PICC 

• ergonomii práce sester  

• činnost sester „ranařek“ ve FN Hradec Králové  

Celostátní pracovní konference se konala dne 11. 5. 2017 v konferenčním sále Léčebných Lázní 
Bohdaneč.  V průběhu konference zaznělo 17 velmi zajímavých sdělení, jejichž témata byla mimo 
jiné věnována problematice péče o kardiochirurgické pacienty, pacienty hrudní chirurgie. 
Odpolední blok byl zaměřen na představení a činnost Lázní Bohdaneč a Lázní Teplice nad Bečvou 
včetně přehledu zkušeností z klinické praxe v oblasti kardiorehabilitace.   

Po ukončení konference měli účastníci volný vstup do plaveckého bazénu a wellness.  

Akce byla velmi vydařená zejména díky vstřícnosti zástupců Lázní Bohdaneč a Teplice nad Bečvou. 
Kladná zkušenost ovlivnila výběr místa konání jarní konference 2018 – Lázně Bohdaneč. 

XXV. Celostátní konference Kardiochirurgické sekce ČAS byla uspořádána 24. 11. 2017. Jako místo 
konání bohužel nebylo možné využít  výukovou část Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové a tak 
byla konference situována do přednáškového sálu ParkGolf v Hradci Králové. Konferenci zahájil 
čestný host prof. MUDr. Jan Dominik, CSc. (Kardiochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec 
Králové) zajímavou přednáškou na téma chirurgie vzestupné aorty. Dále bylo předneseno celkem 
19 poutavých sdělení týkajících se onemocnění srdce a plic, mimotělního oběhu, multioborového 
zaměření. V odpoledním bloku byly přednášky zaměřeny na psychickou zátěž sester a možnost 
relaxace a to nejen slovem, ale i praxí.   

Po konferenci se ve Stodole pod Kunětickou Horou konal společenský večer s hudbou  
a zdokonaleným vědomostním kvízem (hlavní cenou byl excelentní čokoládový dort).  
 
Schůzky výboru sekce se uskutečnily 2x ročně, a to vždy po ukončení odborného programu 
konferencí.  

http://www.cnna.cz/
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Mgr. Dana Vlášková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce léčby bolesti a paliativní péče 

Je zvažováno případné sloučení s jinou sekcí ČAS. 

 

Sekce managementu 

Výbor sekce pracuje ve složení: 
Předsedkyně:  Svobodová Dita 
Pokladník:   Gregorová Petra  
Členky výboru:  Máchová Zuzana, Nováková Lada, Kalábová Lenka  
Revizní komise: Makarová Alena, Šantrůčková Blanka, Pultarová Jana 
 
Sekce pořádala dvě akce: 

• konference „Fenomén migrace a integrace: mýty a fakta“, 6. 6. 2017 

• konference „I slova léčí III.“, 21. 11. 2017 
 
Další činnost: 
Spolupráce s prezidiem ČAS a MZČR (NCONZO) na materiálu, který je připravován na aprobační 
zkoušky cizinek. V roce 2017 byly uplatněny připomínky týkající se celkem tří částí zkoušek. 
 
Dne 7. 2. 2017 proběhla schůze výboru sekce. Další jednání se konala ve dnech 2. a 30. 3. 2017 
(příprava na konferenci).  
 
Dne 2. 5. 2017 proběhlo setkání výboru k přípravě facebookových stránek sekce. 
 
Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA 
předsedkyně sekce 

 

Sekce nefrologická 

Počet aktivních členů 205 (k 31. 12. 2017) 
Výkonný výbor pracoval v počtu 7 členů.  
 
Složení výkonného výboru  
 
Bc. Marcela Městková – předsedkyně  
Bc. Eva Víšková – místopředsedkyně  
Bc. Vladěna Homolková – předsedkyně revizní komise  
Mgr. Marie Kolářová – členka revizní komise 
Mgr. Dana Hrubá – členka revizní komise 
Mgr. Ivana Lupoměská – členka výkonného výboru  
Bc. Eva  Moravcová – člen výkonného výboru 
 

http://www.cnna.cz/
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Schůzky výboru se konaly dne 6. 4. 2017 v Ústí nad Labem a 23. 11. 2017 v Olomouci. 
 
Akce sekce 

• 6. – 7. dubna 2017 – kongres „Brodovy dny“ České nefrologické společnosti v Ústí nad 
Labem 

• 4. června 2017 „Den Zdraví“ – charitativní běh ve spolupráci s magistrátem Praha 4 

• 14. – 16. června 2017 – SKS a PA nefrologický kongres na Slovensku, Jasná, hotel Grand 
(účast Bc. M. Městkové a Bc. E. Víškové) 

• 15. listopadu 2017 – Ambasadorky IKEM Praha 

• 23. – 24. listopadu 2017 – XVII. Multidisciplinární nefrologický kongres (spolupráce 
nefrologické sekce ČAS a EDTNA/ERCA v Olomouci) 
 

Účast v pracovních skupinách 

• spolupráce se zástupcem EDTNA/ERCA v ČR (Evropská asociace dialyzačních 
a transplantačních sester/ Evropská asociace péče o nemocné s chorobami ledvin)   

• spolupráce s ČNS (Českou nefrologickou společností), společnost nefrologů-lékařů, 
zapojen celý výbor 

• členky vědecké rady ve vzdělávacím programu Dialýza v praxi (Mgr. I. Lupoměská) 

• členka redakční rady časopisu Florence (Bc. V. Homolková). 
 
Bc. Marcela Městková 
předsedkyně sekce  

 

Sekce neonatologická 

Sekce sdružuje nelékařské zdravotnické pracovníky pracující na neonatologických odděleních 
všech typů péče v rámci ČR. Podporuje rozvoj nových ošetřovatelských činností založených  
na EBP (Evidence Based Practise – praxe založená na důkazech) s cílem minimalizovat negativní 
stimuly v časném poporodním období. Multioborová a multidisciplinární spolupráce je založená 
na konceptu a využívání prvků vývojové péče v neonatologii.  
 
Sekce organizuje pravidelná každoroční pracovní setkávání vrchních a staničních sester 
perinatologických center (květen a listopad 2017). V rámci těchto setkání dochází k tvorbě 
klinických doporučených postupů v oboru neonatologie, v současné době jsou v platnosti: 

• péče o kůži novorozence  

• zavádění a ověřování gastrické sondy u novorozenců a kojenců 

• odsávání novorozenců a kojenců  

• zavádění a ošetřování periferních žilních vstupů u novorozenců 

• ošetřování centrálních žilních vstupů u novorozenců a kojenců  
 

Sekce uspořádala v roce 2017 tyto akce:  

• seminář Hygienická opatření na neonatologii (březen 2017) 

• 3. celostátní setkání ranhojiček a stomických sester neonatologických oddělení  
(listopad 2017) 
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Sekce se spolupodílela na těchto akcích: 

• neonatologická konference Hanákovy dny (červen 2017) 

• konference laktačních poradců (březen 2017) 

• XXXIII. Neonatologické dny (listopad 2017) 
 
Pracovní skupina pro hojení a ošetřování stomií v neonatologii vytváří pomocné materiály  
pro hojení ran v neonatologii, podílí se na výuce v kurzech hojení ran. Jednotlivé členky sekce  
se aktivně podílejí na přednáškové činnosti seminářů a konferencí pořádaných jinými subjekty,  
na výuce v kvalifikačním i specializačním vzdělávání a v certifikovaných kurzech. 
 

Bc. Michaela Kolářová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce neurologická 

Neurologická sekce je zastoupena k 31. 12. 2017 53 členy.  Působnost sekce je celorepubliková. 
Sekce se zaměřuje na mezioborovou spolupráci, osvětové akce pro veřejnost a spolupráci  
s pacientskými organizacemi.   

V roce 2017 bylo ve spolupráci s Neurologickou klinikou organizováno V. SESTERSKÉ 
NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM, kterého se zúčastnilo 35 posluchačů.    

V termínu 9. – 13. 10. 2017 sekce poskytla odbornou záštitu nad kurzem „Neurokognitivní 
rehabilitace v ošetřovatelské prax“i, kterého se v letošním roce zúčastnilo 9 posluchačů.   

V termínu 3. – 6. 10. 2017 se členové sekce zúčastnili 45. slovenského a českého 
cerebrovaskulárního kongresu v Košicích, a to na základě oficiálního pozvání předsedkyní 
Neurologické sekce, Slovenské komory sester a porodních asistentek Mgr. Elen Červeňákovou. Je 
udržován pravidelný kontakt se slovenskými kolegyněmi.   

