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Úvodní slovo prezidentky
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
loňský rok byl pro Českou asociaci sester především ve znamení
usilovné práce. Uplynuly dva roky od zvolení nového prezidia ČAS
a od mého nástupu do funkce prezidentky. Za tu dobu jsme
zorganizovali či pomáhali spoluorganizovat celou řadu odborných
i volnočasových akcí pro nelékařské zdravotnické pracovníky,
absolvovali jsme sérii jednání s klíčovými institucemi počínaje
ministerstvem zdravotnictví a konče jednotlivými sekcemi ČAS,
upozorňovali na problémy, které naše členy trápí.
Jedním z dlouhodobých úkolů, které si ČAS vytyčila, bylo zviditelnění
práce nelékařských zdravotnických profesí v médiích, s cílem zvýšit
kredit našeho povolání u široké veřejnosti. Jsem velice ráda, že se nám
na tomto poli daří. Já osobně minimálně jednou týdně odpovídám novinářům na dotazy, poskytuji
vyjádření pro televizi či rozhlas, účastním se diskuzí. Oceňuji, že nám média dopřávají sluchu,
poskytují nám prostor a my jejich prostřednictvím můžeme veřejně sdělit, s jakými problémy se
potýkáme nebo na co jsme naopak hrdí.
Jak jistě víte, nejpalčivějším problémem, na který opakovaně veřejně upozorňujeme, jsou nízké
platy nelékařských zdravotnických profesí. Velké naděje v tomto ohledu vkládáme do nynějšího
ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, který, jak se zdá, bude ČAS respektovat, jako
rovnocenného partnera pro dialog a řešení problému.
V uplynulém období jsme v médiích rovněž řešili otázku vzdělávacího systému všeobecných
sester. Jednání s ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi byla intenzivní a časově velmi
náročná. ČAS dlouhodobě usiluje o zachování stávajícího vzdělávacího systému 4 + 3, zatímco
novela ministerstva chce délku pomaturitního studia zkrátit. Zkrácením délky studia chce
ministerstvo zdravotnictví řešit dlouhodobý nedostatek všeobecných sester, podle názoru ČAS
ovšem systém 4 + 1 není systémovým řešením a kýžený efekt nepřinese.
Třetí oblastí, kde se zasazujeme o změny, je snížení nadměrné administrativy nelékařských
zdravotnických profesí. Na problém upozorňujeme veřejnost i příslušné instituce již dlouho,
teprve koncem loňského roku se však, zdá se, daly věci do pohybu. Společně s ministerstvem
zdravotnictví pracujeme na návrhu zjednodušení ošetřovatelské dokumentace, která by přispěla
ke stabilizaci zdravotnického personálu.
ČAS je aktivní rovněž na poli organizování a propagace akcí pro nelékařské zdravotnické profese.
V roce 2016 jsme se setkali u řady významných akcí, ať již vzdělávacích nebo společenských.
Cílem našich aktivit je i zastavit pokles členské základny ČAS, což se nám v tomto roce podařilo.
Členská základna v roce 2016 poklesla o 3 %.
Ráda bych touto cestou srdečně poděkovala 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.
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V úctě

PhDr. Martina Šochmanová, MBA
Prezidentka České asociace sester

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.
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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.

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.
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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.
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
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Miloslava Machovcová
Mgr. Nina Müllerová
Mgr. Jana Zelenková

Revizní komise ČAS
Předsedkyně

Milena Nociarová, DiS.

Členky

Marie Pekařová
Jana Zuková

Disciplinární komise ČAS
Předsedkyně

Mgr. Lucie Kopalová

Členové

Jiří Černoch
Mgr. Ivana Kupečková, MBA

Kreditní komise ČAS
Předsedkyně

Bc. Anna Skalická

Členky

Jana Farkačová
Miloslava Machovcová

Pracovní skupiny ČAS
Vedoucí skupiny pro Seznam zdravotních výkonů MZ ČR

Mgr. Jana Fejfarová

Vedoucí skupiny pro legislativu

Mgr. Jaroslava Mrkvičková,
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

MBA/PhDr.

