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Úvodní slovo prezidentky 

 

Milé kolegyně, kolegové, 

uplynulý rok byl pro ČAS rokem změn. V březnu proběhly řádné volby 
a Fórem delegátů jsem byla zvolena jako nová prezidentka. Zvoleno 
bylo také nové prezidium, které následně zahájilo svoji činnost. 
Všechny členky se sešly v sídle ČAS s bývalou prezidentkou Mgr. Danou 
Juráskovou, Ph.D., MBA a proběhlo oficiální předání funkce a klíčových 
dokumentů. Od té doby byla zahájena nová etapa a prezidium zahájilo 
své volební období, pro které bylo nutné i v souvislosti s novou 
legislativou nastavit nová pravidla. Bylo třeba změnit statutární normy 
– Stanovy a volební, jednací, finanční a disciplinární řád. Všechny 
dokumenty jsou v aktuální podobě uveřejněné na webu ČAS. K tomu, 
aby mohly tyto změny nastat, předcházelo svolání Fóra delegátů, které 

v rámci pravidelné konference prezidia tyto dokumenty schválilo. 

Moje předchůdkyně se snažila po dobu své prezidentské funkce nastavit pravidla pro jednání 
se státními i nestátními institucemi. Zasloužila se o to, aby naše asociace byla vidět, dostala se 
do povědomí. A za to bych Daně Juráskové chtěla velmi poděkovat. My se nyní snažíme na 
těchto základních kamenech dále stavět, přesvědčit státní aparát, že je potřeba nastavit nová 
pravidla, která usnadní a především dostatečně docení práci nelékařských zdravotnických 
pracovníků. 

Snahou nového prezidia je nejen pokračovat v dobře nastaveném systému a účastnit se všech 
aktivit, kde je již role ČAS nezastupitelná, jako je účast na vyhlášení Sestry roku, vyhlášení sestry 
sympatie v rámci plesu Sestry na sál, organizace Mezinárodního dne sester a vyhlášení ceny 
Florence Nightingalové nebo podpora soutěže Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice či zapojení 
do aktivit Ministerstva zdravotnictví ČR při plnění Akčního plánu zdraví 2020. 

Kromě toho chceme více proniknut do médií a pokusit se ovlivnit jiný obraz všeobecné sestry 
než vídáme v seriálech. Domníváme se, že vhodná medializace nelékařských oborů pomůže 
získat nové zájemce o toto povolání. Nepochybně je nutné, abychom i nadále aktivně působili 
v rámci legislativního procesu a neustávali v připomínkování klíčových dokumentů, které 
ovlivňují budoucnost profesí, které naše profesní organizace sdružuje. 

Vydání této výroční zprávy považuje prezidium za počin, který ukáže veřejnosti přehled všech 
aktivit ČAS. Věříme, že ji čtenář ocení. 

V úctě 

 

PhDr. Martina Šochmanová, MBA 
Prezidentka České asociace sester

http://www.cnna.cz/
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Představení České asociace sester 

ČAS neznamená jenom slovo, které nás neustále nutí spěchat, říkat nemám čas, čas jsou peníze, 
čas všechny rány zhojí, ale ČAS znamená též Česká asociace sester. 

Česká asociace sester je odborná, profesní, dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace 
s právní subjektivitou. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu 
zdravotnictví, sociálního péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání 
bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice. 

 

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/


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015  ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

  

Londýnská 15, 120 00 Praha 2 
IČO 00537161 Strana 5 z 41 
www.cnna.cz  

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 

Mgr. Jana Fejfarová 

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 Kopalová 

Členové Jiří Černoch 

Mgr. Ivana Kupečková, MBA 

 

Kreditní komise ČAS 

Předsedkyně Bc. Anna Skalická 

Členky Jana Farkačová 

Sylvie Křečková 

Miloslava Machovcová 

Jana Vlková 

 

Pracovní skupiny ČAS 

Vedoucí skupiny pro Seznam zdravotních výkonů MZ ČR Ing., Bc. Irena Kouřilová 

Vedoucí skupiny pro legislativu Mgr. Jaroslava Mrkvičková, 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 Mgr. Ivana Šlaisová 

Region Jablonec nad Nisou Věra Hauferová 

Region jihomoravský Bc. Věra Roubalová 

Region Karlovy Vary Bc. Helena Marcinková 

Region Mladá Boleslav Mgr. Lucie Kopalová 

Region moravskoslezský Mgr. Renata Tydlačková 

Region Motol - Praha Sylvie Křečková 

Region plzeňský Mgr. Nina Müllerová 

Region Praha Marie Pekařová 

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

http://www.cnna.cz/
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Sekce dermatovenerologická Božena Jelínková 

Sekce diabetologická Bc. Vladimíra Havlová 

Sekce domácí péče Lenka Cejnková 

Sekce farmaceutických asistentů Bc. Alena Šindelářová 

Sekce gastroenterologická 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 Anna Chrzová 

Sekce nefrologická Mgr. Jindra Kracíková 

Sekce neonatologická Bc. Michaela Kolářová 

Sekce neurologická Mgr. Petra Krulová 

Sekce nukleární medicíny Vlasta Miková 

Sekce nutričních terapeutů Květa Krajíčková 

Sekce oftalmologická Ivana Stránská 

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 

Sekce psychiatrická Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 

Sekce sester seniorek Růžena Wagnerová 

Sekce stomatologická Iva Štercová 

Sekce transfuzní služby Zdenka Drobníková 

Sekce traumatologicko - ortopedická PhDr. Dagmar Škochová, MBA 

Sekce urologická Olga Prokopová, DiS. 

http://www.cnna.cz/
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Sekce výživy a nutriční péče Mgr. Tamara Starnovská 

Sekce zdravotně sociální Bc. Veronika Křičková 

Sekce zdravotních laborantů Bc. Anna Skalická 

 

Finanční zpráva 

Předkládáme výkaz zisku a ztrát za rok 2015, čísla jsou uvedena v celých tisících Kč. 

 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. NÁKLADY 1    

I. Spotřebované nákupy celkem 2 404  404 

1. Spotřeba materiálu 3 273  273 

2. Spotřeba energie 4    

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5    

4. Prodané zboží 6 131  131 

II. Služby celkem 7 3 165 783 3 948 

5 Opravy a udržování 8 5  5 

6. Cestovné 9 963  963 

7. Náklady na reprezentaci 10 1 331  1 331 

8. Ostatní služby 11 866 783 1 649 

III. Osobní náklady celkem 12 2 170  2 170 

9. Mzdové náklady 13 1 899  1 899 

10. Zákonné sociální pojištění 14 271  271 

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    

15. Daň z nemovitosti 20    

16. Ostatní daně a poplatky 21    

V. Ostatní náklady celkem 22 179  179 

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23    

18. Ostatní pokuty a penále 24 12  12 

19. Odpis nedobytné pohledávky 25    

20. Úroky 26    

21. Kurzové ztráty 27 1  1 

22. Dary 28    

23. Manka a škody 29    

http://www.cnna.cz/
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 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

24. Jiné ostatní náklady 30 166  166 

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 38 102  102 

31. 
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

39    

32. Poskytnuté členské příspěvky 40 102  102 

VIII. Daň z příjmů celkem 41    

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42    

 NÁKLADY CELKEM 43 6 020 783 6 803 

 

 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. VÝNOSY 44    

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 45 155 1 068 1 223 

1. Tržby za vlastní výrobky 46    

2. Tržby z prodeje služeb 47 75 1 068 1 143 

3. Tržby za prodané zboží 48 80  80 

II. Změna stavu vnitro organizačních zásob celkem 49    

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50    

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 1 362  1 362 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60    

http://www.cnna.cz/
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 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

13. Ostatní pokuty a penále 61    

14. Platba za odeslané pohledávky 62    

15. Úroky 63 1  1 

16. Kurzové zisky 64 32  32 

17. Zúčtování fondů 65    

18. Jiné ostatní výnosy 66 1 329  1 329 

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 4 167  4 167 

26. 
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 

76    

27. Přijaté příspěvky (dary) 77 1 327  1 327 

28. Přijaté členské příspěvky 78 2 840  2 840 

VII. Provozní dotace celkem 79    

29. Provozní dotace 80    

 VÝNOSY CELKEM 81 5 684 1 068 6 752 

 

 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 82 -336 285 -51 

34. Daň z příjmu 83    

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 84 -336 285 -51 

 

Ing. Pavel Trávníček 
ekonom ČAS 

 

Zpráva revizní komise 

Proběhla kontrola účetnictví sekcí a regionů za rok 2015. 

Předložené doklady od sekcí a regionů: 
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- pokladní knihy sekcí a regionů, 

- 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 zodpovědnosti pokladních. 

V roce 2015 pracovalo v ČAS celkem 43 sekcí / regionů. Správné účtování vedlo 43 sekcí / 
regionů, neúplnou dokumentaci mělo 5 sekcí / regionů. 

Nová Sekce perioperačních sester dodala všechny potřebné materiály a informace k revizi, 
v náhradním termínu vše doplnili. 

Doporučení pro revize pokladen sekcí a regionů v dalším roce: 

- aktualizovat a revidovat vnitřní normy ČAS k ročnímu účtování sekcí a regionů, 

- v pokladně sekce / regionu může být v hotovosti pouze do 20 tisíc Kč, 

- k vyřazování použité elektroniky je nutné vyplnit vyřazovací protokoly (eventuálně využít 
odkup za symbolickou částku), 

- dokládat vzory osvědčení o účasti na vzdělávací akci, 

- dokládat k cestovnímu příkazu pro osobní auto kopii technického průkazu, účtuje se pouze 
částka za kilometry, ne za amortizaci vozidla (podle stanov ČAS), v cestovním příkazu musí 
být zahrnuto ubytování, stravné, doprava, vedlejší výdaje (např. nocleh), včetně záloh 
vyzvednutých dopředu. 