V roce 2018 plánujeme celkem dvě aktivity. Dne 25. 5. 2018 se uskuteční Sesterské neurologické 
sympozium V Ostravě. V říjnu plánujeme opět kurz na téma neurokognitivní rehabilitace  
v ošetřovatelské praxi.   

Mgr. Petra Krulová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce nukleární medicíny 

Sekce se podílela na třech odborných akcích.  

V dubnu se jednalo o setkání nelékařských zdravotnických pracovníků v Praze v Lékařském domě. 
Velké poděkování za přípravu celého Pracovního dne technologicko-ošetřovatelské sekce patří 
pracovníkům nukleární medicíny z Hradce Králové.  

http://www.cnna.cz/
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Druhé setkání proběhlo v září na Dnech nukleární medicíny ve Špindlerově Mlýně, kde    
samostatně proběhla sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Prezentované přednášky 
byly na vysoké odborné úrovni a zájem byl značný.  

V listopadu došlo již potřetí ke spolupráci s Regionem Praha a byla organizována konference  
ve Fakultní nemocnici v Motole. Přednášející si připravili sdělení ze svých oborů a milým 
překvapením byl velký zájem účastníků i množství doplňujících otázek. V průběhu polední 
přestávky probíhaly zajímavé debaty na právě přednesená témata.  
 
V loňském roce proběhly volby do výboru sekce, podrobné informace jsou dostupné na webových 
stránkách ČAS.  
 
Plán akcí na rok 2018  

• XXIV. Pracovní den technologicko-ošetřovatelské sekce v Praze v Lékařském domě (20. 4. 
2018)  

• Dny nukleární medicíny v Mikulově (19. – 21. 9. 2018) 

• Společná konference s Regionem Praha  (listopad 2018) 
 

Vlasta Míková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce nutričních terapeutů 

Sekce pořádala dvě odborné akce: 

• kongres Alergie, intolerance, deficity a autoimunitní onemocnění 

• konference Nutriční terapeuti 2017 

• konference na téma Obezita – stále opakované téma (spolupráce SZŠ a VOŠZ Brno, 
Merhautova) 
 

Sekce dlouhodobě spolupracuje s odbornými společnostmi, zejména se Společností klinické výživy 
a intenzivní metabolické péče České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Českou diabetologickou 
společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Společností pro výživu a dalšími. V roce 2017 
nově navázala spolupráci s Potravinářskou komorou ČR, Vysokou školou chemicko-technologickou 
a s Asociací kuchařů a cukrářů ČR. 

Členky a členové sekce se významně podílejí na výuce a dalším vzdělávání nutričních terapeutů, 
nutričních specialistů i dalších zdravotnických odborníků, vyučují na školách (SZŠ, VOŠ, VŠ), vedou 
praktickou výuku studentů oboru, jsou odbornými lektory v NCONZO, IPVZ, kurzech pro lékaře 
(licence F016) . 

Dvě členky sekce vyučují odborné předměty na Střední průmyslové škole potravinářství  
a služeb v Pardubicích. 

Kolegyně ze SZŠ a VOŠZ Brno získaly autorizaci Ministerstva pro místní rozvoj pro profesní 
kvalifikaci Kuchař pro přípravu dietního stravování. 

Nutriční terapeuti jsou zváni jako přednášející na akce určené pro laickou a odbornou veřejnost  
a spolupracují na iniciativách podporujících správnou výživu a nutriční péči – v roce 2017. 

http://www.cnna.cz/
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Jedná se např. o Festival zdravého nakupování či projekt sledování kvality nutriční péče 
NutritionDay. 

Členové sekce se aktivně účastnili odborných akcí lokálních i celostátních. V roce 2017 to byly  
např. XXXIII. Mezinárodní kongres SKVIMP,  Dny hygieny a výživy, Výživa a zdraví,   Bezpečná výživa,  
Májové hepatologické dny, XXIII. Symposium o morfologii a funkci střeva a další.  Vedle odborných 
sdělení na nich prezentovali obor nutričních terapeutů a odbornou sekci. 

Sekce má zastoupení v Pracovní skupině Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd)  pro novelizaci 
vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, Akreditační komisi MZd pro nelékařská 
zdravotnická povolání, pracují v Pracovní skupině soudních znalců ČAS a v Pracovní skupině ČAS  
pro Seznam zdravotních výkonů.    

Kladně je hodnocena spolupráce s příslušnými odbory zdravotnictví krajských úřadů. Na jejich 
výzvu se zástupci sekce, jako odborníci z praxe a zároveň zástupci odborné společnosti, účastní 
jednání výběrových komisí na uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb se 
zdravotními pojišťovnami v oboru nutriční terapeut v jednotlivých krajích. 

Sekce se ztotožnila s Evropským nutričním akčním plánem (EuDAP) a neformálně se k němu 
připojila. Naši pověření zástupci pokračovali v jednáních o přijetí českých nutričních terapeutů  
do European Federation of the Association of Dietitians (EFAD). 

Bc. Květa Krajíčková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce oftalmologická 

 
V roce 2017 sekce uspořádala 5 seminářů a 1 konferenci. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 361 
sester. Sekce hradila aktivním členkám seminární poplatky za různé vzdělávací akce a nabídla 
svým členkám zájezd na oční kliniku do Drážďan. Pro nezájem však zájezd nebyl realizován.  
 
Výbor se zabýval trvalým poklesem počtu aktivních členů sekce i ČAS. Dále se výbor zajímal  
o vznik Komory nelékařských zdravotnických pracovníků. 
 
Bc. Daniela Stejskalová 
předsedkyně sekce 
 

Sekce onkologická 

Sekce  organizovala volby,  kde  členové zvolili v tajném hlasování nové předsednictvo na období 
červenec 2017 –  červen 2021.  
 
Zvolený výbor 
Předsedkyně:  Mgr. Darja Hrabánková - Navrátilová 
Místopředseda: Mgr. Václav Kajaba, Ph.D. 
Pokladník:   Bc. Monika Labudíková  
Členky:  Mgr. Eva Koblížková, Ph.D., MBA, PhDr. Jana Heřmanová, Ph.D.  
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Revizní komise 
Předsedkyně:   PhDr. Jana Kocourková, MBA 
Členky:  Dana Hrstková, Libuše Pankrácová  
 
Sekce se nadále snažila o naplnění stanovených cílů, a to organizováním  nebo spolupořádáním 
odborných akcí, které se uskutečnily v počtu celkem 3 konferencí a 1 sesterského semináře: 

• Konference XXVI.  Brněnské onkologické dny 2016 v Brně 

• VI. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů v rámci Olomouckých 
hematologických dnů v Olomouci 

• Konference XXII  Pařízkovy dny, sekce sesterská a zdravotních  laborantů v Ostravě 

• Sesterský seminář EDIPO ve spolupráci s hematoonkologickou klinikou FN Plzeň 
 
Onkologická sekce  je stále aktivním členem EONS (Evropská onkologická společnost sester),  
která nabízí možnost mezinárodní spolupráce ve vzdělávacích aktivitách.  
 
V letošním roce se dvě členky sekce zúčastnily 1 mezinárodní konference a 1 onkologického 
kurzu (organizátorem je pracovní skupina EONS pro vzdělávání): 

Mgr. Andrea Nečasová z onkologické kliniky FN Hradec Králové se zúčastnila evropského 

kurzu pro onkologické sestry „Masterclass“ (březen, Německo, Berlín). 

Mgr. Eva Koblížková, Ph.D., MBA a Mgr. Andrea Nečasová se účastnily konference „EONS 

Cancer Nursing Summit“ (listopad, Holandsko, Ege). 

 
Mgr. Iveta Nohavová je nadále stálou členkou pracovní skupiny EONS pro výzkum,  
kde se aktivně zúčastňuje na zasedáních této skupiny.  
 
V roce 2017 měla sekce k 31. 12. 70 aktivních členů. 
 
Mgr. Darja Hrabánková 
předsedkyně onkologické sekce 

 

Sekce ošetřovatelská lůžka – geriatrie 

Činnost sekce  

• realizace odborných seminářů, konferencí a pracovních dnů pro nelékařské zdravotnické 
pracovníky 

• spolupráce s prezidiem ČAS, ostatními sekcemi a regiony 

• sledování a případná realizace novinek v jednotlivých oborech, legislativě, přenos 
informací na členskou základnu  

• podpora celoživotního vzdělávání nelékařů. 
 