Předsedové sekcí a regionů ČAS
Region Hradec Králové

Mgr. Ivana Šlaisová/Bc. Ivana Roďanová

Region Jablonec nad Nisou

Věra Hauferová/Bc. Daniela Macková
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Region jihomoravský

Bc. Věra Roubalová

Region Karlovy Vary

Mgr. Helena Marcinková

Region Mladá Boleslav

Mgr. Lucie Kopalová

Region moravskoslezský

Mgr. Renata Tydlačková

Region Motol - Praha

Sylvie Křečková/Mgr. Petra Sentenská

Region plzeňský

Mgr. Nina Müllerová/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

Lenka Cejnková/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

Anna Chrzová/Mgr. Dita Svobodová, Ph.D.,
MHA

Sekce nefrologická

Mgr. Jindra Kracíková/Bc. Marcela Městková

Sekce neonatologická

Bc. Michaela Kolářová

Sekce neurologická

Mgr. Petra Krulová

Sekce nukleární medicíny

Vlasta Miková

Sekce nutričních terapeutů

Květa Krajíčková

Sekce oftalmologická

Ivana Stránská/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
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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

-

Sekce zdravotně sociální

Mgr. Veronika Křičková

Sekce zdravotních laborantů

Bc. Anna Skalická

Finanční zpráva
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016 bylo podáno na Finanční úřad pro hlavní
město Prahu dne 31. 3. 2017.

Název ukazatele

Číslo
řádku

Předkládáme výkaz zisku a ztrát za rok 2016, čísla jsou uvedena v celých tisících Kč.
Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

A.

NÁKLADY

1

6383

784

7167

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

4585

704

5289

1.

Spotřeba materiálu

3

2.

Spotřeba energie

4

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

201

201

4.

Prodané zboží

6

74

74

II.

Služby celkem

7

5

Opravy a udržování

8

6.

Cestovné

9

966

966

7.

Náklady na reprezentaci

10

1445

1445

8.

Ostatní služby

11

1896

III.

Osobní náklady celkem

12

1684

1684

9.

Mzdové náklady

13

1530

1530

10.

Zákonné sociální pojištění

14

154

154

11.

Ostatní sociální pojištění

15

12.

Zákonné sociální náklady

16

13.

Ostatní sociální náklady

17
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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

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

22.

Dary

28

23.

Manka a škody

29

24.

Jiné ostatní náklady

30

VI.
25.
26.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

16

Celkem

80

96

1

1

15

3

3

77

92

31
32
33

Prodané cenné papíry a podíly

34

28.

Prodaný materiál

35

29.

Tvorba rezerv

36

30.

Tvorba opravných položek

37

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

38

98

98

31.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

39

98

98

32.

Poskytnuté členské příspěvky

40

VIII.

Daň z příjmů celkem

41

33.

Dodatečné odvody daně z příjmů

42

NÁKLADY CELKEM

43

Název ukazatele

Číslo
řádku

27.

6 383

784

7 167

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

A.

VÝNOSY

44

6227

1023

7250

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

45

388

1022

1410

1.

Tržby za vlastní výrobky

46

2.

Tržby z prodeje služeb

47

3.

Tržby za prodané zboží

48
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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

12.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13.

Ostatní pokuty a penále

61

14.

Platba za odeslané pohledávky

62

15.

Úroky

63

16.

Kurzové zisky

64

17.

Zúčtování fondů

65

18.

Jiné ostatní výnosy

66

V.
19.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

Činnosti
Hlavní

1856

Hospodářská

Celkem

1

1857

1

1

1856

1856

3984

3984

67
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

26.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

76

27.

Přijaté příspěvky (dary)

77

1284

1284

28.

Přijaté členské příspěvky

78

2700

2700

VII.

Provozní dotace celkem

79

29.

Provozní dotace

80

VÝNOSY CELKEM

81

Londýnská 15, 120 00 Praha 2
IČO 00537161
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Číslo
řádku

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

82

34.