Závěr 

Podle zjištění revizní komise mají jednotlivé sekce a regiony na svých účtech dostatečné finanční 
částky, přesto by měly hospodařit dle svých možností. 

Milena Nociarová, DiS. 
předsedkyně Revizní komise ČAS 

 

Zpráva disciplinární komise 

V srpnu 2015 po zvolení předsedkyně Disciplinární komise ČAS Mgr. Jany Fejfarové do Prezidia 
ČAS, se předsedkyní disciplinární komise stala Mgr. Lucie Kopalová. 

V průběhu roku se komise zabývala dvěma stížnostmi na chování sester, stížnosti byly řádně 
prošetřeny a komise předala Prezidiu ČAS návrh na odložení věci pro neprůkazné pochybení 
v obou případech. 

Jedenkrát se komise zabývala podnětem na porušení etických norem reklamního spotu, 
doporučení disciplinární komise bylo opět předáno Prezidiu ČAS. 

Mgr. Lucie Kopalová 
předsedkyně Disciplinární komise ČAS 
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Zpráva kreditní komise 

Za rok 2015 bylo vyřízeno 4 085 žádostí, což je o 466 žádostí více než v roce předchozím. 
Administrativní práce vykonává Jana Farkačová. 

Bc. Anna Skalická 
předsedkyně Kreditní komise ČAS 

 

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. 

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. 

Následují tabulky vztahující se k členské základně, stav k 31. 12. 2015. 

 

Členská základna 

 počet změna oproti roku 2014 

Počet členů 6 074  – 4 % 

Počet nově přihlášených členů 445  69 % 

Počet odhlášených členů 855  – 15 % 

Počet členů ve více jak jedné sekci / regionu 503  54 % 

Počet znovu přihlášených členů (obnova členství) 139  32 % 

 

Členská základna v roce 2015 v porovnání s rokem 2014 poklesla o 4 %. I přes úbytek členů o 15 
% se podařilo navýšit počet nově přihlášených členů o 69 % a počet znovu přihlášených členů se 
zvýšil o 32 %. Příliv nových členů ovlivnilo též spojení se Společností instrumentářek. 

 

Krajské rozdělení pracovních míst členů 

Praha 1 838 

Středočeský kraj 901 

Jihomoravský kraj 506 

Královéhradecký kraj 481 

Moravskoslezský kraj 462 

Ústecký kraj 276 

Olomoucký kraj 258 
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Plzeňský kraj 195 

Jihočeský kraj 188 

Pardubický kraj 174 

Kraj Vysočina 169 

Karlovarský kraj 157 

Liberecký kraj 145 

Zlínský kraj 103 

Neuvedeno 221 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání členů 

Středoškolské 3 373 

Vysokoškolské 1 010 

Vyšší odborné 445 

Neuvedeno 1 246 

 

Odbornost členů 

Všeobecná sestra 5 146 

Zdravotní laborant 271 

Nutriční terapeut 247 

Farmaceutický asistent 209 

Porodní asistentka 61 

Jiné 49 

Zdravotně sociální pracovník 38 

Zdravotnický asistent 15 

Zdravotnický záchranář 11 

Asistent ochrany veřejného zdraví 8 

Ortoptista 3 

Nutriční asistent 3 

Laboratorní asistent 3 

Radiologický asistent 2 

Fyzioterapeut 2 

Neuvedeno 6 

 

Slevy na členském příspěvku 

Člen bez slevy 5 824 

Člen důchodce (starobní, invalidní) 130 
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Člen na mateřské / rodičovské dovolené 114 

Nezaměstnaný člen 3 

Člen studující prezenční formu studia 3 

 

Počet členů v sekcích a regionech 

Region Hradec Králové 257 

Region Jablonec nad Nisou 42 

Region jihomoravský 150 

Region Karlovy Vary 106 

Region Mladá Boleslav 260 

Region moravskoslezský 241 

Region Motol - Praha 114 

Region plzeňský 71 

Region Praha 714 

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 321 

Sekce dermatovenerologická 38 

Sekce diabetologická 134 

Sekce domácí péče 317 

Sekce farmaceutických asistentů 222 

Sekce gastroenterologická 150 

Sekce chirurgických oborů 337 

Sekce interní 406 

Sekce kalmetizační 27 

Sekce kardiochirurgická 72 

Sekce léčby bolesti a paliativní péče 77 

Sekce managementu 117 

Sekce nefrologická 211 

Sekce neonatologická 63 

Sekce neurologická 83 

Sekce nukleární medicíny 34 

Sekce nutričních terapeutů 229 

Sekce oftalmologická 181 

Sekce onkologická 99 

Sekce ošetřovatelská lůžka - geriatrie 205 

Sekce pedagogická 162 

Sekce pediatrická 287 

Sekce perioperačních sester 52 
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Sekce pneumologická 92 

Sekce pracovníků v arytmologii 18 

Sekce primárních sester 110 

Sekce psychiatrická 168 

Sekce sester seniorek 17 

Sekce stomatologická 132 

Sekce transfuzní služby 47 

Sekce traumatologicko - ortopedická 131 

Sekce urologická 72 

Sekce výživy a nutriční péče 102 

Sekce zdravotně sociální 105 

Sekce zdravotních laborantů 320 

 

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, 

- zasílání e-mailového Zpravodaje ČAS, 

- zdarma přístup do internetové učebny ČAS, 

- první 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 9 regionů a 35 sekcí. Konkrétní informace o činnosti 
jednotlivých sekcí a regionů jsou popsány dále. 

 

Region Hradec Králové 

Činnost regionu navazovala na předchozí léta, na tradici odborných seminářů, které byly 
otevřeny všem zájemcům o danou problematiku. I nadále probíhaly ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové (FN), v příjemných a důstojných prostorách FN. Témata byla zaměřena jak na 
aktuální problematiku ošetřovatelské péče, tak na důležité informace týkající se naší sesterské 
profese.  
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Během roku region uspořádal 2 semináře a 2 konference: 

- XXI. Královéhradecké ošetřovatelské dny se uskutečnily v září 2015 ve spolupráci s FN Hradec 
Králové, Oddělením Ošetřovatelství Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy Hradec Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie pod 
záštitou ministerstva zdravotnictví ČR. Pozvání přijaly hlavní sestra České republiky 
a prezidentka České asociace sester. 

- X. celostátní konference ošetřovatelské péče v psychiatrii byla ve třech blocích zaměřena na 
akutní ošetřovatelskou péči včetně praktických ukázek vhodné / nevhodné komunikace, na 
problematiku kouření a možnosti podpory zdravotníků (supervize, první psychická pomoc na 
stresové reakce, činnost krizových interventů). 

- Seminář byl zaměřen na správnou techniku čištění zubů, zúčastnění byli seznámeni 
s nejrůznějšími dentálními pomůckami. 

- Na semináři Problematika portů zazněly konkrétní postupy a zkušenosti sester, které s touto 
problematiko pracují. 

Ve spolupráci s regionem se zároveň uskutečnily další odborné vzdělávací akce, celkem 7 
konferencí a 5 seminářů. 

Jednání výkonného výboru regionu proběhlo 3x během roku 2015. Předmětem byly zprávy 
o hospodaření, tematická zaměření a organizační zajištění seminářů, finanční spoluúčast na XXI. 
královéhradeckých ošetřovatelských dnech, informace z jednání Sněmů předsedů sekcí 
a regionů. 

V roce 2015 region rozvíjel spolupráci s Psychiatrickou sekcí ČAS. Ve spolupráci 
s Kardiochirurgickou sekcí ČAS region spolupořádal podzimní konferenci, s větším podílem 
kardiochirurgické problematiky. 

V červnu a v prosinci se uskutečnila 2 společná společenská podvečerní setkání. 

U příležitosti Dne sester region navrhl na Cenu Florence Nightingale za rozvoj ošetřovatelství, 
Mgr. Ivanu Dvořáčkovou, Ph.D. U příležitosti státního svátku, 28. října, udělil ocenění paní 
Jaroslavě Pečenkové za aktivní činnost ve zdravotnictví primátor města Hradec Králové.  

Pokračovala spolupráce s Mamma HELP, region se spolupodílel se na doprovodném programu 
na akci 4. ročníku Vyšlápněte si pro zdraví v říjnu 2015. 

Někteří členové pracují aktivně v Radě kvality pro ošetřovatelskou péči ve FN a účastní se při 
vytváření ošetřovatelských dokumentů. V rámci širších aktivit působí naši členové v komisích na 
národní úrovni při Ministerstvu zdravotnictví ČR. 

Mgr. Ivana Šlaisová 
předsedkyně regionu 

 

Region Jablonec nad Nisou 

Region uspořádal celkem 10 školících akcí na téma: 

- Prvky moderní elektrochirurgie, bezpečnost práce na operačním sále, 

- Stres jako příčina poruch plodnosti možnosti řešení, 

- Stress - relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi, 
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- Akutní stavy u dětí, 

- Diagnóza K900 - Celiakie, 

- Specifika ošetřovatelské péče o geriatrického pacienta, 

- Doprovody hospitalizovaných dětí, 

- Prokrastinace, 

- Ortopedie - „Už jsme tady 20 let“, 

- Předvánoční setkání. 