Vzdělávací akce 
Konference „Když se sejdou obory II.“ 24. 11. 2017 ve VFN.  
Společný pracovní den ve spolupráci se  sekcí zdravotních laborantů, úseku ošetřovatelské péče 
VFN v Praze a sekce ošetřovatelská lůžka – geriatrie.   
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Plánované aktivity  
Z důvodu trvalého poklesu členské základny i počtu členů výboru sekce a revizní komise byla 
podána žádost prezidiu ČAS o ukončení činnosti sekce nebo sloučení se sekcí interní (za souhlasu 
předsedkyně sekce Mgr. Jana Hruškové). Vyúčtování, podklady k revizi sekce, oznámení členům, 
předání pokladny a razítka bude provedeno do konce února 2018. 
 
Bc. Dana Květoňová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce pedagogická 

Zasedání výboru sekce se konalo celkem 2x (24. 1. a 4. 11. 2017). 
 
Činnost sekce 

• podpora ústředních kol celostátních soutěží: Studentská konference z Klinické 
propedeutiky – Šumperk 

• studentská konference PP – Mělník 

• spolupráce s celostátní PK OSE a PK PSK při zdravotnických školách 
 
Pedagogická sekce pořádala konference: 

• XII. Ústecký den Ošetřovatelství 

• „Když člověk potká člověka“ 

• Pedagogické vedení studentů v klinické praxi 

• Studentská soutěž ve čtení EKG 

• 15. Liberecké psychologické dny 
 

Mgr. Ilona Kopecká 
předsedkyně sekce 

 

Sekce pediatrická 

Výbor pediatrické sekce pracuje ve složení: 

Jitka Voříšková, předsedkyně pediatrické sekce 

Bc. Ivona Mikulenková, místopředsedkyně sekce 

Mgr. Miluše Vacušková, jednatelka sekce 

Marcela Hánová, Helena Tlachová, členky výboru 

Libuše Krulišová, Miroslava Konopíková, Jitka Kosíková – revizní komise 

Lenka Nedělníková, pokladník (není členka výboru). 

 

Hlavní cíle pediatrické sekce: 

• postavení dětských sester 

• vzdělávání, především dětských sester 

• pediatrické ošetřovatelství 

• spolupráce v rámci ČAS 
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• mezinárodní spolupráce – členství v PNAE 

Pediatrická sekce je určena především dětským sestrám i všeobecným sestrám pracujícím  

na dětských i novorozeneckých odděleních a v ostatních zařízeních pro děti jak zdravotnických, 

tak i v sociální péči.  Sekce je samozřejmě otevřená i všem ostatním zdravotnickým pracovníkům. 

Působnost sekce je celorepubliková. 

Pořádané konference 

• 4. 3. 2017 – „3. Novojičínská konference (nejen) dětských sester aneb Z praxe do praxe“  

– Nový Jičín 

• 22. 4. 2017 – „Co ohrožuje naše děti IV – Komplexní léčba rozštěpových vad obličeje“  

– Brno 

• 9. 9. 2017 – „9. Soběslavská odborná konference pro dětské i všeobecné sestry“ – 

Soběslav 

• 2. 12. 2017 – „Vždy je něco nového v pediatrii“ – Praha  

Přednášková činnost 

Vacušková, Mikulenková – přednáška na 3. novojičínské konferenci pro dětské sestry, 4. 3. 2017, 

Nový Jičín 

Voříšková (spoluautor Antoníčková) – přednáška na konferenci JM regionu, 25. 3. 2017, Brno 

Voříšková, Mikulenková – přednáška na 9. Soběslavské konferenci 9. 9. 2017 

Voříšková, Vacušková – přednáška na konferenci plzeňského regionu, 26. 10. 2017 

Voříšková – Pediatrická sekce v roce 2017 – prezentace na konferenci 2. 12. 2017 v Praze 

Další akce 

• 9. 9. 2017 – proběhly volby do výboru a revizní komise pediatrické sekce ČAS 

• 6. – 8. 10. 2017 – návštěva oční kliniky Lexum a relaxační víkend v Táboře pro členky 

pediatrické sekce 

• 27. – 28. 4. 2017 – 29. zasedání PNAE v Neapoli, Itálie, spojené s návštěvou Dětské 

nemocnice Ospendaliera pediatrica Santobono Pausilipon (Voříšková, Mikulenková) 

• 26. – 29. 4. 2017 – 30. zasedání PNAE v Reykjavíku, Island, spojené s návštěvou Children´s 

Hospital – Landspitali University Hospital (Voříšková, Mikulenková) 

 

Ostatní činnost 

Snaha sekce  o popularizaci ČAS a získávání nových členek.  

Účast na různých fórech ke vzdělávání dětských sester – Voříšková, Vacušková, Antoníčková. 

Připomínkování dokumentů týkající se profese dětských sester a vzdělávání sester všeobecně – 

především Voříšková, Vacušková, Antoníčková, Mikulenková (vždy jsou osloveny všechny členky 

výboru sekce). 

Zastoupení sekce na všech akcích prezidia (odborných i společenských). 
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Pediatrická sekce je velmi aktivním členem PNAE = Paediatric Nursing Associations of Europe 

(Evropská asociace dětských sester). Setkání se zúčastňuje především Bc. Ivona Mikulenková  

a Jitka Voříšková. V roce 2017 jsme se zúčastnily konference v Neapoli a Reykjavíku. 

Jitka Voříšková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce perioperačních sester 

Komplexním cílem sekce č. 73 je i nadále sdružovat, organizovat, vzdělávat a rozvíjet odbornou 

erudici perioperačních sester, nadále navazovat kontakty s dalšími perioperačními sestrami 

v Evropské unii i celosvětově. Probíhají jednání s kolegyněmi ze Slovenska, Polska, Ukrajiny, 

Slovinska i USA. 

 
Činnost  
Pracovní setkání výboru v roce 2017: 

Brno 21. 1., Praha 24. 3., Olomouc 1. 6., Brno 6. 10., Praha 22. 11. 

 

2. - 3. 6. 2017 – VI. Kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí, Olomouc, s mottem 

„MYSLÍME NA SEBE I PACIENTA,“ se čtyřmi hlavními tématy: Prevence mimořádných událostí – 

bezpečnost na sále, Nový pohled na zdravotnické prostředky, Varia - komplexní perioperační péče 

v chirurgických i intervenčních oborech, Spokojená a bezpečná perioperační sestra. Jeden blok byl 

připraven jako interaktivní diskuze. 

 

7. 10. 2017 se konal workshop pro perioperační sestry s mottem „PERIOPERAČNÍ SESTRU NELZE 

NAHRADIT MODERNÍ TECHNOLOGIÍ“. Tři desítky perioperačních sester z Moravy se zúčastnilo 

pracovního workshopu. Na pěti stanovištích (ve výukových prostorách FN Brno) si účastnice 

mohly vyzkoušet manipulaci s operačním stolem včetně bezpečného zajištění pacienta při 

operačním výkonu či seznámit se možnostmi ochrany před chirurgickým kouřem vznikajícím při 

koagulaci. Prakticky si mohly ověřit náročnost laparoskopického výkonu na výukovém trenažéru 

a seznámit se s novinkami v šicích materiálech a staplerové technice.  

 
22. - 23. 11. 2017 proběhl pracovní workshop s konferencí v ÚVN Praha, kde perioperační sestry 

dostaly možnost praktických nácviků používání různých zdravotnických prostředků na operačních 

sálech. V rámci konference byly předneseny příspěvky na téma bezpečí personálu a zazněla 

témata zaměřená na perioperační péči. 

 

Mgr. Jana Wichsová Ph.D. zastává od roku 2016 pozici viceprezidentky ve výboru EORNA 
(Evropská asociace perioperačních sester). Jednání výboru proběhla v roce 2017 4x a jejich náplní 
je činnost organizace, příprava evropských kongresů, stanov EORNA.  
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V roce 2017 se uskutečnil ve dnech 4. - 7. 5. 2017 8. Kongres EORNA (Řecko, ostrov Rhodos).  
Za Českou republiku se akce zúčastnilo 15 perioperačních sester a byly předneseny 3 prezentace 
a 1 poster.  
 