Daň z příjmu

83

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

84

Činnosti
Hlavní
-

Hospodářská
156

Celkem

239

83

Ing. Pavel Trávníček
ekonom ČAS

Zpráva revizní komise
Dne 25. 2. 2017 proběhla kontrola účetnictví sekcí a regionů za rok 2016 Revizní komisí České
asociace sester ve složení:
Milena Nociarová, DiS.
Marie Pekařová
Jana Zuková

předsedkyně komise
členka komise
členka komise

Předložené doklady od 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 zodpovědnosti pokladních.
Správné účtování:
Neúplná nebo nekvalitní dokumentace:

43 sekcí a regionů
3 sekce a regiony

Členka Sekce nutričních terapeutů splácí dlužnou částku podle svých možností.
Předsedkyně revizní komise pravidelně kontroluje platby a upozorňuje na případnou prodlevu.
Sekce perioperačních sester doplnila v náhradním termínu vše potřebné.
Pro další revize je třeba upravit některé dokumenty a pravidla:
• v pokladně může být v hotovosti pouze do 20 tisíc Kč,
• aktualizace a revize dokumentace k ročnímu účtování sekcí (platí dokumentace
z r. 2011),
• k vyřazování použité elektroniky a mobilních telefonů – vyřazovací protokoly
od odborníků, případný odkup za symbolickou částku – 100 Kč,
• k revizím je třeba doložit vzory osvědčení o účasti na vzdělávací akci,
• k cestovnímu příkazu: u použití osobního automobilu musí být vždy doložena kopie
velkého technického průkazu. Účtování cestovného se řídí zákonem o cestovních

Londýnská 15, 120 00 Praha 2
IČO 00537161
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náhradách, proto zde musí být nárokováno (zahrnuto) vše – ubytování, stravné, doprava,
vedlejší výdaje (nocleh apod.), včetně záloh vyzvednutých předem,
v průběhu roku 2017 všechny sekce a regiony převedou své účty ke KB.

Všechny sekce a regiony dodají co nejdříve ekonomovi ČAS Ing. Trávníčkovi podpisové vzory
předsedy, místopředsedy a pokladníka.
Závěr:
Podle zjištění revizní komise mají jednotlivé sekce a regiony na svých účtech dostatečné finanční
částky.
V roce 2017 je třeba aktualizovat dosud platný metodický pokyn k vedení účetnictví i používané
tiskopisy.
Milena Nociarová, DiS.
předsedkyně Revizní komise ČAS

Zpráva disciplinární komise
Komise pracovala ve složení:
Mgr. Lucie Kopalová – předsedkyně
Mgr. Ivana Kupečková, MBA
Jiří Černoch
V průběhu roku se komise zabývala šesti 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 informování o výsledku šetření.
Mgr. Lucie Kopalová
předsedkyně Disciplinární komise ČAS

Zpráva kreditní komise
Kreditní komise ČAS od ledna 2016 pracovala ve tří členném složení. Předsedkyní byla i nadále
členka prezidia Bc. Anna Skalická, dále pak Miloslava Machovcová, která je rovněž členkou
prezidia ČAS a Jana Farkačová, zaměstnankyně ČAS.
Kreditní komise v tomto složení schválila, pro fyzické i právnické subjekty, za rok 2016 celkem
3 939 žádostí o vydání souhlasných stanovisek ke vzdělávacím akcím.
Bc. Anna Skalická
předsedkyně Kreditní komise ČAS

Londýnská 15, 120 00 Praha 2
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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. 2016.
Členská základna
Počet 2016

změna oproti roku 2015

Počet aktivních členů

5901

-

3 % (6074)

Počet nově přihlášených členů

114

-

74 % (445)

Počet odhlášených členů

100

-

88 % (855)

Počet členů ve více jak jedné sekci / regionu

738

+

32 % (503)

Počet znovu přihlášených členů (obnovené
členství)

20

-

86 % (139)

Členská základna v roce 2016 (v porovnání s rokem 2015) poklesla o 3 %. Podařilo se tak zmírnit
trend odlivu členů z České asociace sester. Pokles členské základny v roce 2015 (v porovnání
s rokem 2014) činil 4 %.
Krajské rozdělení pracovních míst členů
Praha