Region spolupracuje s neziskovými organizacemi v Jablonci nad Nisou a členové výboru regionu 
se účastní výběrových řízení krajského úřadu v Liberci. 

Věra Hauferová 
předsedkyně regionu 

 

Region jihomoravský 

Region organizuje a nabízí možnost členům všech sekcí pořádání odborných a vzdělávacích akcí 
nejen pro členy, ale i pro odbornou i laickou veřejnost. Dále region zastupuje při výběrových 
řízeních a vzdělávacích akcích. Členky výboru jsou zástupci chirurgických oborů, následné péče, 
dětské sestry, laborantky. 

V roce 2015 se v regionu zaměřili na psychologickou problematiku - morálka a etický přístup ve 
zdravotnictví. Výbor regionu oslovil odborné učitelky na zdravotnické škole a přednášející etiku 
na Lékařské fakultě MU v Brně. Taktéž region navázal kontakt s těmi, kdo se starají o duchovní 
doprovázení nemocných. 

Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v roce 2015 region uspořádal jako přípravu pro 
projetk „Etické commite“ konferenci na téma Etika ve zdravotnictví a etické poradenství. Dále 
region spolupracoval na přípravě kongresu Letovice - Care, včetně aktivní účasti v odborné 
sesterské sekci. 

Bc. Věra Roubalová 
předsedkyně regionu 

 

Region Karlovy Vary 

V roce 2015 proběhlo v regionu celkem 38 seminářů, 10 konferencí, 3 kurzy, 1 workshop. 

Akce byly uspořádány ve spolupráci: 

- Karlovarská krajská nemocnice, 

- Balneo institut Karlovy Vary, 

- Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

- Lékařské společnosti J. E. Purkyně Karlovy Vary a Cheb, 

- Nemocnice Sokolov, 

- Nemocnice Ostrov, 

- SOMICH (Středisko oční mikrochirurgie), 

- Hospic sv. Jiří v Chebu. 
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Bc. Helena Marcinková 
předsedkyně regionu 

 

Region Mladá Boleslav 

Region sdružuje zdravotnické pracovníky ze zdravotnických, sociálních a školských zařízení 
z Mladé Boleslavi a okolí. Region napomáhá prostřednictvím svých členů naplňovat cíle 
organizace. Naší snahou je maximální podpora celoživotního vzdělávání nelékařských 
zdravotnických pracovníků v regionu. 

V roce 2015 region zorganizoval 3 celodenní konference. Konference byly velice kladně 
hodnoceny účastníky a o veliké profesní odbornosti přednášejících svědčí i počet pasivní 
účastníků, který na našich regionálních konferencích přesahuje počet 80. 

Veliký zájem byl o již tradiční pracovní den, který byl zaměřen na alternativní řešení poskytování 
zdravotních služeb. 

46 členek regionu vycestovalo se seznámit se zabezpečením zdravotních služeb v italských 
Benátkách. Možnost vidět transport pacienta v sanitním motorovém člunu po laguně byl zážitek, 
který se vryl do paměti každému účastníkovi. 

Do výčtu vzdělávacích akcí za rok 2015 patří ještě prosincový seminář, v rámci kterého 
pracovnice organizace Lékaři bez hranic představily činnost zdravotnického personálu 
v podmínkách střední a jižní Afriky. 

Členové regionu se aktivně zapojily do činnosti Pracovní skupiny ČAS pro vzdělávání 
a předsedkyně regionu je členkou Disciplinární komise ČAS a v polovině roku 2015 se stala její 
předsedkyní. 

Region Mladá Boleslav dlouhodobě úspěšně spolupracuje s poskytovateli péče a vzdělávací 
institucí regionu např. Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav, Střední zdravotnickou školou a Vyšší 
odbornou školou zdravotnickou v Mladé Boleslavi, Klinikou Dr. Pírka, Psychiatrickou nemocnicí 
Kosmonosy a to jak při zajištění obsahové stránky vzdělávacích akcí, tak při zajištění technického 
zázemí pro odborné konference. 

Mgr. Lucie Kopalová 
předsedkyně regionu 

 

Region moravskoslezský 

V roce 2015 region uspořádal celkem 6 vzdělávacích akcí: 

- Problematika dětského věku aneb „Od narození až do plnoletosti“, 

- Psychiatrie a stejnokroje, 

- Informace o České asociaci sester (pro sestry pracující u obvodních lékařů), 

- V. edukační odpoledne, 

- Význam adekvátní výživy u pacientů v intenzivní péči, 

- O demencích komplexně. 

Milena Nociárová, DiS. a Jana Zuková jsou členkami Revizní komise ČAS. Region každoročně 
zaštiťuje anketu Moravskoslezského kraje: „Moravskoslezská sestra“. 
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Region dále spolupracuje se Středními a vyššími zdravotnickými školami ve formě přednášek pro 
studenty. Spolupráce při pořádání vzdělávacích akci probíhá také s Fakultní nemocnicí Ostrava, 
Nemocnicí Havířov a se spolkem EDUKANA. 

Mgr. Renata Tydlačková 
předsedkyně regionu 

 

Region Motol – Praha 

V roce 2015 region pořádal seminář Mobbing - psychický teror. 

V rámci stabilizace a získávání nových členů výbor odsouhlasil příspěvek na vzdělávací akce 500 
Kč ročně. Dále členové regionu, kteří dosáhli životního jubilea 45, 50, 55, 60 i více let, dostávají 
upomínkový dárek. 

Sylvie Křečková 
předsedkyně regionu 

 

Region plzeňský 

Výbor regionu je složen ze zástupců různých poskytovatelů služeb (fakultní nemocnice, městská 
nemocnice, domácí péče, psychiatrická nemocnice, dlouhodobá léčebna), jednání výboru je 
rozšířeno o stálé hosty, kteří se aktivně podílejí na činnosti. Jednání výboru se pravidelně účastní 
členové působící na Fakultě zdravotnických studií ZČU a tak se rozvíjí velmi dobrá spolupráce. 

Region pořádal dvě konference na téma: 

- Kvalita v oblasti péče o seniory; zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice, aneb jak 
můžeme podpořit mezinárodní den výživy, 

- Kvalita poskytovaných zdravotních služeb závisí na kvalitě vzdělávání, podpoře zdraví a míře 
aktivního zapojení jedinců. 

Výbor regionu se zavázal po svém zvolení k tomu, že bude pořádat konference na téma kvalita 
a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a tento závazek se regionu daří plnit. 

Spolupráce probíhá také s Katedrou ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií ZČU na 
pořádání konference, které se pravidelně aktivně účastní předsedkyně regionu. 

Region se také účastnil oslav Mezinárodního dne sester, které proběhly ve Vinohradském 
divadle. 

V Pracovní skupině ČAS pro legislativu je zapojená Mgr. Nina Müllerová, v Pracovní skupině ČAS 
pro kvalitu ošetřovatelské péče pracuje Bc. Ivana Chvojková, v Pracovní skupině ČAS pro bezpečí 
zdravotníků je zapojená Marie Poslední, do Pracovní skupiny ČAS pro Seznam zdravotních 
výkonů MZ ČR byla navržena Mgr. Jana Středová. 

V říjnu 2015 proběhlo třetí setkání se studenty prvního ročníku obor všeobecná sestra. 

Výbor regionu reagoval na poslaneckou aktivitu Hnutí ANO – snahu vrátit studium zdravotních 
sester zpět na Střední zdravotnické školy – nesouhlas našich členů s tímto návrhem byl předán 
prezidiu a paní poslankyni Mgr. Pastuchové. 
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Výbor regionu podal podnět pro řešení péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou na 
nepsychiatrických odděleních nemocnic, návrh byl postoupen k řešení Pracovní skupině 
Ministerstva zdravotnictví ČR pro přípravu Národního akčního plánu pro Alzheimerovu chorobu, 
zapojili se kolegyně z Psychiatrické nemocnice v Dobřanech do připomínkování koncepce 
a výbor regionu zařadil toto téma do programu podzimní konference. 

Předsedkyně regionu se účastnila jednání 3. kulatého stolu k problematice dekubitů na 
Ministerstvu zdravotnictví ČR. Dále se předsedkyně regionu účastnila jednání o ukončení 
„pádové studie“. Dále se účastnila mezinárodní konference EPUAP (European Pressure Ulcer 
Advisory Panel) v Belgii a Sympozia rakouské organizace pro prevenci dekubitů (APUPA) 
v Salzburgu. 

Bc. Eva Bystřická se podílela na organizaci setkání sester z evropských pracovišt pro 
transplantaci kostní dřeně – 5. International Study European Group for Blood and Marrow 
Transplantation (EBMT) Nurses Group, které se uskutečnilo v Plzni v říjnu 2015. 

Výbor regionu nominoval členku výboru Bc. Hanu Benediktovou na Cenu Florence Nightingale, 
ačkoli v silné konkurenci neuspěla, vážíme si její práce, kterou přispívá k rozvoji psychiatrické 
ošetřovatelské péče. 

V květnu 2015 se výbor regionu účastnil AVON pochodu v Praze. 

Mgr. Nina Müllerová 
předsedkyně regionu 

 

Region Praha 

Region 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 zdravotními laboranty, o čemž svědčí i to, že ve výboru jsou 
2 členky této profese. Předsedkyně regionu Marie Pekařová je 3. volební období členkou Revizní 
komise ČAS. V březnu 2015 proběhlo sloučení Regionu Polabí, Sekce gynekologicko porodnické 
s Regionem Praha. 