Hlavní vytyčené cíle pro rok 2018 

• rozšířit členskou základnu sekce 

• zajistit cash flow (přiměřená ekonomická efektivnost sekce) 

• provádět i nadále vzdělávací činnost formou konferencí, kongresů a workshopy 

• navazovat kontakty se zahraničními perioperačními sestrami 

• propagace 9. Kongresu EORNA v Haagu s mottem „ON THE MOVE“ v roce 2019 

 

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA 
předsedkyně sekce 

 

Sekce pneumologická 

Vzdělávací akce 

• II. plicní konference sester, 24. 1. 2017, I. klinika TRN 

• Co zvládne sestra?, 8. 2. 2017, seminář 

• XXI. Hradecké pneumologické dny, 21. 4. 2017, konference ČPFS 

• IX. Konference sester Cvikov, 28. 4. 2017, DL Cvikov 

• XXI. konference pneumologické sekce, 13. 5. 2017, ČSAKI  

• IS v léčbě pacientů s CBO, 2. 11. 2017, seminář 

• XXII. Konference pneumologické sekce, 4. 11. 2017 

• Světový den CHOPN, 24. 11. 2017, ČOPN, ČPFS 

Činnost sekce 

• prezentace členek pneumologické sekce v rámci ČR – kongresy, konference, semináře 
(Fuchsová, Kollarová, Macháčková, Rampouchová, Zelenková, Kašáková atd.) 

• publikace do odborných časopisů i časopisů pro laiky. 
(Fuchsová, Kollarová, Macháčková, Rampouchová, Zelenková, Kašáková atd.) 

• účast na mezinárodních kongresech (ERS, Kongresy SPFS Slovensko). 
(Fuchsová, Kollarová, Macháčková, Rampouchová, Zelenková, Kašáková atd.) 

• zprávy z konferencí pneumologické sekce jsou publikovány v časopisech Florence a 
kazuistiky v pneumologii, alergologii a ORL a na webových stránkách pneumologické sekce 
ČAS. 

Zasedání výboru 

9. 1., 16. 1., 15. 2., 22. 2., 15. 3., 20. 3. a 6. 9. 2017.    

Eva Kašáková 
předsedkyně sekce 
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Sekce pracovníků v arytmologii 

V roce 2017 sekce spolupořádala 2 kongresy: 
1. – 10. 5. 2017 – XXV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti 
12. – 14. 11. 2017 – XV. Slovenské a české sympozium o arytmiích a kardiostimulácii 
 
V řešení je sloučení se sekcí interních sester.  
 
Mgr. Veronika Bulková, Ph.D. 

předsedkyně sekce 

 

Sekce primárních sester 

Sekce je určena pro sestry pracující v ordinacích a ambulancích praktických lékařů či specialistů  
v primární sféře.  
 
Počet členů sekce:  74  
 
Primární péče je koordinovaná komplexní zdravotní péče poskytovaná zdravotníky, a to jak  
na úrovni prvního kontaktu občana se zdravotnickým systémem,  tak na základě dlouhodobě 
kontinuálního přístupu k jednotlivci. Jedná se o soubor činností souvisejících s podporou zdraví, 
tzn. prevencí,  vyšetřováním, léčením a rehabilitací. Tyto činnosti jsou poskytovány co nejblíže 
sociálnímu prostředí pacienta a respektují jeho bio-psycho-sociální potřeby.    
 
Poskytovateli primární zdravotní péče jsou:  

• praktičtí lékaři pro dospělé,   

• praktičtí lékaři pro děti a dorost,   

• ambulantní gynekologové,   

• stomatologové,   

• agentury komplexní domácí péče,   

• lékařská služba první pomoci,  

• lékárenská pohotovostní služba.   
 
Plánované aktivity na rok 2018:  

• pravidelné informování členek sekce o novinkách z našeho oboru   

• aktivní účast v pracovní skupině pro legislativu ČAS  
 

vypracovala: Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková 

 
Mgr. Alice Strnadová, MBA 
předsedkyně sekce 
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Sekce psychiatrická 

Sekce sdružuje zdravotnické pracovníky, zejména všeobecné sestry, pracující v oblasti psychiatrie. 
Své aktivity zaměřuje nejen na podporu rozvoje psychiatrického ošetřovatelství, ale i psychiatrické 
péče jako celku.  
 
Psychiatrická sekce se účastní projektů podporujících zvyšování kvality zdravotní péče, organizuje 
konference a odborné semináře, podílí se na vzniku odborných publikací. Zapojuje se rovněž  
do připomínkování zákonů, které se dotýkají profese sester, a vstupuje do jednání se zdravotními 
pojišťovnami. V posledních letech je psychiatrická sekce zapojena do aktivit souvisejících 
s probíhající reformou psychiatrické péče.  
 
V roce 2017 psychiatrická sekce zorganizovala dvoudenní výroční celostátní konferenci Po 
stopách psychiatrického ošetřovatelství XX., které se zúčastnili zástupci ze zemí Visegrádské 
čtyřky a také zástupci MZČR a Psychiatrické společnosti ČLS JEP.  Psychiatrická sekce také 
zorganizovala několik workshopů zaměřených na psychoedukaci pacientů s psychotickým 
onemocněním.  
 
V rámci probíhající reformy psychiatrické péče byli zástupci sekce jmenováni do: 

• Odborné rady pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče  

• Výkonného výboru pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče 

 
 V roce 2017 byl na valném shromáždění Evropské asociace psychiatrických sester HORATIO 
zvolen předseda psychiatrické sekce ČAS Tomáš Petr do výboru této organizace. Užší zapojení do 
evropské asociace psychiatrických sester je pro psychiatrickou sekci ČAS velmi prestižní 
záležitostí. Vzájemná spolupráce na evropské úrovni může být přínosem pro další rozvoj 
psychiatrického ošetřovatelství v ČR. Prezident HORATIA Martin Ward byl vybrán do mezinárodní 
poradní skupiny pro reformu psychiatrie v ČR. 
 
Psychiatrická sekce ČAS aktivně spolupracuje také s Psychiatrickou společností ČLS JEP  
a se zástupci profesních organizací ze zemí V4.  
 
Psychiatrická sekce provozuje své vlastní webové stránky a zajímavé informace sděluje i přes svůj 
facebookový účet. 
 

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 
předseda sekce 

 

Sekce sester seniorek 

Předsedkyně sekce pořádá 1x ročně zahraniční adventní zájezd, kam jsou zvány zájemkyně ČAS  
i z jiných sekcí. V roce 2017  se uskutečnil Adventní zájezd do pohoří HARZ.  

Během roku se členky sekce sester seniorek schází s pražskými členkami a navštěvují různé 
výstavy, divadelní představení. Domluva probíhá telefonicky nebo e-mailem.  
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S mimopražskými účastníky si předsedkyně sekce píše elektronicky. Nabízí členkám účast  
na konferencích a seminářích ostatních sekcí ČAS, kterých se také osobně  účastní.  

Akce na rok 2018 budou obdobné. 

Růžena Wagnerová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce stomatologická 

V roce 2017 sekce měla 97 aktivních členek. Odliv členek je pozvolný, každoročně v řádu desítek.  
Předsednictvo a výbor sekce se sešel celkem 5x. 
 
V říjnu sekce uspořádala odbornou konferenci v Brně s názvem Stomatologie 21. století. Na této 
konferenci přednášeli lékaři stomatologové a dentální hygienistky. Každoročně vedení sekce 
vyzývá členky k aktivní účasti na konferencích, ale zájem není. Účast na vzdělávacích akcích je již 
několik let stále stejná – cca 50 účastníků. Dříve byly každoročně pořádány dvě konference,  
na jaře v Brně a na podzim v Praze. Z důvodu malé účasti však sekce pořádá pouze jednu akci 
ročně. 
 
Členky výboru se zúčastňují akcí prezídia ČAS a konferencí ostatních sekcí. Odměnou za jejich 
práci ve výboru je umožnění účasti na Dnech sester s kulturním programem. 
 
Účetnictví sekce je řádně vedeno a při každoročních kontrolách projde vždy velmi dobře. 

Iva Štercová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce studentů 

Sekce v roce 2017 neprojevila žádnou mimořádnou aktivitu. V současné době má pouze 6 členů. 
Aktuálně je připravován program sekce na rok 2018. 

Michal Češek 

 

Sekce transfuzní služby 

Sekce sdružuje laboranty a sestry pracující v transfuzní službě. Po celou dobu své činnosti probíhá 
úzká spolupráce s výborem Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP (předseda Transfuzní sekce 
ČAS je členem výboru za laboranty), ČAZL a Sekcí laborantů České hematologické společnosti ČLS 
JEP (předseda Transfuzní sekce ČAS je členem výboru sekce).  

Spolupráce a cíle:  

• účastnit se legislativních procesů, které mají vliv na přípravu profese a další vzdělávání 
zdravotnických pracovníků  

• upevnit postavení zdravotníků, zvýšit jejich prestiž ve společnosti, obhajovat profesní 
zájmy, zvyšovat  právní ochranu jednotlivých profesí  
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• zvýšit jejich platové ocenění a tím posílit stav zdravotnických povolání a jejich stabilizaci 

Členové sekce formou přednášek pravidelně vystupují na odborných konferencích jiných sekcí  
a společností.  