1778

Středočeský kraj

864

Jihomoravský kraj

494

Královéhradecký kraj

478

Moravskoslezský kraj

459

Ústecký kraj

260

Olomoucký kraj

254

Plzeňský kraj

188

Jihočeský kraj

183

Pardubický kraj

173

Kraj Vysočina

171

Karlovarský kraj

141

Liberecký kraj

141

Londýnská 15, 120 00 Praha 2
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Zlínský kraj

103

Neuvedeno

0

Nejvyšší dosažené vzdělání aktivních členů
Středoškolské

3250

Vysokoškolské

1074

Vyšší odborné

452

Neuvedeno

1125

Odbornost aktivních členů
Neuvedeno

6

Asistent ochrany veřejného zdraví

6

Farmaceutický asistent

199

Fyzioterapeut

1

Jiné

50

Laboratorní asistent

2

Nutriční terapeut

244

Ortoptista

3

Porodní asistentka

62

Radiologický asistent

2

Všeobecná sestra

5014

Zdravotně sociální pracovník

36

Zdravotní laborant

240

Zdravotnický asistent

24

Zdravotnický záchranář

12

Slevové výhody členů
Žádná slevová výhoda

5713

Senior

127

Mateřská dovolená

53

Nezaměstnaný

3

Student

5

Londýnská 15, 120 00 Praha 2
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Počet aktivních členů podle sekcí/regionů
Region Hradec Králové

270

Region Jablonec nad Nisou

43

Region jihomoravský

147

Region Karlovy Vary

85

Region Mladá Boleslav

235

Region moravskoslezský

258

Region Motol - Praha

119

Region plzeňský

72

Region Praha

713

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče

320

Sekce dermatovenerologická

37

Sekce diabetologická

126

Sekce domácí péče

324

Sekce farmaceutických asistentů

202

Sekce gastroenterologická a hepatologická

148

Sekce chirurgických oborů

312

Sekce interní

375

Sekce kalmetizační

19

Sekce kardiochirurgická

59

Sekce léčby bolesti a paliativní péče

62

Sekce managementu

125

Sekce nefrologická

212

Sekce neonatologická

86

Sekce neurologická

70

Sekce nukleární medicíny

30

Sekce nutričních terapeutů

265

Sekce oftalmologická

150

Sekce onkologická

85

Sekce ošetřovatelská lůžka - geriatrie

175

Sekce pedagogická

143

Sekce pediatrická

274

Sekce perioperačních sester

85

Sekce pneumologická

87

Sekce pracovníků v arytmologii

10

Sekce primárních sester

102

Sekce psychiatrická

151

Sekce sester seniorek

15

Londýnská 15, 120 00 Praha 2
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Sekce stomatologická

117

Sekce studentů

9

Sekce transfuzní služby

39

Sekce traumatologicko - ortopedická

117

Sekce urologická

61

Sekce zdravotně sociální

91

Sekce zdravotních laborantů

279

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
Region uspořádal celkem 5 vzdělávacích akcí:
•

XXII. královéhradecké ošetřovatelské dny – kongres se uskutečnil v září 2016 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.

•

XI. celostátní konference Ošetřovatelská péče v psychiatrii,

•

odborný seminář Výživa onkologického
o pacienta v terminálním stadiu,

•

seminář Novinky KPR – konkrétní postupy
a rozšířené kardiopulmonální resuscitace.

Londýnská 15, 120 00 Praha 2
IČO 00537161
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–