Region pořádá konference pouze v sobotu a nikdy se nezaměřuje na jediné téma, ale je snaha, 
aby výběr probíraných témat zaujal všechny zúčastněné specialisty. V roce 2015 byly 
uspořádány 2 konference, z toho podzimní ve spolupráci se Sekcí nukleární medicíny, a dále 
3 semináře, které již mnoho let spolupořádá Kardiologická klinika 2. lékařské fakulty UK v Praze 
a Fakultní nemocnice (FN) v Praze Motole. 

Alena Rejlová, která zastává v našem výboru funkci pokladníka, je dlouhodobě v zahraničí 
a v listopadu 2015 navštívila litevskou univerzitní nemocnici ve městě Kaunas. Byla pozvána 
velvyslanectvím ve Vilniusu a v zastoupení České asociace sester a setkala se se svou litevskou 
partnerkou dr. J. Toliušieně, se kterou probíhá užší spolupráce. V průběhu roku 2015 byla také 
navázána spolupráce s profesní organizací v Lotyšsku. 

Marie Pekařová 
předsedkyně regionu 
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Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 

V dubnu 2015 došlo ke změně předsedkyně sekce, Mgr. Dana Křivská předala za souhlasu všech 
členů výboru funkci předsedkyně Mgr. Ivaně Kupečkové, MBA. Během roku proběhly plánované 
odborné akce a odborná setkání v ČR i mimo ČR. 

V roce 2015 sekce podpořila pilotní projekt výuky angličtiny pro sestry Dětského kardiocentra 
v Praze ve FN v Motole. 

Vzdělávací akce, které sekce v roce 2015 pořádala nebo se na jejich pořádání spolupodílela:  

- Konference České společnosti intenzivní medicíny. 

- Konference České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), 

- Dvoudenní kongres sester pracujících v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
medicíny (ARIM) s mezinárodní účastí, 

- Markův den Olomouc. 

Členové sekce se účastnili i odborných zahraničních akcí: 

- VIII. celoslovenská konferencia sester pracujúcich v anesteziológii a intenzivnej starostlivosti 
s medzinárodnou účasťou, 

- Kongres Udruženje Anestetičara Srbije v Bělehradě. 

Členové sekce pracují v rámci orgánů ČAS, v pracovních skupinách při Ministerstvu zdravotnictví 
ČR a spolupracují s lékařskou odbornou společností ČSARIM. 

- Mgr. Dana Křivská: členka Prezidia ČAS, 

- Mgr. Ivana Kupečková, MBA: členka Disciplinární komise ČAS, 

- Mgr. Ivana Kupečková, MBA: členka Akreditační komise vzdělávání nelékařů Ministerstva 
zdravotnictví ČR, 

- Mgr. Ivana Kupečková, MBA, Mgr. Dana Křivská: členky pracovní skupiny Ministerstva 
zdravotnictví ČR (vzdělávání v anesteziologii), 

- Mgr. Dana Křivská: Ministerstvo zdravotnictví ČR plán Zdraví 2020, celoživotní vzdělání 
nelékařských zdravotnických pracovníků, 

- PhDr. Miroslav Hmirák: zástupce sekce ve výboru ČSARIM 

Mgr. Ivana Kupečková, MBA 
předsedkyně sekce 

 

Sekce dermatovenerologická 

Dvakrát do roka sekce pořádá odborná sympozia pro sestry. Na jaře v Praze, na podzim na 
Moravě (většinou v Brně). V posledních letech jsou sesterská sympozia součástí národních 
i mezinárodních dermatologických kongresů, pořádaných Českou akademií dermatovenerologie.  

Program vzdělávacích akcí tvoří hlavně přednášky sester na odborná témata z oboru, 
ošetřovatelské péče i informace farmaceutických společností. 

V roce 2015 sekce spolupořádala 1. kongres: Vzácné kožní nemoci, konaného v Praze, další 
sesterské sympozium sekce spolupořádala v Brně, v rámci Mezinárodního 
dermatovenerologického kongresu.  

Výbor sekce se schází 4x do roka. Připravuje a zajišťuje chod sekce a plánovaní akcí. 
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Božena Jelínková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce diabetologická 

Sekce pořádala nebo spolupořádala celkem 6 akcí. 

Zástupci sekce jsou členy Pracovní skupiny ČAS pro Seznam zdravotních výkonů Ministerstva 
zdravotnictví ČR, členy výboru Pracovní skupiny pro edukaci České diabetologické společnosti 
a členy prezidia Diabetická asociace ČR. 

Sekce spolupracuje s organizacemi: 

- Svazem diabetiků ČR, 

- Nadace rodičů a přátel diabetických dětí, 

- Časopis Kazuistiky v diabetologii, 

- Časopis DiaStyl. 

Sekce je členem FEND (Federation of European Nurses in Diabetes). 

Bc. Vladimíra Havlová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce domácí péče 

Sekce sdružuje převážně sestry pracující v odbornosti 925 domácí péče, ale i jiných odborností 
zajímajících se o tuto problematiku. Specifikem sekce je, že jejími členy nejsou jen řadové sestry 
pracující v agenturách, ale i majitelky a manažerky agentur. 

V roce 2015 byly uspořádány 2 celostátní konference: 

- Celostátní konference sester domácí péče: Postavení sester v domácí péči, spojená s volbami 
do předsednictva, 

- Celostátní konference manažerek domácí péče. 

Mezi další činnosti sekce patří: 

- jednání se zdravotními pojišťovnami, 

- jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR (hlavní sestra, náměstek pro zdravotní pojištění), 

- úzká spolupráce i s ostatními organizacemi v rámci segmentu domácí péče (Asociace domácí 
péče ČR, Charita ČR, Sdružení majitelů a poskytovatelů domácí péče), 

- účast na výběrových řízeních jako členové komise za ČAS a odbornost 925, 

- účast v Pracovních skupinách ČAS (pro legislativu, pro kvalitu ošetřovatelské péče), 

- spolupráce a pravidelné setkávání na konferencích s kolegy ze Slovenska, 

- aktivní spolupráce na tvorbě vzdělávacích programů NCO NZO (Národní centrum 
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů) Brno: 

- specializační vzdělávání v oboru: Komunitní ošetřovatelská péče, 

- certifikovaný kurz: Kvalita a bezpečí domácí péče, 
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- certifikovaný kurz: Supervizor / kouč komunitní péče. 

Lenka Cejnková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce farmaceutických asistentů 

Sekce sdružuje odborníky z řad farmaceutických asistentů České republiky, většina pracuje ve 
veřejných nebo nemocničních lékárnách. 

V roce 2015 sekce pořádala nebo spolupořádala dvě odborné akce: 

- Jarní celostátní konference, 

- Kongres nemocničních lékárníků. 

Sekce spolupracuje s Evropskou asociací farmaceutických techniků (EAPT), která v říjnu 2015 
vyvrcholila návštěvou prezidenta EAPT v Praze. 

V souvislosti se změnami v legislativě zdravotnických prostředků došlo k navázání spolupráce 
s Asociací výdejců a prodejců zdravotnických prostředků (AVZP). 

V roce 2015 byly internetové stránky www.farmaceutickyasistent.cz předány do správy novému 
administrátorovi. 

Členky výboru vyučují na Středních a vyšších zdravotnických školách v Praze a v Čelákovicích. 

Bc. Alena Šindelářová (Vagenknechtová) 
předsedkyně sekce 

 

Sekce gastroenterologická 

Sekce v roce 2015 pořádala nebo spolupořádala celkem 7 akcí: 

- Nové možnosti v léčbě chronické hepatitidy typu A, 

- Budějovice gastroenterologické, 

- Májové hepatologické dny, 

- 35. české a slovenské endoskopické dny, 

- Zlínská gastroenterologická konference, 

- Workshop terapeutické výkony v digestivní endoskopii I., 

- Endoskopická sestra v roce 2015 

Členové sekce se podílí na výuce v NCO NZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů), podporují studeny a vedou diplomové práce studentů Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. 

Sekce také spolupracuje se společností Ovečka, o.p.s. - sdružení rodičů s dětmi s Downovým 
syndromem a se Sdružení celiatiků Jihočeského kraje, která spočívá především v přednáškách, 
edukacích, primární, sekundární a terciální péče a účasti na výzkumu v rámci oboru. 

Anděla Tichá 
předsedkyně sekce 
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Sekce chirurgických oborů 

Sekce pořádá 2x ročně jednodenní konference - Jarní a podzimní sesterský chirurgický den Evy 
Kvasnicové – multioborová spolupráce. Jarní konference se konala v Praze a podzimní v Brně. 
Stále se zvyšuje zájem sester o konferenci (100 – 140 účastníků). 

Zasedání výboru sekce probíhá 3 - 4x do roka. Členy výboru jsou 2 vrchní sestry chirurgických 
klinik, vrchní sestra LDN a 2 stomické sestry. Všechny jsou často zvány a aktivní přednáškové 
účasti na národních i mezinárodních akcích. 

Dle svých možností pořádají členky výboru sekce jednodenní semináře, workshopy (sesterská 
sekce mezinárodního kongresu v Letovicích, jednodenní praktické workshopy pro stomické 
sestry, aj.).  