Sekce v roce 2017 pořádala dvě akce:  

• XXIX. Celostátní konference laborantů a sester – Harrachohorky 2017  

• Víkendový seminář 

Zdenka Drobníková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce traumatologicko – ortopedická 

Sekce připravila 3 velké vzdělávací akce v celostátním měřítku (z toho                   
dvě s mezinárodní účastí): 

• „Umíme žít se stomií?“, 4. pracovní den (30. 3. 2017) 

• XXIV. pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny) s mezinárodní účastí, Praha (18. - 19. 5. 2017) 

• Obezitologie a Bariatrie 2017, s mezinárodní účastí, Mikulov (9. - 11. 11. 2017) 

• Tvorba samostatného sesterského programu na „8. pražské mezioborové onkologické 
kolokvium“ (25. - 27. 1. 2017) 

 
Na jaře a na podzim pokračovaly certifikované kurzy „Péče o stomika“ a „Komplexní 
ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů“, které naše sekce pořádá  
ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. 
 
Stejně jako v minulém roce členky sekce převzaly záštitu nad několika odbornými semináři                  
a konferencemi.  
 
Probíhá spolupráce s MZ ČR – akreditační komise (D. Škochová). 

 

Plán vzdělávacích akcí na rok 2018 

• XXV. pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny) 

• Obezitologie a Bariatrie 2018 

• 5. stomický podzimní den 
 

Na jaře a na podzim bude pokračovat certifikovaný kurz „Péče o stomika“ a „Komplexní 
ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů“, který naše sekce pořádá  
ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. 

Výbor sekce se v roce 2017 sešel celkem 5x. 

 
PhDr. Dagmar Škochová, MBA 
předsedkyně sekce 
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Sekce urologická 

V řešení je sloučení s jinou sekcí ČAS. 

 

Sekce zdravotně sociální 

 
Schůze výboru sekce: 30. 3., 13. 10. a 7. 12. 2017 
 
Konference sekce: 27. 4., 25. 5. a 12. 12. 2017 
                                      
30. 3. 2017 – zasedání výboru sekce, příprava konference na duben, rozesílání „první vlny“ 

dotazníkového šetření – analýza zdravotně sociální práce v ČR (psychiatrická oddělení). 

27. 4. 2017 – konference k problematice novely zákona č. 108/2006 Sb.  

Další témata: analýza výsledků „první vlny“ dotazníkového šetření pro psychiatrii a příklady dobré 

praxe z fakultních nemocnic ČR. 

25. 5. 2017 – konference ve spolupráci s Oddělením sociální péče FN Hradec Králové na téma 

zdravotně sociální problematika dětského pacienta.  

Cíl: vzájemně informovat zdravotníky a sociální pracovníky z terénu.  

Témata: funkce OSPOD, NRP, příspěvky na péči pro dětské pacienty, vzdělávání dětí s poruchou 

autistického spektra, dětská centra, nebezpečí hrozící z třesení miminkem, právní aspekty dítěte 

při úmrtí blízké osoby. 

13. 10. 2017 – výbor sekce k přípravám prosincové konference. 

7. 12. 2017 – příprava konference k plánu činností na rok 2018. 

12. 12. 2017 – konference týkající se představení práce peer konzultanta a organizací pomáhající 

seniorům. 

 

Další aktivity: 

• předsedkyně sekce byla vybrána jako členka pracovní skupiny pracující na standardu 
studijního programu zdravotně sociální péče 

• zapojení sekce v rámci vnitřního připomínkového řízení k návrhu úpravy katalogu prací  
a k novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. 

• připomínky k připravované novele nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací  
ve veřejných službách a správě 

• spolupráce na aktualizaci souboru otázek k písemnému testu odborných znalostí  
pro případné absolvování aprobační zkoušky v odbornosti zdravotně sociální pracovník 

• příprava multioborové konference pro zdravotnické pracovníky Kvalita a bezpeční v praxi 
III.), která proběhla 2. 11. v ÚVN Praha. Členka výboru je členem Pracovní skupiny  
pro kvalitu a bezpečí 
 

Členka výboru pracuje ve zkušební komisi AKK – odbornost zdravotně sociální pracovník.            
 

Mgr. Veronika Křičková 
předsedkyně sekce 
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Sekce zdravotních laborantů 

Činnost sekce 
Rozesílání aktuálních informací členům sekce.  
Aktivní spolupráce s prezidiem ČAS na organizování konferencí a dalších akcí.  
Jednání na MZ ČR s ředitelkou odboru Ošetřovatelství o zlepšení finančního ohodnocení ZL a LA.  
Aktuální problémy výbor řeší průběžně.  
 
V roce 2017 sekce uspořádala 6 odborných celostátních konferencí. 

• „VIII. mikrobiologický den“, FN Brno 

• „Multioborová péče o pacienta“, FN Motol  

• „Laboratorní diagnostika v onkologii  2017“, MOÚ Brno  

• „Celostátní odborná konference pro zdravotní  laboranty“, FN Motol 

• „Laboratorní medicína v praxi“, FN Ostrava, Poruba 

• „Když se sejdou obory II“,  VFN Praha 
 
Uvedené konference navštívilo celkem 698  účastníků.  Přednášky byly velmi zajímavé a  na vysoké 
odborné úrovni.  Všem organizátorům patří velký dík za bezchybný průběh konferencí.  
 
Sekce zdravotních laborantů má své zastoupení v pracovních skupinách ČAS.  
Pracovní skupina ČAS pro legislativu: Mgr. Veronika Hauerová  
Pracovní skupina ČAS pro vzdělávání:  Jiřina Trávníčková 
 
V Akreditační komisi Ministerstva zdravotnictví ČR má sekce také své zastoupení:  
 stálý člen: Bc. Anna Skalická 
  
Přizvaní odborníci:  
obor biochemie: Jiřina Trávníčková  
obor imunologie: Bc. Anna Skalická 
obor hematologie: Mgr. Martin Matějček   
obor mikrobiologie: Bc. Vilma Klemencová 
obor   histologie: Zdena Fejglová 
obor genetika:  Božena Nováková 
 
V prezidiu ČAS má sekce dva zástupce:       
Bc. Anna Skalická – viceprezidentka, 
Miloslava Machovcová – členka prezidia.  
 
Předsedkyně sekce jednala v polovině roku 2017 s ředitelkou odboru Ošetřovatelství o nepříznivé 
finanční situaci zdravotních laborantů a laboratorních asistentů. Ředitelka Mgr. Alice Strnadová, 
MBA přislíbila pomoc při zajištění statistických podkladů pro jednání s panem ministrem. Po 
dalším prosincovém jednání  byl odeslán dopis ministrovi zdravotnictví s žádostí o přijetí  zástupců 
výboru sekce. Tématem setkání je žádost o řešení a zlepšení finančního ohodnocení  zdravotních 
laborantů a laboratorních asistentů (zvýšení platových tříd).  
 
Nadále se zúčastňujeme jednání s ministerstvem zdravotnictví a to zejména v otázce vzdělávání 
zdravotních laborantů. Tato problematika se  intenzivně  řeší a budeme Vás na našich stránkách 
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informovat o  případných změnách. S MZ ČR  také  spolupracujeme při  projednávání  dalších 
vyhlášek a zákonů. 
 
Plán vzdělávacích akcí na rok 2018 
 
Název akce:  IX. Mikrobiologický den 
Termín konání:           27. 3. 2018 
Pořadatel:     FN Brno,  ČAS, sekce zdravotních laborantů    
Místo konání:   FN Bohunice  - Brno   
Hlavní organizátor:     Mgr. Šárka Černá 
Kontakt:   scerna@fnbrno.cz 
 
Název akce:     Multioborová péče o pacienty    
Termín konání:      termín bude upřesněn 
Pořadatel:    FN Motol, ČAS, sekce zdravotních laborantů    
Místo konání:    FN Motol – Praha 
Hlavní organizátor:    Mgr. Martina Bunešová, MBA 
Kontakt:    bunesovam@seznam.cz 
 
Název akce:    Laboratorní diagnostika v onkologii 
Termín konání:     16. – 18. 5. 2018 
Pořadatel:    Masarykův onkologický ústav  Brno, ČAS, sekce zdravotních laborantů   
Místo konání:   Kongresové centrum  BVV,  konference je součástí  Brněnských 

onkologických dnů 
Hlavní organizátor:  Doc. RNDr. Lenka Zdražilová, Dubská, Ph.D. 
Kontakt:   dubska@mou.cz 
 
Název akce:   Celostátní konference zdravotních laborantů 
Termín konání:   termín bude upřesněn    
Pořadatel:     FN Motol, ČAS, sekce zdravotních laborantů   
Místo konání:   FN  Motol 
Hlavní organizátor:  Bc. Anna Skalická, Mgr. Jarmila Grecová 
Kontakt:   grecova@centrum.cz 
 
Název akce:   Celostátní konference hematologických  laborantů 
Termín konání:      termín bude upřesněn 
Pořadatel:    FN u sv. Anny Brno, ČAS. Sekce zdravotních laborantů   
Místo konání:    FN u sv. Anny – Brno 
Hlavní organizátor:     Jana Veselková 
Kontakt:    jana.veselkova@fnusa.cz  
 
 
Název akce:    Když se sejdou obory III. 
Termín konání:     23. 11. 2018 
Pořadatel:    VN Praha,  ČAS,  sekce zdravotních laborantů    
Místo konání:    VFN Praha 
Hlavní organizátor:    Jana Farkačová 
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Kontakt:    farka@vfn.cz 
 
Podrobné informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách ČAS. 
 