problematika

histologických,

mikrobiologických

Ve spolupráci s Regionem Hradec Králové se uskutečnily další odborné vzdělávací akce, celkem
6 konferencí a 13 seminářů.
4 jednání výkonného výboru regionu – zprávy o hospodaření, tématická zaměření
a organizační zajištění seminářů, finanční spoluúčast na XXII. královéhradeckých ošetřovatelských
dnech,
příprava
voleb
do
výkonného
výboru,
oslovení
členské
základny
a kandidátů, informace z jednání Sněmu předsedkyň sekcí a regionů.
Spolupráce s psychiatrickou sekcí ČAS.
Ve spolupráci s kardiochirurgickou sekcí region pořádal podzimní konferenci s větším podílem
kardiochirurgické problematiky.
U příležitosti Dne sester obdržela cenu za rozvoj ošetřovatelství Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
Členky sekce aktivně pracují v Radě kvality pro ošetřovatelskou péči ve FN HK a podílí se
na tvorbě ošetřovatelských dokumentů. V rámci širších aktivit členky působí i v komisích
na národní úrovni při Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Podzim 2016 – volby do výkonného výboru regionu, byla zvolena nová předsedkyně Bc. Ivana
Roďanová.
Mgr. Ivana Šlaisová
předsedkyně regionu
Region Jablonec nad Nisou
Vzdělávací akce regionu v roce 2016:
• seminář „Inkontinence“,
• seminář Protipovodňová štola, ochrana před povodněmi, chod nemocnice při krizových
situacích,
• seminář Mikrobiální zámek, Intertan,
• seminář „Péče o měkké tkáně“,
• seminář „Hojení ran“,
• konference „Štěstí přeje připraveným“,
• pracovní setkání „Komunikační dovednosti“,
• seminář „CVVHD“,
• seminář „Klinicko – patologický“,
• školící akce „Akutní stavy u dětí“,
• konference „Od odběru k výsledku“,
• předvánoční setkání.
Region spolupracuje s neziskovými organizacemi v Jablonci nad Nisou a členky výboru regionu se
účastní výběrových řízení na libereckém krajském úřadě.
Věra Hauferová
předsedkyně regionu

Londýnská 15, 120 00 Praha 2
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Region jihomoravský
V roce 2016 region uspořádal konferenci ve spolupráci se Sdružením Práh, které se věnuje
pomoci a začleňování spoluobčanů s psychickým onemocněním zpět do běžného života.
Další konference byla uspořádána společně se sekcí dermatovenerologickou ve FN Brno
se zaměřením na péči o pacienty na neonatologické jednotce, anesteziologické JIP a na oddělení
dermatovenerologickém.
Členky regionu se podílí na organizaci kongresu Letovice care.
Další aktivity regionu: spolupráce se zdravotnickou školou v Brně, účast na Plesu sester, Dni
ošetřovatelství, návštěva Univerzitní nemocnice v Rize.
V roce 2017 proběhnou volby do výboru regionu.
Bc. Věra Roubalová
předsedkyně regionu
Region Karlovy Vary
V roce 2016 region uspořádal následující vzdělávací akce – semináře:
• Principy imunochemických metod,
• Dekubity a jejich ošetření,
• Neurologický seminář,
• Novinky v neonatologické péči,
• Technické novinky pro intenzivní péči,
• Večer kardiocentra KKN,
• Kardiopulmonální resuscitace,
• Metabolismus FE a solubilní transf. R,
• Urolithiasa,
• Zkušenosti s doprovázením pacientů..,
• Večer kazuistik na zámku Mostov,
• Večer kazuistik …. 2. část.
Mgr. Helena Marcinková
předsedkyně regionu

Region Mladá Boleslav
V roce 2016 region uspořádal vzdělávací akce:
•

seminář Problematika migrace – pohledem zdravotníků, SZŠ a VOSŽ MB,

•

konference Kliniky Dr. Pírka a pohled jejich zdravotníků v roce 2016, přednáškový sál
Psychiatrické nemocnice Kosmonosy,

•

pracovní den Balneo terapie v praxi, Centrální termální lázně, Budapešť, Maďarsko,

Londýnská 15, 120 00 Praha 2
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•

konference Jsme to, co jíme – Nutriční specialista – strava a denní biorytmus, přednáškový
sál Psychiatrické nemocnice Kosmonosy,

•

seminář Jak na pracovní stres, osobnostní rozvoj, SZŠ a VOSŽ MB.