Předsedkyně sekce třetí rok přednáší praktickým lékařům. 6 - 10 seminářů ročně a je členkou 
Světové organizace stomaterapeutů (WCET). Dvě členky výboru sekce spolupracují s týmem 
hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Sekce také spolupracuje s pacientskými organizacemi (ILCO – organizace pacientů s vývody na 
trávicím a močovém traktu, Liga proti rakovině, IBD pacienti – organizace pacientů 
s nespecifickými střevními záněty, Život bez střeva) formou přednáškové a konzultační činnosti. 

Mgr. Iva Otradovcová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce interní 

Sekce v roce 2015 pořádala nebo spolupořádala 3 akce: 

- Konference interních oborů, 

- 22. kongres internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 

- Obezitologický kongres. 

Pořádané akce sekce jsou pro členy sekce zdarma. Téma přednášek není striktně zaměřeno na 
interní obory, sekce spolupracuje také s jinými odbornostmi (anesteziologie, resuscitace, 
kardiochirurgie, nutriční terapie). 

Mgr. Jana Hrušková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce kalmetizační 

Sekce v roce 2015 pořádala jednu odbornou konferenci. 

Členové výboru sekce se účastnili jednání v Poslanecké sněmovně ČR ohledně vakcinace proti 
TBC. 

Radmila Dokoupilová 
předsedkyně sekce 
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Sekce kardiochirurgická 

Členy kardiochirurgické sekce jsou převážně sestry z kardiochirurgických pracovišť ČR. V roce 
2015 proběhly volby do výboru sekce. 

Sekce uspořádala v roce 2015 dvě celostátní konference věnované 70 letům od založení 
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a pět odborných seminářů: 

- Celostátní pracovní konference, 

- XXIII. celostátní konference, 

- Činnost sester „ranařek“ ve FN Hradec Králové, 

- Lázeňská péče o nemocné po operaci srdce, 

- Prevence nemocničních nákaz, 

- Ergonomie práce sester, 

- Správná cesta ke štěstí. 

Mgr. Dana Vlášková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce léčby bolesti a paliativní péče 

V roce 2015 sekce nepracovala. 

 

Sekce managementu 

Sekce v roce 2015 spolupořádala celkem 3 akce: 

- Školicí akce pro sestry pracující v neonatologii, 

- Konference: Společná cesta, 

- Konference: Učíme se navzájem. 

Na návrh sekce byla zvolena nová prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA. Dále sekce 
navrhla Marii Jakšovou na Cenu Florence Nightingalové, která získala ocenění za rozvoj ČAS. 
Členka výboru sekce Mgr. Jana Fejfarová byla zvolena předsedkyní Disciplinární komise ČAS 
a v polovině roku 2015 se stala členkou prezidia. 

Mgr. Jana Fejfarová je členkou Pracovní skupiny pro Seznam zdravotních výkonů Ministerstva 
zdravotnictví ČR a účastní se jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů 
ministerstva zdravotnictví. 

Členská základna sekce se v roce 2015 navýšila a sekce chce v tomto trendu pokračovat. 

Anna Chrzová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce nefrologická 

Výkonný výbor pracuje v počtu 7 členů. 

Sekce pořádala v roce 2015 nebo spolupořádala celkem 5 akcí: 

- Brodovy dny: Budoucnost farmakoterapie v nefrologii, 
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- Klinické aspekty sesterské péče u dialyzovaných pacientů, 

- Ambasadorky II., 

- Diagnostika a výživa u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, 

- XV. jubilejní multidisciplinární nefrologický kongres. 

Sekce spolupracuje: 

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

- se slovenskými sestrami (účast na XXIV. celoslovenském kongrese sekcie sestier pracujúcich 
v nefrologii, 

- s Českou nefrologickou společností, 

- se Sdružením praktických lékařů a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost. 

Zástupci sekce jsou členky Pracovní skupiny ČAS pro bezpečí zdravotníků (Mgr. Jindra Kracíková, 
Jindra Pavlicová a Mgr. Marie Kolářová), členky vědecké rady ve vzdělávacím programu Dialýza 
v praxi jsou Mgr. Ivana Lupoměská a Mgr. Jindra Kracíková. Členkou redakční rady časopisu 
Florence je Bc. Vladěna Homolková. 

Mgr. Jindra Kracíková 
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. 

Na podzim proběhly volby do výboru sekce, nový výbor pracuje od listopadu 2015. 

Sekce organizuje pravidelné pracovní setkávání vrchních a staničních sester perinatologických 
center, v rámci těchto setkání dochází k tvorbě nových klinických doporučených postupů 
v neonatologii. Dva doporučené postupy jsou již schválené (Péče o kůži novorozence, Zavádění 
a ověřování gastrické sondy u novorozenců a kojenců). 

Byla vytvořena pracovní skupina pro hojení ran a ošetřování stomií v neonatologii. V říjnu 2015 
proběhlo 1. celostátní setkání ranhojiček a stomických sester. 

Předsedkyně sekce se účastnila stáže v Albánii. 

Členové sekce se podíleli na výuce v kvalifikačním i specializačním vzdělávání a v certifikovaných 
kurzech. 

Bc. Michaela Kolářová 
předsedkyně sekce 
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Sekce neurologická 

Působnost sekce je celorepublikové. Sekce se zaměřuje na mezioborovou spolupráci, osvětové 
akce pro veřejnost a spolupráci s pacientskými organizacemi. 

V roce 2015 byla spoluorganizována osvětová akce pro širokou veřejnost s názvem Národní 
týden paměti. Této akce se zúčastnilo na osm desítek posluchačů. Dále se podílela na organizaci 
sesterské sekce na Valašsko - lašském neurologickém sympozium, které proběhlo ve spolupráci 
s Neurologickou klinikou Fakultní nemocnice Ostrava. 

Zástupci sekce se také zúčastnili 29. slovenského a českého neurologického zjazdu a 43. 
slovenského a českého cerebrovaskulárního kongresu v Košicích. Členové výboru byli oficiálně 
pozváni předsedkyní Neurologické sekce, Slovenské komory sester a porodních asistentek Mgr. 
Elen Červeňákovou. 

Mgr. Petra Krulová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce nukleární medicíny 

Sekce sdružuje více nelékařských oborů, které se podílí na diagnostice a terapii v nukleární 
medicíně. Jedná se o sestry, radiologické asistenty, farmaceutické asistenty a zdravotní 
laboranty. 

Každý rok sekce pořádá 3 akce ve spolupráci s Českou společností nukleární medicíny nebo 
s jinou sekcí či regionem ČAS. Na jaře proběhlo pravidelné setkání nelékařských zdravotnických 
pracovníků v Lékařském domě v Praze – XXI. Pracovní den technologicko-ošetřovatelské sekce. 
V září proběhlo v Hradci Králové Dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí, kde měli 
nelékařští zdravotničtí pracovníci svoji sekci. V říjnu sekce spolupořádala společnou konferenci 
Regionu Praha a Sekce nukleární medicíny v Praze ve FN Motole. 

Po celou dobu činnosti sekce úzce spolupracuje se Společnost radiologických asistentů a Českou 
společností nukleární medicíny. 

Členové sekce nukleární medicíny se svými přednáškami pravidelně vystupují na odborných 
konferencích jiných sekcí i na akcích zdravotnických škol. 

Vlasta Míková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce nutričních terapeutů 

Sekce v roce 2015 pořádala 3 akce: 

- kongres Metabolický syndrom, 

- konference: Nutriční terapeut 21. století, 

- konference: Edukace jako součást ošetřovatelské péče. 

Spolupráce s jinými organizacemi byla především v rámci Pracovní skupiny pro edukaci České 
diabetologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, dále v iniciativě: Vím, co jím 
a piju (memorandum o spolupráci) a spolupráce se Společností pro výživu na odborné akci: 
Dietní výživa 2015. 
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Členové výboru sekce se aktivně účastnili akcí: 

- Dny hygieny a výživy, výživa a zdraví, 

- Bezpečná výživa, 

- Májové hepatologické dny, 

- Konference farmaceutických asistentů, 

- Kongres České společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče Hradec Králové. 

Mgr. Ing. Diana Chrpová je členkou Pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR pro novelizaci 
vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Jaroslava Pavlíčková je členem Pracovní 
skupiny ČAS soudních znalců. Olga Mengerová je členem Pracovní skupiny ČAS pro Seznam 
zdravotních výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR. Do výběrových komisí v jednotlivých krajích 
sekce nominovala odborníky z praxe. 

Květa Krajíčková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce oftalmologická 

V roce 2015 sekce organizovala v květnu odbornou konferenci v Hradci Králové, sekce 
nelékařských pracovníků byla zastoupena i na dalších odborných sjezdech a konferencích, např. 
Výroční sjezd Oftalmologické společnosti v září v Hradci Králové. 

Na jaře byl předložen k jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR návrh zdravotního výkonu pro 
nelékařské zdravotnické pracovníky: Edukace pacienta s očním onemocněním. Zdravotní výkon: 
Aplikace kapek a mastí do spojivkového vaku, byl bohužel z jednání stažen pro nesouhlasné 
stanovisko Odborné oftalmologické společnosti. 

Předsedkyně sekce je členkou Pracovní skupiny ČAS pro Seznam zdravotních výkonů 
Ministerstva zdravotnictví ČR. Dále se podílí na výuce studentů Vyšší odborné školy zdravotnické 
a studentů bakalářského studia ošetřovatelství při Lékařské Fakultě UK v Hradci Králové. 

Ivana Stránská 
předsedkyně sekce 

 

Sekce onkologická 

Problematika onkologických onemocnění a onkologické léčby patří k palčivým otázkám nejen ve 
zdravotnictví. 