Bc. Anna Skalická 
předsedkyně sekce 

 

Pracovní skupiny 

Pracovní skupina pro Seznam zdravotních výkonů 

Činnost pracovní skupiny byla zaměřena zejména na oblast kvality zdravotní péče s důrazem  
na problematiku související s používáním bezpečnostních jehel při odběrech krevních vzorků  
u dospělých a dětí. Změnové návrhy na aktualizaci daných výkonů (v rámci odbornosti 999) byly 
předkládány a diskutovány na MZ ČR v Pracovní skupině k Seznamu zdravotních výkonů.  Výstupy 
z jednání byly přínosné pro zapojení členek prezidia ČAS Mgr. Jany Pultarové a Mgr. Veroniky Di 
Cara, PhD. v anketě organizované EPSU ve spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví  
a sociální péče ČR, pro který je bezpečnost zaměstnanců jednou z priorit. 

 

V Pracovní skupině k Seznamu zdravotních výkonů MZ ČR byly dále projednávány návrhy výkonů 
zástupců odbornosti 914, které se vztahují ke Strategii reformy psychiatrické péče. 
Předkladatelem návrhů je Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.  

Probíhala pracovní setkání k otázkám, které přímo souvisí s problematikou reedukace pacienta 
s diabetem mellitem. Návrhy předložily zástupkyně sekce č. 57 Bc. Vladimíra Havlová  
a Bc. Kateřina Čechová a jsou dále v řešení. 

V rámci sekce č. 36 probíhala jednání nutričních terapeutů o případné aktualizaci respektive 
zařazení nových zdravotních výkonů  této odbornosti, a to i ve spolupráci s jinými odbornými 
společnostmi týkajících se zejména zařazení nového výkonu „Minimální kontakt 
s pacientem/pečující osobou“, respektive „Praktické zaškolení pacienta/pečující osoby  
ve speciálních (specifických) stravovacích sestavách“; a úpravou doby trvání  a frekvence výkonů 
„Reedukace nutričním terapeutem“;  „Sestavení nutričního plánu nutričním terapeutem“; dále  
o změny výkonu „Nutriční bilance SW nástrojem“. Předkladatelem návrhů je členka Pracovní 
skupiny pro Seznam zdravotních výkonů ČAS Olga Mengerová. 

Činnost členů Pracovní skupiny pro Seznam zdravotních výkonů ČAS probíhala zejména 
prostřednictvím elektronické komunikace, dále formou osobních pracovních setkání v rámci sekcí 
a telefonické komunikace. 

 

Mgr. Jana Pultarová 
vedoucí pracovní skupiny 
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Pracovní skupina pro legislativu 

 
Přehled připomínkových řízení: 

 01/2017 

• Vyhláška č. 427/2008 Sb. 

• Vyhláška č. 189/2009 Sb. o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických 

povoláních 

02/2017 

• Návrh novely vyhlášky č. 99/2012 Sb. 

• Návrh novely vyhlášky č. 378/2007 SB., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (zákon o léčivech)  

03/2017 

• Návrh vyhlášky, kterou stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, 

výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení a odborné 

způsobilosti a výčet oborů a odvětví, pro které je nutno doložit osvědčení vydané profesní 

komorou  

05/2017   

• Návrh metodického pokyny MZ ČR - omezovací prostředky 

• Požadavky na technické a věcné vybavení pracoviště sestry v pobytových sociálních 

službách 

07/2017 

• Návrh novely vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní 

programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, 

ve znění vyhlášky č. 3/2016 Sb.  

09/2017 

• Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) týkajících se elektronických 
receptů 

• Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 
omezení pro rok 2018 

• Návrh nové vyhlášky o minimálních požadavcích na studijní programy a vzdělávací 
programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeut tradiční čínské 
medicíny a na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání 
specialista tradiční čínské medicíny, včetně odůvodnění. 

10/2017 

• Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 
omezení pro rok 2018 

11/2017 
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• Vnitřní připomínkové řízení k návrhu Metodického pokynu Ministerstva 
zdravotnictví ČR k poskytování mobilní specializované paliativní péče 

12/2017 

• návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech  

a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) týkajících se elektronických 

receptů.  

 

Pracovní skupina pro vzdělávání 

Členky skupiny pracují v různých zdravotnických segmentech, vzdělávacích institucích a v různých 

pracovních pozicích, přístup k aktuálním událostem je proto ovlivněn, ale různorodost přináší 

pohledy z různých úhlů na problémy ve zdravotnictví.  

Činnost skupiny je různorodá a některé členky jsou stále aktivní a vyhledávají témata v tisku, která 

se vztahují k aktuálně řešeným ošetřovatelským problémům, s některými se setkáváme společně 

na odborných konferencích a setkáních. 

Činnost skupiny se zaměřovala na schválenou novelu zákona č. 96/2004 Sb. a navazující vyhlášky, 

které se během roku připomínkovaly a probíhaly k nim diskuze. 

Mgr. Ilona Antoníčková 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče 

Činnost pracovní skupiny probíhala v roce 2017 v souladu s plánem aktivit. Jednání Pracovní 
skupiny pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče MZ  se zástupkyně ČAS nezúčastnily, 
neboť v roce 2017 nebylo svoláno. Složení pracovní skupiny bylo bývalým ministrem obnoveno 
bez účasti zástupce ČAS. Za PS bylo zpracováno a odesláno stanovisko k tématu „Administrativní 
snížení zátěže“ na základě výzvy z MZ ČR. Na webových stránkách byly pro členskou základnu 
aktualizovány informační zdroje.  
 
Činnost členek PS byla v roce 2017 koordinována prostřednictvím elektronické komunikace – 
zápisy z jednání jsou dostupné na webových stránkách.  
 
Spolupráce s ÚZIS probíhá prostřednictvím předávání informací též dostupných na webových 
stránkách.   
 
V listopadu proběhla již třetím rokem Konference Kvalita a bezpečí v praxi. Tradičně ve schématu 
„příklady dobré praxe“ a „kasuistiky nežádoucích událostí“.   Účast na konferenci potvrdila zájem 
o problematiku kvality a bezpečí  ve zdravotnických zařízeních.  

 

Mgr. Lenka Gutová, MBA 
vedoucí pracovní skupiny 

http://www.cnna.cz/
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Pracovní skupina soudních znalců 

Pracovní skupina sdružuje jednoho jmenovaného soudní znalce v oboru zdravotnictví, 
zdravotnická odvětví různá, obor ošetřovatelství (Mgr. Hana Plachá ukončila své členství v ČAS)  
a jedenáct konzultantů, z toho tři konzultanti budou podávat žádost o jmenování soudním 
znalcem na příslušný KS.  
 
Členům je doporučováno vzdělávání se v dané problematice: 
Dvořáčková Ivana, Mgr., Ph.D.:  

• odborný seminář pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity Brno -  Znalecké   
posudky ve zdravotnictví (leden 2017)   
 
Jandová Eva, Mgr.:  

• odborný seminář  SAK ČR Trestně právní odpovědnost právnických osob - aktuální 
situace ve zdravotnictví (listopad 2017)  

 
Kadochová Marie, Mgr.:  

• kurz při právnické fakultě - Znalecké dokazování (září 2017)  

• Univerzita medicínského práva (10 lekci)  
 
Siverová Jarmila Mgr.:  

• kurz Znalecké minimum-obecná problematika soudního znalectví na Právnické fakultě   
Masarykovy univerzity v Brně (říjen 2017)   
 
Juřena Zdeněk, Mgr.:   

• ukončeno Mgr. studium na LF MU V Brně, obor Intenzivní péče (září 2017)  

• kurz na PF MU v Brně Znalecké minimum pro soudní znalce (listopad 2017)  
 
Muknšnáblová Martina, PhDr.:  

• kurz pro soudní znalce Bankovní institut, Vysoká škola ekonomická Praha (leden 2017)  
 
Informace o pořádaných akcích byly všem členům předány.  
 