Mgr. Lucie Kopalová
předsedkyně regionu
Region moravskoslezský
V roce 2016 region uspořádal 3 konference:
• Křižovatky dnešního ošetřovatelství,
• Psychiatrie pohledem náboženství, náboženství pohledem psychiatrie,
• Nenechte sebou manipulovat.
Semináře:
• Zvládání problémů s udržením zdravého životního stylu, řešení a možné alternativy,
• Základní pravidla komunikace sestry a zvládání obtížných situací.
Další aktivity:
• Region spolupracuje na organizaci ankety Moravskoslezská sestra 2016.
• XX. Gerontologické dny, Ostrava (19. – 21. 10. 2016).
• „Relaxační víkend“ v Rožnovských pivních lázních.
Mgr. Renata Tydlačková
předsedkyně regionu
Region Motol – Praha
V březnu 2016 proběhly volby do výboru regionu.
Akce:
• výstup na Sněžku, účast 25 členů,
• podpora nadačního fondu KlaPeto – pomoc dětem s tělesným postižením,
• I. odborná konference nelékařských zdravotnických pracovníků se zaměřením
na obor pneumologie,
• II. odborná konference s názvem „Když se obory sejdou“.
V průběhu roku byl zřízen facebookový profil s názvem ČAS Region Motol Praha.
Mgr. Petra Sentenská
předsedkyně regionu
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Region plzeňský
Dne 30. 3. 2016 proběhly volby do výboru regionu. Výbor je složen ze zástupců poskytovatelů
zdravotních služeb nebo vzdělavatelů zdravotnických profesí. Stálí hosté výboru – členka prezidia
ČAS Mgr. Nina Müllerová, Mgr. Jaroslava Nováková, Bc. Drahomíra Loužecká a další.
Činnost regionu:
• konference „Kardiopulmonální resuscitace – aspekty zajištění kvality procesu z různých
úhlů pohledu“,
• konference „Paliativní péče“,
• spolupráce s katedrou ošetřovatelství FZS ZČU, pořádání vzdělávacích akcí,
• setkání studentů Katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU s Mgr. Ninou
Müllerovou,
• účast na jednání 4. kulatého stolu MZ ČR v Brně k systému monitorování a prevenci
dekubitů v ČR,
• účast na Mezinárodním dni sester ve Vinohradském divadle,
•

účast v pracovních skupinách ČAS (skupina pro legislativu – Mgr. Nina Müllerová a Bc.
Ivana Chvojková; skupina pro bezpečí zdravotníků – Marie Poslední aj.).

•

spolupráce se školami, na projektech,

•

výbor Regionu plzeňského převzal záštitu nad V. konferencí perioperačních sester
s mezinárodní účastí,

•

pomoc výboru při prodeji kalendáře „Sestra v akci 2017“ – finanční prostředky
z prodeje ve výši 73 300 Kč byly poukázány na konto dětského hematonkologického
oddělení FN Plzeň,
spolupráce se sdružením MAMMA Help, členky výboru se pravidelně účastní a podporují
akce sdružení.