Onkologická sekce je zaměřená na několik základních cílů: 

- pořádání odborných akcí na aktuální témata onkologické praxe, 

- rozvíjení ošetřovatelského výzkumu a realizování výsledků výzkumu v praxi, 

- rozvíjení spolupráce v ČAS či s dalšími subjekty, 

- rozvíjení mezinárodní spolupráce. 

Členové sekce se aktivně zúčastňují na mezinárodních akcích v  rámci Evropské společnosti 
onkologických sester (EONS), ve které je sekce aktivním (platícím) členem, nebo v rámci 
sesterské skupiny Evropské společnosti pro transplantaci kostní dřeně a krvetvorných buněk 
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(NG-EBMT). Zástupci za Českou republiku v těchto evropských skupinách jsou Mgr. Iveta 
Nohavová (EONS) a Bc. Eva Bystřická (NG-EBMT). 

V roce 2015 zaštiťovala sekce 3 vzdělávací konference: Pařízkovy dny v Ostravě, Brněnské 
onkologické dny a Hematologické dny v Olomouci. Dále se podílela na spolupořádání seminářů 
s onkologickou a hematoonkologickou problematikou v rámci zdravotnických zařízení. 

V rámci EONS v listopadu 2015 aktivně zastupovala ČR Mgr. Eva Koblížková, Ph.D. na konferenci 
výkonné rady EONS v Aténách, kde reprezentanti členských států prezentovali potřeby 
a očekávání onkologických sester ze sesterských společností jednotlivých zemí. 

Mgr. Darja Hrabánková 
předsedkyně sekce  

 

Sekce ošetřovatelská lůžka – geriatrie 

Sekce realizuje odborné semináře, konference a pracovní dny pro nelékařské zdravotnické 
pracovníky. Spolupracuje také s ostatními sekcemi, Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, 
a Institutem klinické a experimentální medicíny v Praze. 

V roce 2015 sekce spolupořádala 2 akce: 

- konference: Racionální farmakoterapie kostních onemocnění, 

- konference: Učíme se navzájem. 

Bc. Dana Květoňová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce pedagogická 

Členky výboru sekce v roce 2015 participovaly na organizaci ústředního kola Psychologické 
olympiády 2015 pro žáky zdravotnických škol s tématem: Jak si vzájemně lépe porozumíme. 

Členové sekce se aktivně vyjadřují k legislativním návrhům. 

Sekce v roce 2015 pořádala nebo spolupořádala 3 akce: 

- Ústecký den ošetřovatelství, 

- Rozvoj mezinárodní spolupráce ve vzdělávání nelékařů, 

- Liberecké psychologické dny. 

Mgr. Ilona Kopecká 
předsedkyně sekce 

 

Sekce pediatrická 

Sekce v roce 2015 pořádala 4 akce: 

- Co ohrožuje naše děti II, 

- Soběslavská odborná konference, 

- XI. regionální konference dětských sester, 

- Vždy je něco nového v pediatrii. 
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Členky výboru sekce se pravidelně účastní na akcích o vzdělávání sester (Jitka Voříšková - Kulatý 
stůl na Ministerstvu zdravotnictví ČR, Mgr. Ilona Antoníčková - Poslanecká sněmovna ČR, Mgr. 
Miluše Vacušková - Ministerstvo zdravotnictví ČR). Dále se účastní zahraničních akcí: zasedání 
Evropské asociace pediatrických sester (PNAE) v Římě (Jitka Voříšková, Bc. Ivona Mikulenková, 
Mgr. Ilona Antoníčková, Mgr. Miluše Vacušková) a v Aténách (Jitka Voříšková, Bc. Ivona 
Mikulenková). 

Autorky Jitka Voříšková, Bc. Ivona Mikulenková uveřejnili příspěvek ve francouzském časopise 
Cashiers de la puéricultrice na téma: Nedostatek dětských sester v České republice. 

Jitka Voříšková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce perioperačních sester 

Vize sekce vychází ze základního úkolu poslání perioperačních sester – zvyšovat svou hodnotu 
a dosáhnout spokojenost svých kolegů poskytováním informací o vysoce specializované a 
odborné perioperační péče. 

Společným cílem je sdružovat, organizovat, vzdělávat a rozvíjet odborné erudice perioperačních 
sester v duchu etických kodexů a tím posilovat postavení perioperačních sester v rámci 
multidisciplinárního týmu. 

V červnu 2015 zanikla Společnost instrumentářek a jako její pokračování vznikla nová Sekce 
perioperačních sester při České asociaci sester. Výbor nové sekce byl zvolený v říjnu 2015 ve FN 
Motol v Praze. Předsedkyní se stala Ing. Jaroslava Jedličková, MBA z Brna. Výbor do konce roku 
2015 uspořádal další poradu výboru. 

V říjnu 2015 proběhla první akce sekce: Konference "Bezpečný operační sál“, ve FN Motol Praha. 
Příspěvky se týkaly bezpečnosti na operačním sále nejen pro pacienty, ale i personál. 

Sekce je členem Evropského sdružení perioperačních sester (EORNA). Mgr. Jana Wichsová Ph.D. 
je viceprezidentka EORNA. V listopadu 2015 proběhlo jednání v Glasgow, jehož náplní bylo 
oficiální předání funkcí prezidentky a viceprezidentky. Byl zhodnocen proběhlý kongres v Římě 
a byly projednávány stanovy EORNA. Výbor se dále zabýval spoluprací s ESNO (Evropská 
organizace sester specialistek), která vytváří standardy jednotlivých specializací, s IFPN 
(Mezinárodní federací perioperačních sester). Výbor schválil téma EPND (Evropský den 
perioperačního ošetřovatelství). Byly probírány možnosti překladu Standardů do dalších jazyků 
a výše poplatku členství v EORNA. 

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA 
předsedkyně sekce 

 

Sekce pneumologická 

Sekce sdružuje převážně pneumologické sestry z ambulantních i nemocničních pracovišť z celé 
republiky. Sekce pořádá vzdělávací akce, její členové publikují do odborných časopisů, i do 
časopisů pro laiky, účastní se aktivně na odborných akcích pro sestry. Cílem sekce je předávat si 
zkušenosti mezi různými pracovišti především v ošetřovatelské péči o naše pacienty, 
seznamovat se s novými léčebnými a diagnostickými postupy, s novými přístroji a pomáhat řešit 
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konkrétní problémy našich členů. Sekce prosazuje sesterské výkony do Seznamu výkonů a podílí 
se na vytváření standardů. 

Sekce v roce 2015 pořádala 2 celostátní konference v Praze a Brně, 8 seminářů a spolupořádala 
5 konferencí. 

Eva Kašáková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce pracovníků v arytmologii 

V roce 2015 sekce nepracovala. 

 

Sekce primárních sester 

Sekce je určena pro sestry pracující v ordinacích a ambulancích praktických lékařů či specialistů 
v primární sféře. 

V roce 2015 sekce pořádala kongres na téma Propojení primární a domácí péče – nová strategie 
a cíle. 

Sekce se zaměřuje na publikační činnost, členové sekce jsou členy Pracovní skupiny ČAS pro 
legislativu a členy Přípravného výboru České komory zdravotnických pracovníků. 

Mgr. Alice Strnadová, MBA 
předsedkyně sekce 

 

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 textů. Zapojuje se rovněž do připomínkování zákonů, které se dotýkají profese 
sester, a vstupuje do jednání se zdravotními pojišťovnami. V posledních letech je sekce aktivní 
zejména v rámci přípravy reformy psychiatrické péče. 

Proběhla tradiční celostátní konference Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XVIII, dále 
byl zorganizován workshop zaměřený na psychoedukaci pacientů s psychotickým onemocněním. 

Zástupci sekce pracovali v roce 2015 v následujících pracovních skupinách: 

- Pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví ČR pro přípravu strategie reformy psychiatrické 
péče, 

- Meziresortní a mezioborová skupina pro přípravu Národního akčního plánu pro 
Alzheimerovu demenci a další obdobná onemocnění, 

- Pracovní skupina pro destigmatizaci a komunikaci v rámci reformy psychiatrické péče, 

- Pracovní skupina pro vzdělávání a výzkum v souvislosti s reformou psychiatrické péče, 
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- Pracovní skupiny Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně pro 
tvorbu standardů péče v Centrech duševního zdraví, psychiatrických ambulancích a v rámci 
akutních psychiatrických oddělení. 

Zástupci sekce se dále účastnili několika výběrových řízení k nasmlouvání odbornosti 914, kde 
vždy podporovali vznik nových služeb se zapojením psychiatrických sester. 

Sekce je členem Evropské asociace psychiatrických sester HORATIO a podílí se na rozvoji 
spolupráce v oblasti psychiatrického ošetřovatelství v rámci zemí Visegrádské čtyřky. 

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 
předseda sekce 

 

Sekce sester seniorek 

Sekce 1x ročně pořádá zahraniční adventní zájezd, kam jsou zváni i členové z jiných sekcí 
a regionů. V roce 2015 sekce navštívila Salzburg a Berchtesgarden, termální lázně v Watzmana 
a solné doly. 

Během roku se členové sekce schází a navštěvují různé výstavy, divadelní představení. Členové 
sekce mají možnost se účastnit akcí jiných sekcí a regionů. 

Růžena Wagnerová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce stomatologická 

Ve výboru sekce pracuje sedm členek. 

V listopadu 2015 sekce pořádala odbornou konferenci v Praze. 

