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Kardiovaskulární onemocnění jako výzva pro 
nelékařská povolání - informace z konference 
 
 

 
 
 
Když jsme počátkem září letošního roku spouštěli největší projekt kontinuálního 
vzdělávání nelékařských profesí financovaný z Evropského sociálního fondu,který 
organizuje Aeskulap Academy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a IPVZ 
pod odbornou garancí ČAS, měli jsme strach, zda se akce bude líbit, zda zaujme 
téma a kolegyně budou mít zájem se vzdělávat. 
Ukázalo se, že naše obavy nejsou úplně na místě. 
Téma kardiovaskulárních onemocnění v kontextu péče o nemocné a prevence 
onemocnění je téma snad „věčné…“. 
Přednášející ukázali, že svou profesi dobře znají a umí se o zkušenosti podělit 
s ostatními. 
Kolegyně z VFN Mgr.Ilona Lálová a Bc.Markéta Křečková ukázali posluchačům 
postupy v rámci jejich kliniky i s velmi zajímavým videem z katetrizace. 
Velmi zajímavým vstupem“vběhl“ do sálu MUDr. Michal Čilík, profesí psychiatr, který 
navozením situace ukázal posluchačkám, jak se cítí pacient v okamžiku nemoci a 
hospitalizace. Mnozí z nás si teprve v tu chvíli uvědomili, jak velký stres to může být. 
Připomněl také to, že poskytování zdravotní péče má úzkou souvislost s etikou i 
právním povědomím. 
V odpoledních hodinách pak proběhly dva semináře, které volně navazovaly na 
dopolední hlavní program. 
V závěru celé akce byly předány certifikáty účastníkům a velkým potěšením pro 
všechny organizátory bylo, když některé účastnice přišly poděkovat za krásný zážitek 
a zajímavý program. Bylo to největší poděkování a odměna všem, kteří investují do 
organizace celé akce mnoho úsilí a času. 
 
Těšíme se na další akce a setkání s vámi všemi, kteří se rozhodnete doplnit si 
svoje znalosti a přijdete na společné akce, které se konají po celý podzim 
tohoto roku. 
Pozvánky a přihlášky najdete na www.cnna.cz. 
 
Ing.,Bc. Irena Kouřilová 
Víceprezidentka ČAS 
moderátor konferencí 
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