XXVI. královéhradecké ošetřovatelské dny
Ve dnech 10. – 11. září 2020 proběhly v prostorách EA Hotelu
Tereziánský dvůr Hradec Králové XXVI. královéhradecké ošetřovatelské dny.
Tradičně je pořádá Česká asociace sester – Region Hradec Králové. Letošní
ročník byl pořádán ve spolupráci i s ČAS – Sekcí anesteziologie, resuscitace a
intenzivní péče. Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice Hradec
Králové, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Královéhradecký kraj a Město Hradec Králové.
Hlavními tématy kongresu byly Ošetřovatelství 21. století – odkaz
Florence Nightingale (v návaznosti na WHO vyhlášený Rok sester a porodních
asistentek), péče o pacienta s infekčním onemocněním, na intenzivní péči, s i.v.
vstupy, s kožními defekty a další odborné kazuistiky z oblasti ošetřovatelství a
také vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.
Pozvání na akci jako čestní hosté přijali hejtman Královéhradeckého kraje
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., lékařský náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové
a senátor parlamentu ČR prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., proděkanka
Lékařské fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.,
náměstek primátora města Hradec Králové Mgr. Martin Hanousek, emeritní
generální vikář Biskupství královéhradeckého mons. Mgr. Josef Socha, ředitelka
VOZŠ a SZŠ PaedDr. Soňa Lamichová, a ředitel Národního centra
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů PharmDr. Jan Šaloun,
Ph.D., Čestné hosty a účastníky přivítala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
FN Hradec Králové Mgr. Dana Vaňková a předsedkyně České asociace sester –
Region Hradec Králové Bc. Ivana Roďanová. V rámci slavnostního zahájení
převzala emeritní hlavní sestra Fakultní nemocnice Hradec Králové Jaroslava
Pečenková z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána
Ph.D. pamětní medaili hejtmana za mimořádný přínos českému ošetřovatelství.
Kongres zahájila Mgr. Dana Vaňková předáním zdravice ředitelky
Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR, hlavní sestry ČR Mgr.
Alice Strnadové, MBA, která se bohužel nemohla zúčastnit osobně.
Po oba dny zaznělo celkem 29 zajímavých přednášek, vystaveny byly
2 postery s odbornou tématikou. První den kongresu zazněly příspěvky k historii
ošetřovatelství, posluchače zaujal zejména příspěvek Mgr. Horáčkové věnovaný
ošetřovatelství v židovském ghettu Terezín. V bloku přednášek, které se
věnovaly péči o pacienta s infekčním onemocněním, zaujaly přednášky
ke správnému používání osobních ochranných prostředků. Jako nejlepší
přednáška bloku byla posluchači vyhodnocena přednáška Mgr. Jarešové Role
Zdravotnické služby Armády ČR v období COVID 19. První den kongresu byl
pro účastníky připraven odborný workshop Základy UZ vyšetření periferních žil
s možností praktického nácviku na živém modelu s pomocí UZ vyšetření. Druhý
den se o své zkušenosti podělily sestry z oblasti léčby ran, kde byly
prezentovány velice zajímavé podrobné kazuistiky, oceněna byla zejména
přednáška kolegyně Seidlové Psychologické aspekty v péči o pacienta s nehojící
se ránou. Po oba dny se příspěvky zaměřily i na předávání zkušeností s péčí o
pacienty na jednotkách intenzívní péče.

Zároveň bychom chtěly za celý organizační výbor kongresu touto cestou
poděkovat všem, kteří se v této epidemiologicky nelehké době podíleli na velice
kvalitním, odborně a na vysoké úrovni připraveném kongresu včetně jeho
zajištění, všem přednášejícím za jejich pečlivě připravené a zpracované
přednášky. Díky patří i účastníkům kongresu za dodržování nařízených opatření.
Doufáme, že se i na příštích XXVII. královéhradeckých ošetřovatelských dnech
opět sejdeme v hojném počtu.
Těšíme se na setkání s Vámi opět v září 2021.
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