Předsedkyně sekce se v roce 2015 podílela na kurzu pro zubní instrumentářky a sestry pracující 
ve stomatologii, kterou pořádalo Národní centrum ošetřovatelství nelékařských zdravotnických 
oborů (NCO NZO) v Brně. Pravidelně také přednáší na NCO NZO specializovanou ošetřovatelskou 
péči pro chirurgické sestry. 

Iva Štercová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce transfuzní služby 

Sekce sdružuje laboranty a sestry pracující v transfuzní službě. 

Sekce v roce 2015 pořádala dvě akce: 

- VII. celostátní konference laborantů a sester - Harrachohorky 2015, 

- Víkendový seminář. 

Zdenka Drobníková 
předsedkyně sekce 
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Sekce traumatologicko - ortopedická 

V roce 2015 sekce spolupořádala 4 velké vzdělávací akce v celostátním měřítku, z toho 2 
s mezinárodní účastí: 

- Obezitologie a Bariatrie 2015 s mezinárodní účastí, 

- XXII. pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny) s mezinárodní účastí, 

- Odborná konference: Společná cesta, Praha, 3. června 2015   

- 3. podzimní pracovní den: Je stomie handicap? 

Na jaře a na podzim 2015 pokračoval certifikovaný kurz: Péče o stomika, který sekce pořádá ve 
spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. 

Předsedkyně sekce je členkou Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR. 

PhDr. Dagmar Škochová, MBA 
předsedkyně sekce 

 

Sekce urologická 

V roce 2015 sekce nepracovala. 

 

Sekce výživy a nutriční péče 

Sekce výživy a nutriční péče je multiprofesní sekce zaměřená na oblast výživy a nutriční péče 
a to jak v oblasti zdravotnické, tak sociální a komunitní. V profesním zastoupení převažuje 
nutriční terapeut, druhou nejpočetnější skupinou jsou všeobecné sestry. 

Dominantní činnosti sekce v roce 2015 byla spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy a s Ministerstvem zdravotnictví ČR na realizaci dietního stravování do školských 
stravovacích zařízení v ČR. Předsedkyně sekce byla oslovena se žádostí o realizaci této zakázky 
na základě odborných referencí a zkušeností s realizací dietního stravování v oblasti komunitní, 
tedy mimo zdravotnická zařízení. 

Mimo aktivity spojené s výše uvedenou činností, sekce již třetím rokem samostatné akce 
z finančních důvodů nerealizuje, ale je partnerem, případně garantem odborné náplně 
konferencí a kongresů s Českou společností pro aterosklerózu, IKEM. Hlavním kongresem je 
každoroční celostátní konference v říjnu v IKEM Praha. 

Sekce je zastoupena v Akreditační komisi Ministerstva zdravotnictví ČR (Mgr. Tamara 
Starnovská), v Pracovní skupině ČAS pro legislativu (Mgr. Tamara Starnovská) a v Pracovní 
skupině ČAS pro kvalitu ošetřovatelské péče (Mgr.. Jitka Tomešová, DiS.). 

V roce 2015 byla zahájena aktivita NUTRI-INFO jako projekt spolupráce s Českou společností pro 
aterosklerózu zaměřený na vzdělávání lékařů a tvorbu materiálů pro pacienty 
s Kardiovaskulárním onemocněním, aplikovaných na podmínky realizace v české populaci. 

Sekce spolupracuje s EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians). Členství 
v EFAD nebylo dosud realizováno kvůli nekompatibilnímu systému vzdělávání a kvůli formě 
profesní organizace (pro EFAD není logické začlenění v organizace nelékařských zdravotnických 
profesí). Na každoročním mezinárodním kongresu má zástupce sekce vždy aktivní účast. 
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Mgr. Tamara Starnovská 
předsedkyně sekce 

 

Sekce zdravotně sociální 

Cíl sekce zdravotně sociální je zvyšování odborné úrovně svých členů, reprezentace zájmů 
sociálních pracovníků ve zdravotnictví, posílení jejich vlivu při tvorbě zákonů a jiných norem, 
formulace a podpora standardů sociální práce ve zdravotnictví, podpora aktivit v oblasti dalšího 
vzdělávání sociálních pracovníků ve zdravotnictví, posílení postavení sociálních pracovníků ve 
společnosti. 

V  roce 2015 se konaly volby sekce. Sekce pořádala dvě odborné konference, které se týkaly 
vždy témat, která jsou důležitá pro výkon profese. 

Výbor sekce delegoval Alenu Makarovou do Pracovní skupiny ČAS pro kvalitu ošetřovatelské 
péče. Alena Makarová je také zástupce sekce ve zkušební komisi Národního centra 
ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) v Brně. Bc. Sabina Šmatová se 
účastní jednání Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR.  

Bc. Veronika Křičková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce zdravotních laborantů 

Sekce v roce 2015 pořádala 7 akcí: 

- VI. mikrobiologický den, 

- Odborná konference: Pacienti, vzorky, laboratoř „ POCT a novinky v klinické laboratoři, 

- Odborná konference: Laboratorní diagnostika v onkologii, 

- 3x Celostátní konference zdravotních laborantů, 

- Celostátní konference hematologických laborantů. 

Sekce 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: 

- odbor biochemie: Jiřina Trávníčková, 

- obor imunologie: Bc. Anna Skalická, 

- obor hematologie: Mgr. Martin Matějček, 

- obor mikrobiologie: Bc. Vilma Klemencová, 

- obor histologie: Zdena Fejglová, 

- obor genetika: Jaroslava Zvoníková. 

Sekce má také svého člena v komisi Ministerstva zdravotnictví ČR – Akční plán Zdraví 2020, 
předsedkyni sekce. 
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Bc. Anna Skalická 
předsedkyně sekce 

 

Pracovní skupiny 

Prezidium ČAS v květnu 2015 oslovilo členskou základnu a vyzvalo členy k aktivní spolupráci 
v pracovních skupinách. Přihlásilo se velké množství zájemců, kteří zahájili svou činnost 
v jednotlivých skupinách. 

 

Pracovní skupina pro Seznam zdravotních výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR 

V roce 2015 byla vytvořena pracovní skupina členů ČAS, která pracuje jako podpora pro tvorbu, 
připomínkování a realizaci výkonů nelékařů jako nositelů výkonů. Návrhy pak předkládá vedoucí 
pracovní skupiny ing. Irena Kouřilová. Zástupce pro Pracovní skupinu k Seznamu zdravotních 
výkonů ministerstva zdravotnictví je dále Mgr. Jana Fejfarová. 

Pracovní skupina v roce 2015 opět předložila návrh na změnu režie tak, aby nositelé výkonů byli 
vyjmuti z minutové režijní sazby a přiřazeni vždy ke konkrétnímu výkonu. V minutové režijní 
sazbě poté by zůstaly opravdu jen položky, které do ní patří a práce zdravotníků by nebyla 
směšována s náklady na energie, úklid aj. (viz Kapitola 7 Sazebních zdravotních výkonů, bod 
3 Obsah režie). Navíc se ozřejmí, že dosavadní minutová režijní sazba je na nesmyslně nízké 
úrovni. 

Ing. Irena Kouřilová 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro legislativu 

V červnu 2015 došlo ke změně ve vedení skupiny. Mgr. Alici Strnadovou, MBA vystřídala Mgr. 
Jaroslava Mrkvičková, MBA. V červnu byla také skupina doplněna o nové členy. 

Začátkem června skupina připomínkovala návrh zákona, který má nahradit Zákon č. 96/2004 Sb., 
o nelékařských zdravotnických povoláních. V řádném termínu byly připomínky odeslány na 
Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

V srpnu byla Prezidiu ČAS zaslána Vyhláška MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracovníků, úprava se týkala zajištění plné harmonizace 
vnitrostátní právní úpravy se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU 
a nevztahovala se ke změnám v novely Zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 
povoláních, souhlasné stanovisko bylo odesláno prezidiem. 

V září byl připomínkován návrh novely Vyhlášky MZ ČR č. 134/ 1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. V prosinci byl připomínkován návrh novely 
Zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Skupina se také vyjadřovala k metodickému pokynu o Používání omezovacích prostředků 
u pacientů ve zdravotnických zařízeních České republiky. 
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Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro vzdělávání 

Skupina pro vzdělávání je velmi početná, členové zastupují vzdělávací instituce, ale i nelékařské 
pracovníky z různých typů nemocnic a zdravotnických zařízení. Činnost je velmi rozmanitá 
a členové aktivně pracují na všech zadaných úkolech. 

Pracovní skupina připomínkovala zákony: 

- návrh novelizace Vyhlášky MZ ČR č. 39/2005 Sb., kterou stanoví minimální požadavky na 
studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického 
povolání ve znění Vyhlášky MZ ČR č. 129/2010 Sb., a to v podobě úplného znění 
s vyznačením navrhovaných změn, 

- návrh novelizace Vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků 
a jiných odborných pracovníků, a to v podobě úplného znění s vyznačením navrhovaných 
změn, 

- návrh novelizace Zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, 

- vzdělávání v akčním plánu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. 

Skupina řeší všechny dotazy členů i nečlenů ČAS spojené se vzděláváním. 

Ve skupině probíhá komunikace k aktuálním otázkám vzdělávání, diskuze je průběžně vyvěšena 
na webových stránkách ČAS. Někteří členové své aktuální příspěvky publikují ve zdravotnických 
médiích. 

Pracovní skupina pro vzdělávání je otevřena novým námětům, připomínkám a diskuzi. 