•

Zahraniční aktivity:
Členka prezidia a regionu 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.
Členka plzeňského regionu Bc. Eva Bystřická je aktivní členkou sesterské skupiny European Group
for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Nurses Group.
Účast na AVON pochodu v květnu 2016 v Praze.
PhDr. Jitka Krocová
předsedkyně regionu
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Region Praha
Region sdružuje zdravotníky mnoha nelékařských profesí a spolupracuje zejména se Sekcí
zdravotních laborantů. Mgr. Martina Bunešová, MBA působí i ve výboru Sekce zdravotních
laborantů, je předsedkyní Sekce biochemických laborantů ČSKB ČSL JEP. Předsedkyně regionu
Marie Pekařová je dlouholetou členkou Revizní komise ČAS.
Region uspořádal v roce 2016 celkem 3 konference, z toho podzimní ve spolupráci se sekcí
nukleární medicíny a dále 3 semináře ve spolupráci s Kardiologickou klinikou 2. lékařské fakulty
UK v Praze a Fakultní nemocnicí v Motole. Veškerou propagaci, organizaci
a průběh konferencí si region zajišťuje sám.
Členka výboru Alena Rejlová zajistila z podnětu viceprezidentky ČAS Bc. Anny Skalické návštěvu
Univerzitní nemocnice Stradinas v Rize (Lotyšsko).
Průběh návštěvy:
Po úvodním jednání s vedoucí sestrou paní Dace Kancane (za překladu Mgr. Haliny Lapiny) byla
navázána spolupráce s profesní lotyšskou asociací sester. Jednání se účastnil také předseda
Asociace nemocnic v Lotyšsku MUDr. Jevgenij Kalejs, který setkání podpořil.
Oficiální přivítání proběhlo v přednáškovém sále za účasti prezidentky asociace paní Dity Raiské.
Přednášky byly tlumočeny. Součástí exkurze byla návštěva urgentního příjmu, kardiologie,
neonatologie a laboratoře. Po návštěvě nemocnice následovala prohlídka pamětihodností města
Rigy, dále návštěva města Daugavpilsa a hlavního města Běloruska Minsku.
Další aktivity:
Cena Florence Nightingalové – výbor regionu nominoval členku výboru Vladimíru Kučerovou,
která byla oceněna za svůj přínos pro rozvoj České asociace sester.
Volby do výboru Regionu Praha se konaly 22. 10. 2016 v kinosále FN Motol. Nepřihlásil se žádný
nový kandidát a byly zvoleny členky stávajícího výboru.
Výbor sekce se sešel několikrát do roka. Hospodaření je vyrovnané, finanční prostředky jsou
účelně využívány k dalšímu vzdělávání členů regionu.
Marie Pekařová
předsedkyně regionu
Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
Sekce pořádala nebo se spolupodílela na těchto vzdělávacích akcích:
•
•
•
•

kongres České společnosti intenzivní medicíny, Brno,
kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha.
kongres sester s mezinárodní účastí (Praha, Olšanka) byl pro nedostatek účastníků zrušen.
Markův den Olomouc byl zrušen z organizačních důvodů.
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Členové sekce se účastnili i odborných zahraničních akcí:
•

•

IX. celoslovenská konferencia sester pracujúcich v anesteziológii a intenzivnej
starostlivosti s medzinárodnou účasťou v Tatranské Lomnici,
Kongres Udruženje Anestetičara Srbije v Bělehradě.

Mgr. Ivana Hocková je členkou výboru ČSARIM, pravidelně se účastní jednání odborné společnosti
a podílí se i na organizaci sesterské sekce kongresů.
Mgr. Ivana Kupečková, MBA
předsedkyně sekce
Sekce dermatovenerologická
V dubnu 2016 sekce spolupořádala 22. národní dermatologický kongres.
V prosinci 2016, ve spolupráci s Regionem jihomoravským, sekce organizovala odbornou
konferenci ČAS.
V roce 2016 se uskutečnily celkem 4 zasedání výboru sekce.
Božena Jelínková
předsedkyně sekce
Sekce diabetologická
V roce 2016 proběhly volby do výboru sekce. Pozici předsedkyně obhájila Bc. Havlová,
místopředsedkyní se stala Lenka Škodová.
V roce 2016 sekce uspořádala 11 akcí, kterých se účastnilo 567 všeobecných sester a nutričních
terapeutek.
Sekce diabetologická má zastoupení v Pracovní skupině pro Sazebník zdravotních výkonů MZ ČR
v ČAS. Je členem Pracovní skupiny pro edukaci České diabetologické společnosti. Spolupracuje se
Svazem diabetiků ČR, nadací Život s diabetem (dětská pacientská organizace), časopisem
Kazuistiky v diabetologii a Diastyl.
V roce 2017 členky sekce plánují účast na akcích pro prevenci diabetu a účast na mezinárodní
konferenci o diabetu Foundation of European Nurses in Diabetes.
Bc. Vladimíra Havlová
předsedkyně sekce
Sekce domácí péče
Vzdělávací akce:
Konference manažerek agentur domácí péče, květen 2016.
Dne 22. 11. 2016 proběhly korespondenční volby do výkonného výboru sekce domácí péče. První
setkání nového výboru se konalo dne 29. 11. 2016. Funkce ve výboru byly rozděleny dle počtu
hlasů.
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Předseda: Bc. Jiří Kabát
Místopředseda: Mgr. Petra Vytasil Krajíčková
Pokladník: Mgr. Věra Kolegarová
Členové výboru sekce: Miloslava Machovcová, Bc. Jana Povolná, Mgr. Jiřina Žežulová
Bc. Kamila Sedláková
Bc. Jiří Kabát
předseda sekce
Sekce farmaceutických asistentů
Sekce sdružuje odborníky z řad farmaceutických asistentů České republiky, většina pracuje
ve veřejných nebo nemocničních lékárnách, menší část v prodejnách zdravotnických potřeb.
V roce 2016 sekce uspořádala 18. celostátní konferenci v Praze s hlavním tématem „problematika
kůže“.
Na podzim sekce organizovala blok farmaceutických asistentů na 20. kongresu nemocničních
lékárníků v Hradci Králové na téma diabetes a jeho komplikace.
Sekce je členem Evropské asociace farmaceutických techniků (EAPT), ale vzhledem k nedostatku
času je výbor nucen výrazně omezit svou aktivitu v této oblasti.
Další aktivity sekce:
•