Přehled činnosti soudních znalců v roce 2017:  
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.  
1 znalecký posudek, přizván odborný konzultant z oblasti domácí péče  - Andrea Turková  
3 posudky pro fyzické osoby odmítnuty – 2x mimo obor, 1x z časových důvodů  
Aktualizované údaje a podklady pro závěrečnou zprávu poslalo 6 konzultantů.  
 
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků 

V pracovní skupině je 7 členů. Vzhledem k rozmístění členů i mimo Prahu probíhá komunikace 
s členy pracovní skupiny především e-mailem a telefonicky.  

http://www.cnna.cz/
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Problematika bezpečí zdravotníků se netýká jen poranění ostrými předměty, ale patří sem  
i problematika syndromu vyhoření. Psychická zátěž k práci zdravotníka patří, ale je nutné, aby  jak 
manažeři, tak kolegové včas detekovali problém. Je nutné zdravotníky naučit techniky, jak se se 
zátěží vyrovnat (supervize, právní ochrana, prevence agrese pacientů). Je třeba na toto myslet i 
vzhledem k současnému nedostatku personálu. Stálé „zaškolování“ nových zaměstnanců (kteří ne 
vždy zůstanou), je pro stávající personál také velmi zatěžující, a i deprimující. 

Pracovní skupina i nadále spolupracuje s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků. 

Členové pracovní skupiny spolupracují s Aesculap akademií, která problematiku bezpečí 
zdravotníků rozděluje do tří okruhů: 

• rizika profesionální nákazy, 

• poranění ostrými předměty, 

• násilí ve zdravotnictví. 

Na stránkách ČAS je k dispozici pokyn, jak postupovat v případě poranění ostrým předmětem. 
Dále je zde dostupná pozvánka na kurzy sebeobrany Aesculap akademie. Ve Výroční zprávě ČAS 
2016 je podrobně popsáno, jak tyto kurzy fungují. Je zde také umístěna informace o využití 
osobního „Bodyguarda“, novince, kterou zavedli na Pneumologické klinice ve FNM.  

Mgr. Jana Zelenková a Mgr. Veronika Di Cara, PhD. jsou zapojeny v projektu Program na podporu 
činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví. 

Členové se angažují v edukaci odvykání kouření a ochraně ostatních zaměstnanců – kolegů. 
Pomáhají s přednáškovou činností a je možné se zapojit i do kurzů, které organizuje Centrum  
pro závislé na tabáku při VFN Praha. Stále častěji se na pracovní skupinu obracejí kolegyně, které 
jsou nespokojené, že stále musí pracovat za kuřáky. Uvítaly by „nekuřácké pauzy“ ve stejné délce 
– což je samozřejmě nemožné (při vykouření 5 cigaret / den po 10 minutách při 15 směnách 
měsíčně, to dělá za rok cca 12 denních směn, které nekuřák nemá). I to může být důvodem 
nespokojenosti v práci a násobením psychického stresu.  

Objevil se i další problém používání, až zneužívání, mobilního telefonu v pracovní době. Zkušenější 
kolegyně jsou s tímto nespokojené i vzhledem k tomu, že dnes již mobilní telefon není  využíván 
jen na nejnutnější komunikaci ohledně „organizování“ chodu rodiny, ale má funkce téměř stejné 
jako PC. Slouží k „zábavě“ v každé volné chvilce. 

Ukazuje se, že problémy, které mají vliv na zátěž sester, už nejsou jen v kapitole „bodnutí ostrým 
předmětem“. Pokud se dodržují předpisy BOZP, pak tyto příhody se dají počítat na pracovištích 
v řádu jednotek. 

Mgr. Jana Zelenková 
vedoucí pracovní skupiny 
 

Projekty 

Projekt „Moving and Handling“ měl za cíl úpravu a přenesení britského programu Zásad bezpečné 
manipulace s imobilním pacientem, aby se snížil výskyt poranění zad zdravotníků, do ostatních 
partnerských zemí byl ukončen v září 2017. Partnery v projektu byly sesterské a vzdělávací 
organizace z Velké Británie, České republiky, Polska, Estonska a Litvy. Projekt byl financován  
z programu Erasmus+. Podle požadavků projektu byl tento britský vzdělávací program adaptován 

http://www.cnna.cz/
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pro české podmínky, následně byl odzkoušen a diseminován. Z nejdůležitější ze zásad  
pro bezpečnou manipulaci s pacientem s poruchou mobility bych uvedla tyto:  

1) Vždy využívejte dostupných pomůcek k manipulaci s pacientem, nově např. „klouzavých 
podložek“, které jsou malé, skladné, levné a efektivní. Pro inspiraci viz: 
https://www.youtube.com/watch?v=sVFQgzMvtPk 
https://www.youtube.com/watch?v=bwcpHKZtiM4 

2) Nikdy nezvedejte pacienty, pokud to není bezpodmínečně nutné! Posouvejte 
s pomůckami! 

3) Nechte pacienta provést úkony, které zvládne sám. Tím přispějete k rozvoji jeho 
soběstačnosti a ochráníte svá záda. 

4) Pokud je pacient schopen, je jeho spolupráce při přesunech velmi důležitá, proto musí 
být před tím správně edukován. 

5) Zdravotníci musí zaujmout správný postoj: Nikdy nerotovat v zádech!!! Mírně rozkročené 
nohy, jedna mírně vpředu, použít svaly stehen k pohybu, pohyb vychází z pokrčených 
kolen a kyčlí, rovná záda, ramena, nikdy se neohýbat – lůžko ve vysoké poloze. 

Pro více informací: veronika.dicara@lf1.cuni.cz 

 

Mezinárodní organizace (členství a spolupráce) 

EAPT  Evropská asociace farmaceutických techniků 
EDTNA  Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester 
EFAD  Evropská federace asociací dietologů/nutričních terapeutů  
EFN  Evropská federace sesterských asociací 
EONS  Evropská onkologická společnost sester 
EORNA Evropská asociace sálových sester 
ERS  Evropská respirační společnost 
ESGENA Evropská společnost gastroenterologických a endoskopických sester  

a spolupracovníků 
ESNO Evropská organizace sester specialistek 
FEND  Evropská asociace diabetologických sester 
HORATIO Evropská asociace psychiatrických sester 
ICCN  Mezinárodní společnost onkologických sester 
IFPN  Mezinárodní federace perioperačních sester 
PNAE  Evropská asociace pediatrických sester 
WCET  Světová organizace stomaterapeutů 

 

V roce 2017 Česká asociace sester aktivně participovala v mnoha mezinárodních sesterských 
organizacích.  

 

Nursing Now! 

ICN ve spolupráci s WHO v roce 2017 připravovalo kampaň nazvanou Nursing Now 

http://www.nursingnow.org/launch/ https://www.facebook.com/NursingNow2020/. Jedná se 

celosvětovou kampaň k pozdvižení statutu a profilu ošetřovatelství. Má zviditelnit význam sester, 

http://www.cnna.cz/
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podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Záštitu nad kampaní převzala 

kromě jiných osobností i vévodkyně z Cambridge, princezna Kate. Kampaň bude ukončena v roce 

2020 u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale. 

 

Česká asociace sester se aktivně připojuje k této celosvětové kampani s cílem zviditelnit 

nezpochybnitelný přínos sester české společnosti a zlepšit jejich pracovní podmínky. 

 
 

 

 

Evropská federace sesterských asociací (EFN) 

Významným úspěchem je zapojení členky prezidia České asociace sester Mgr. Veroniky di Cara, 
PhD. ve výkonném výboru. 

Práce v EFN je velmi přínosná z důvodu přístupu k informacím z Evropské unie, absolutní podpoře 
terciálního vzdělávání evropských sester a stejně rezolutního odmítnutí návratu vzdělávání sester 
na středních zdravotnických školách ze strany EFN, jakož i spolupráci s ostatními kolegy z Evropské 
unie. 

 

Evropská asociace pediatrických sester (PNAE)  

Účast na mezinárodních setkáních zajišťují: Bc. Ivona Mikulenková a předsedkyně pediatrické 
sekce Jitka Voříšková.  
V roce 2017 se zúčastnily konference PNAE v Neapoli a v Reykjavíku. 

http://www.cnna.cz/
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V roce 2018 je očekáván 4. mezinárodní kongres PNAE a konference v Aténách (účast Bc. 
Mikulenková). V říjnu se bude konat konference PNAE v Praze. 

