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Na počátku setkání promluvila prezidentka Elisabeth Adams, která přivítala všechny členy EFN a 

poděkovala Řecké sesterské asociaci za uspořádání 110. setkání členů EFN. 

 

Setkání se zúčastnilo 29 členů, 4 členové předali plnou moc k volbám. 

 

Agenda: 

1. Volby do EU parlamentu 

○ proběhly 23 - 26. května 2019 

○ pro EFN (a jednotlivé členské země) je důležité zjistit, kteří členové Evropského 

parlamentu a eurokomisaři mají blízko k prioritám EFN (vzdělání, pracovní síly, 

bezpečnost, digitalizace), k ošetřovatelství a následně s nimi navázat spolupráci 

○ Rok 2020 je rokem Všeobecných sester a porodních asistentek, jak těchto událostí 

využít k navázání spolupráce s politiky? 

2. Regionální ředitel WHO pro Evropu 

○ zvolen byl Hans Kluge v září 2019 

○ cílem EFN je vytvořit strategii, jak oslovit regionální ředitelství WHO pro Evropu 

3. Management bolesti 

○ v rámci sdílení informací mezi jednotlivými členy EFN zpracoval každý člen formulář 

“Managementu bolesti” (viz příloha dokumentu), který bude použit při tvorbě evropské 

strategie Managementu bolesti vedeným sestrami 

4. Platy sester v jednotlivých evropských zemích 

○ v letech 2018 a 2019 vedla EFN výzkum týkající se platů sester mezi jednotlivými 

členskými zeměmi; srovnával se  

■ plat sester s profesemi se stejným/podobným stupněm vzdělání (př. policisté, 

učitelé, fyzioterapeuti, sociální pracovníci)   

■ růst platů sester v závislosti na délce odborné praxe 

■ růst platů sester ve srovnání s růstem platů jiných profesí 

■ rozdíl v ohodnocení za práci za přesčas 

■ průměr týdenní pracovní doby 
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● příjem celkem 490 167eur, z toho 448 454eur členská základna 

● náklady na provoz kanceláře EFN: 357 000eur 

● administrativní náklady EFN: 57 667eur 

● náklady na zasedání EFN: 75 500uer 

● stav členské základny Česká asociace sester k 1.1.2019 - 2 458, předpokládaný poplatek EFN 

v roce 2020 - 2 730eur  

 

Ostatní: 

● O aktivitách ICN promluvil a pozdrav prezidentky ICN předal Hovard Cotton. Zmínil také 

problematiku World’s Nursing Report - plán vydání v dubnu 2020. Na tomto reportu pracuje 

předsednictvo WHO a NursingNow 

● Strategický a lobistický plán EFN 2021 - 2027 

 

Volby  

1. Kandidát na prezidenta EFN - Elizabeth Adams (Irish Nurses and Midwives Organisation, 

Ireland) 

○ výsledek: prezidentka EFN Elizabeth Adams - 52 hlasů  

2.  Kandidát na pokladní EFN: Yves Mengal (Belgian National Federation of Nurses – FNIB, 

Belgium) 

○ výsledek: pokladní EFN Yves Mengal - 48 hlasů 

3. Kandidáti do výkonného výboru EFN: Martin Dichter (German Nurses Association, 

Germany); Philomena Ni Sheaghdha (Irish Nurses and Midwives Organisation, Ireland); 

Walter De Caro (Italian Nurses Association, Italy); Dame Donna Kinnair (Royal College of 

Nursing, UK), Jana Gelatikova (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia) 

○ výsledek: Philomena Ni Sheaghdha (38 hlasů), Dame Donna Kinnair (30 hlasů), Jana 

Gelatikova (52 hlasů) 

 

Volby o osudu ENRF 

V září 2019 zasedala Pracovní skupina EFN pro budoucnost ENRF, aby vyřešila problém 

udržitelnosti této organizace, která měla zastřešovat ošetřovatelský výzkum.  

Pracovní skupina se rozhodla pro následující 2 možnosti: 

1. Rozpustit ENRF a přenechat výzkum EFN 

2. Ponechat ENRF s podmínkou reformy 

O budoucnosti ENRF měli následně možnost rozhodnout členové, kteří se zúčastnili GA.  Měli možnost 

rozhodovat se mezi těmito možnostmi: 

1. volit 4 možnosti  

a. Rozpustit ENRF 

b. Rozpustit ENRF a agendu výzkumu přenechat EFN 

c. Pokračovat v aktivitách se současným rozpočtem, do 2 let vykázat výsledky 

d. Pokračovat v aktivitách pod podmínkou reformy (výsledek voleb) 

2. volit 2 možnosti  

a. Rozpustit ENRF 

b. Pokračovat v aktivitách 

 

Členové EFN budou elektronickým formulářem vybírat kandidáty do výboru ENRF před koncem roku 

2019. 

 

Tour de Table 



 

Viz, Příloha 

Další setkání zástupců EFN jsou plánovány: 

●  2020 

○ EFN Executive Committee, 6.2.2020, Brussels (Face to face meeting) 

○  EFN General Assembly, 16-17.4.2020, Brussels 

○  EFN Executive Committee, 4.9.2020, Brussels (Online) 

○  EFN General Assembly, 15-16.10. 2020, Estonia 

● 2021 

○  EFN Executive Committee, 5.2. 2021, Brussels (Online) 

○  EFN General Assembly, 15-16.4. 2021, Portugal 

○  EFN Executive Committee, 3.9. 2021, Brussels (Online) 

○  EFN General Assembly, 14-15.10. 2021, Brussels 

 