Mgr. Ilona Antoníčková 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče 

Činnost členů pracovní skupiny byla v roce 2015 koordinována prostřednictvím dvou 
kontaktních setkání. Činnost pracovní skupiny probíhala v roce 2015 v souladu s plánem aktivit. 

Účast na jednání Pracovní skupiny pro bezpečnost a kvalitu zdravotní péče ministerstva 
zdravotnictví 

- Aktivity této pracovní skupiny probíhají v návaznosti na Akční plán č. 9 „Zajištění kvality 
a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb“ v rámci Národní strategie Zdraví 2020. 

- Proběhlo připomínkové řízení k Internímu systému hodnocení kvality a bezpečí 
a metodickému návodu pro sebehodnocení - Metodický návod pro sebehodnocení interního 
systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb; vydán ve Věstníku 
MZ ČR 16/2015. 

- Byla zahájena příprava novely Vyhlášky MZ ČR č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality 
a bezpečí, v rámci novely byly: 
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- rozšířeny Rezortní bezpečnostní cíle o nový cíl č. 8: „Prevence vzniku proleženin / 
dekubitů u hospitalizovaných pacientů“, 

- doplněny minimální požadavky pro poskytovatele ambulantní péče, 

- rozšíření „Minimálních požadavků“ spočívá v zavedení termínu „ukazatel kvality 
a bezpečí pro splnění standardu“. 

- Proběhlo připomínkové řízení k reedici Rádce pacienta. 

- Byl projednán věcný návrh novelizace Vyhlášky MZ ČR č. 102/2012 Sb., o externím 
hodnocení kvality, vydání metodického návodu pro kontrolu oprávněných osob. Metodický 
návod pro kontrolu oprávněných osob, byl následně publikován ve Věstníku MZ ČR 
č. 12/2015 a zveřejněn na Portálu kvality a bezpečí MZ ČR. 

Navázání spolupráce s Expertní skupinou Národního systému sledování nežádoucích událostí 
Ministerstva zdravotnictví ČR 

- Expertní skupina byla v roce 2015 odvolána a navazující činnost se předpokládá ve 
spolupráci s Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). 

Navázání spolupráce s ÚZIS 

- Aktivity pracovní skupiny probíhají v souladu s postupující činností ÚZIS v projektu sledování 
nežádoucích událostí. 

Organizace konference s tématikou Kvalita a bezpečí – příklady dobré praxe 

Konference proběhla v prosinci 2015 v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Ředitel Spojené 
akreditační komise MUDr. David Marx, Ph.D. seznámil účastníky konference se současným 
stavem akreditace zdravotnických zařízení a informoval o novinkách v oblasti kvality, zdůraznil 
i zvýšení zainteresovanosti veřejnosti na kvalitě a bezpečí. 

První část konference byla věnována příkladům dobré praxe, v druhé části zazněly prezentace 
týkající se závažných nežádoucích událostí. Pozornost vzbudila nejen sdělení přinášející příklady 
správné praxe (např. Elektronická evidence skladování a podávání léčiv, Co lze ještě udělat pro 
bezpečí pacienta na operačním sále, či Bezpečné propouštění pacienta s náročnou 
ošetřovatelskou péčí do domácího prostředí), ale i velmi empatická prezentace kolegyně 
z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha Život v kufříku. 

V odpoledním bloku prezentací měli účastníci konference možnost seznámit se s Koncepcí 
a metodikou centrálního sledování nežádoucích událostí a vyslechnout velmi zajímavá sdělení 
z praxe, z oblasti bezpečí, včetně možnosti jejich řešení (např. Medikační pochybení, Evakuace 
nemocnice, Sebevraždy ve zdravotnictví, Aktivní střelec na Emergency či Selhání zdravotnické 
techniky). 

Konference Kvalita a bezpečí v praxi měla především za cíl podělit se o praktické zkušenosti 
s řízením procesů zvyšování kvality, vyměnit si názory a zamyslet se nad dalšími možnostmi 
v oblasti systematického zvyšování kvality a bezpečí v českém zdravotnictví. 

Mgr. Lenka Gutová, MBA 
vedoucí pracovní skupiny 
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Pracovní skupina soudních znalců 

Po oslovení členské základny Prezidiem ČAS, probíhala elektronická diskuse se zájemci 
o spolupráci v pracovní skupině a byly jim vysvětlovány specifické činnosti Pracovní skupiny 
soudních znalců, především že činnost je vázána na jmenování člena soudním znalcem. 
Výsledkem společného snažení bylo přepracování pracovního postupu s tím závěrem, že 
pracovní skupina sdružuje soudní znalce jmenované příslušným krajským soudem v oboru 
ošetřovatelství a konzultanty se zájmem pro problematiku. V říjnu 2015 vyšla revize Pracovního 
postupu ČAS: Pracovní skupina soudní znalci, kde je činnost pracovní skupiny a jejích členů 
definována. V pracovním postupu jsou uvedeny kontakty na všechny členy. 

Pracovní skupina v současné době sdružuje 3 jmenované soudní znalce v oboru zdravotnictví, 
zdravotnická odvětví různá, obor ošetřovatelství a 9 konzultantů. 

V rámci své činnosti je doporučeno členům vzdělávání v příslušné problematice. Specializační 
předatestační kurz: Základy zdravotnické legislativy – jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví, 
pořádaný IPVZ Praha - absolvovala Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. a Mgr. Hana Plachá. 

Mgr. Eva Jandová absolvovala v roce 2015 níže uvedené vzdělávací akce, školitelem byl JUDr. 
Ondřej Dostál, Ph.D.: 

- Právní novinky ve zdravotnictví - část I. Zákon o zdravotních službách a Občanský zákoník. 

- Komunikace s pacientem a informovaný souhlas v nové zdravotnické legislativě. 

- Právní novinky ve zdravotnictví - část III. Právní vztah poskytovatele a zdravotní pojišťovny, 
úhradové vztahy a spory. 

Mgr. Radka Dolhá absolvovala Právní novinky ve zdravotnictví" - část III. pořádaný IPVZ Praha. 

Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. vypracovala v roce 2015 2 znalecké posudky, jeden pro soud 
a jeden pro magistrát. 

Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků 

Zájem o práci v pracovní skupině projevilo 11 členů, první komunikace s členy pracovní skupiny 
probíhala především e-mailem. Setkání v užším kruhu proběhlo na Konferenci ČAS v říjnu 2015 
v Praze. 

Problematika bezpečí zdravotníků se netýká jen poranění ostrými předměty, ale patří sem 
i problematika syndromu vyhoření. Nikdy se nepodaří psychickou zátěž ze života zdravotníků 
odstranit, ale je nutné zdravotníky naučit techniky jak se s ní vyrovnat (supervize, právní 
ochrana, prevence agrese pacientů). 

Pracovní skupina spolupracuje s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků 
a připomínkovala návrh metodického pokynu: „O řešení situací spojených s poranění ostrými 
předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku“. 

Pracovní skupina také spolupracuje s Aesculap Academií společnosti B. Braun, která 
problematiku bezpečí zdravotníků rozděluje do tří okruhů: 

- rizika profesionální nákazy, 
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- poranění ostrými předměty, 

- násilí ve zdravotnictví. 

Mgr. Jana Zelenková a Mgr. Veronika Di Cara jsou zapojeny v projektu Program na podporu 
činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví. 

Mgr. Jana Zelenková 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Projekty 

V říjnu 2015 zahájila ČAS práci v mezinárodním projektu s kolegy ze společnosti Linet, se kterými 
jsme již pracovali v minulosti. Tento projekt se nazývá „Moving and Handling“ a má za cíl úpravu 
a přenesení britského programu do ostatních partnerských zemí. V tomto přístupu se 
systematicky školí všichni zdravotníci participujících zařízení ve správných a moderních 
postupech při přesouvání a manipulaci s pacienty, aby se zabránilo co nejvíce úrazům 
a onemocněním zad zdravotníků. 

Tento systém je ve Velké Británii již zaveden a má velmi dobré výsledky. Partnery v projektu jsou 
sesterské organizace z Velké Británie, České republiky, Polska, Estonska a Litvy. Projekt potrvá 
do září 2017 a je financován z programu Erasmus+. 

 

Mezinárodní organizace 

Česká asociace sester je členem několika mezinárodních organizací: 

- EDTNA: Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester, 

- EFN: Evropská federace sesterských asociací, 

- EONS: Evropská onkologická sesterská společnost, 

- EORNA: Evropská asociace sálových sester, 

- ESGENA: Evropská společnost gastroenterologických a endoskopických sester a 
spolupracovníků, 

- HORATIO: Evropská asociace psychiatrických sester, 

- PNAE: Evropská asociace pediatrických sester, 

- FEND: Evropská asociace diabetologických sester. 

V roce 2015 Česká asociace sester aktivně participovala v mnoha mezinárodních sesterských 
organizacích. Jedná se zejména o Evropskou federaci sesterských asociací (EFN), kde se 
pravidelně jednou ročně zástupce ČAS účastní společných schůzek. 

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. 

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. 
Prestiž členství v ICN byla zvážena, ale prezidium se shodlo, že statisícové každoroční poplatky 
budou raději věnovány na české ošetřovatelství, přičemž ICN se zabývá hlavně podporou 
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ošetřovatelství v rozvojových zemích. Členství v ICN využila ČAS za posledních 5 let aktivně 
pouze jednou, kdy jsme ICN požádali o vyjádření k návrhu zákona o kvalifikačním vzdělávání 
sester v ČR. 
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