 

Evropská asociace sálových sester (EORNA –  European Operating Room Nurses 
Association) 

V listopadu 2017 proběhlo podzimní jednání výboru, kde byl zhodnocen 8. EORNA kongres  
na Rhodosu. Zúčastnilo se ho více než 1000 delegátů z více než 40 zemí. Bylo zde prezentováno 
249 posterů a 114 přednášek. V současné době jsou již v plném proudu přípravy 9. kongresu 
EORNA, který proběhne v Nizozemí v Haagu. 
Mimo to probíhá práce v jednotlivých pracovních skupinách. Edukační výbor chytá novelizaci 
kompetencí. Výbor pro perioperační ošetřovatelskou péči se zabývá tvorbou standardů a jejich 
průběžnou kontrolou. Organizační výbor připravuje nové stanovy EORNA, které by měly být 
schváleny na jarním zasedání. 
Dále proběhne oslava Evropského dne perioperačního ošetřovatelství 15. 2. 2018.  
Připravuje se jarní zasedání mezinárodního výboru, kde bude jedním z hlavních bodů jednání 
odchod tří národních asociací z EORNA. 
Jarní zasedání proběhne v Ghentu v Belgii 3. - 5. května 2018. 
Sepsala Wichsová Jana, vicepresident EORNA. 

 

Evropská respirační společnost (ERS) 

Spolupráce s Evropskou respirační společností spočívá v dlouholeté každoroční účasti 
předsedkyně pneumologické sekce Evy Kašákové na kongresu Evropské respirační společnosti, 
která se v roce 2017 zúčastnila kongresu v Miláně. Na sesterské sekci sbírá zkušenosti 
s ošetřovatelskou péčí o pacienty s respiračním onemocněním především o pacienty s chronickou 
bronchiální obstrukcí. Dlouhodobě se odborně zajímá o inhalační systémy, které se používají 
k léčbě těchto pacientů a nové inhalační systémy pak představuje ve svých přednáškách  
a publikacích. V loňském roce  spolu s manželem MUDr. Kašákem napsala publikaci Inhalační 
systémy v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf. 
Jedná se o  předávání zkušeností, seznamování s novými ošetřovatelskými postupy, které pak Eva 
Kašáková prezentuje na konferencích sekce. 

 

Světová organizace stomaterapeutů (WCET) 

Předsedkyně sekce chirurgických oborů Mgr. Iva Otradovcová je členkou WCET. Každoročně 
odesílá „report“ o práci stomických sester v České republice. 

 

Evropská společnost onkologických sester (EONS) a Mezinárodní společnost 
onkologických sester (ICCN) 
 

Od roku 2009 je onkologická sekce ČAS  členem Evropské společnosti onkologických sester (EONS) 
a od r. 2016 v Mezinárodní společnosti onkologických sester (ICCN). Každá sestra, která je členkou 
onkologické sekce ČAS se automaticky stává členkou EONS a ICCN a má právo na zvýhodněnou 
nebo bezplatnou registraci na mnoha akcí pořádající EONS nebo ICCN. 

http://www.cnna.cz/
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EONS „CARE“ STRATEGIE má 4 pracovní skupiny: 
Communication = komunikace 
Advocacy = prosazování zájmů sester 
Research = výzkum 
Education = edukace 
 
C= Komunikace 
Náplň:  

• komunikace s členy evropských zemí a ostatními profesními skupinami  

• sdílení informací, průhlednost, odpovědnost a vedení organizace 
Jak: 

• přes webové stránky 

• duálním překládáním informací (z AJ do jiného evropského jazyka) 

• tištěnými informačními materiály, které jsou k dispozici členům na vyžádání 
 
A = prosazování zájmů sester 
Náplň: 

• uznání onkologických sester (oficiální cestou), tzv. EONS „position statements“ neboli 
oficiální prohlášení EONS (má-li kdokoliv nápad či je silně přesvědčen o nutnosti určitého 
vyjádření formou oficiálního prohlášení) 

• v současné době se zaměřuje  na roli sestry  v onkologické péči a realizuje se celoplošný 
průzkum EONS členů o roli „sestry specialistky“ v onkologické péči 

 
R = výzkum 
Náplň: 

• tato skupina má provázanost s EJON (European Journal of Oncology Nursing) a je výzvou 
členům a členským organizacím EONS k publikování v tomto časopise). 

• nabízí tzv. „ výzkumné a klinické cestovní granty“, kdy je možné vybrat si zahraničního 
mentora ve výzkumu (2 granty za rok nebo příležitost získat  stipendium pro distanční 
formu studia PhD., tzv. „studentship“). 

 
E = edukace 
Náplň:  
hlavní motto: „Něco se nauč a pak jdi a používej“ 
 
Organizace kurzů: 

• Master class v onkologickém ošetřovatelství –  1x za rok  je organizován 5 -ti denní 
intenzivní kurz v onkologickém ošetřovatelství na pokročilé úrovni. Kurz a ostatní náklady 
(kromě cestovného) jsou zdarma. Více informací je na webu EONS (www.cancernurse.eu). 

• ESO (European School of Nursing = Evropská škola ošetřovatelství) – pořádá 1x týdně a 
zdarma 45´ e-vizity (distanční vzdělávání) na různá témata Nutné se předem přihlásit.  Je 
možné poslouchat i klást otázky. Za 24 hod po odvysílání je dostupný záznam  
na stránkách www.e-eso.net po dobu 6 měsíců.  

• „TARGET“ – EONS kurz zaměřený na „cílenou léčbu“(Targeted Therapies), který s pomocí 
EONS materiálů organizuje domovská onkologická společnost/sekce. Nutné podat 

http://www.cnna.cz/
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přihlášku, poté dostanete informace. Vše je dostupné v angličtině, švédštině a němčině. 
Pokud je požadován překlad kurzu do češtiny, lze požádat o tzv. „překladatelský grant“. 

• PrEP – mnohaletá edukační aktivita EONS (dříve známá jako PSA projekt), která se týká vše 
o nádoru prostaty. 

• PEP informace – (PEP = Putting Evidence into Practice, zdroj ONS) – informace na téma 
dyspnoe, lymfedém, periferní neuropatie, radiační dermatitis a bolest. 

• TITAN – edukační program zacílený na neutropenii, anemii a trombocytopenii  
u onkologicky nemocných. 

 
Potřebné informace jsou dostupné na webových stránkách EONS: www.cancernurse.eu 
 
Členka onkologické sekce Mgr. Iveta Nohavová je stálou členkou pracovní skupiny EONS  
pro výzkum,  aktivně se účastní zasedání této skupiny. Reprezentovala ČR na mezinárodní 
onkologické ošetřovatelské konferenci v irském Dublinu. Novou členkou v pracovní skupině  
pro vzdělávání se na konci roku 2017 stala Mgr. Andrea Nečasová z onkologické kliniky FN  Hradec 
Králové. 
 

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP) a EBMT 
Členka prezidia a regionu plzeňského Mgr. Nina Müllerová je členkou Evropského poradního 
panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a pravidelně předává informace o aktivitách a výzvách EPUAP 
na konferencích nebo prostřednictvím portálu www.dekubity.eu; dále spolupracuje s rakouskou 
společností pro prevenci dekubitů APUPA. Dalšími členkami EPUAP jsou doc. PhDr. Andrea 
Pokorná, Ph.D. (členka správní rady EPUAP) a Mgr. Lucie  Kubátová.  
Bc. Eva Bystřická je aktivní členkou sesterské skupiny European Group for Blood and Marrow 
Transplantation (EBMT). 
 
Mezinárodní rada sester (ICN) 
Fórum delegátů České asociace sester odsouhlasilo v březnu 2015 vystoupení České asociace 
sester z Mezinárodní rady sester (ICN) z důvodu současné neschopnosti dostát vysokým finančním 
nárokům ICN a zároveň nízké přínosnosti členství v ICN pro české ošetřovatelství.  
Česká asociace sester vystoupila v roce 2016 z ICN. 
 

Partneři České asociace sester 

Promedica Praha Group, a.s. 

B. Braun Medical s.r.o. 

Medin, a.s. 

Časopis Florence 

Grada Publishing, a.s. 

D. A. S. Rechtsschutz AG 

Aesculap Akademie 

 

 

http://www.cnna.cz/
http://www.cancernurse.eu/
http://www.dekubity.eu/