spolupráce s Asociací výdejců a prodejců zdravotnických prostředků (AVZP),

•

spolupráce s Českou lékárenskou komorou a Českou farmaceutickou společností ČLS JEP,

•

spolupráce se společností PharmaNEWS,

•

podpora projektu Veterinární farmacie.

Prezentace sekce na veřejnosti probíhají prostřednictvím www.farmaceutickyasistent.cz
a https://www.facebook.com/farmaceutuckyasistent.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 2016 pořádala nebo spolupořádala tyto vzdělávací akce:
•
•
•
•
•
•

workshop Terapeutické výkony v digestivní endoskopii s praktickým nácvikem II.,
workshop IV. zimní setkání přátel valašské gastroenterologie Zlín,
kongres Budějovice gastroenterologické,
workshop Specializované metody v endoskopii,
konference III. zlínská gastroenterologická konference,
workshop Terapeutické výkony v digestivní endoskopii s praktickým nácvikem,
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workshop Seznámení s použitím OTSC klipu a metodou Full-Thickness resection,
konference Endoskopická sestra v roce 2016.

Členové sekce se podílí na výuce v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických
oborů.
Bc. Anděla Tichá
předsedkyně sekce
Sekce chirurgických oborů
V únoru 2016 proběhly volby nového výboru sekce:
Předsedkyně: Mgr. Iva Otradovcová, Praha
Místopředsedkyně: Mgr. Světlana Jeřábková, Litomyšl
Pokladník: Mgr. Lucie Kubátová, Praha
Předseda revizní komise: Lukáš D. Masar, Praha
Členky výboru:
Mgr. Monika Antonová, Brno
Renata Šimonová, Praha
PhDr. Zdenka Surá, Brno
Irena Krbová, Praha
Výbor sekce se schází pravidelně.
Sekce pořádala nebo spolupořádala tyto vzdělávací akce:
•

jednodenní konference 4. jarní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové – multioborová
spolupráce, Praha,

•

42. česko – slovenský chirurgický kongres, Praha. Pozvání k aktivní účasti přijala
prezidentka Slovenské komory sester Mgr. I. Lazorová i předseda kanceláře PhDr. M.
Laurinc.

•

jednodenní konference v Brně – 4. podzimní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové –
multioborová spolupráce,

•

4 jednodenní semináře pro sestry z LDN, DD, ADP a praktické lékaře – „Ošetřování stomií
v praxi“.

Členky výboru pravidelně přednáší na národních i mezinárodních konferencích a kongresech,
publikují v odborném tisku. Předsedkyně přednáší asistentům revizních lékařů. Organizují,
spoluorganizují nebo odborně garantují programy odborných chirurgických konferencí. 2 členky
sekce spolupracují s týmem hlavní sestry ČR.
2 členky Sekce chirurgických oborů jsou členy WCET - Světová organizace stomaterapeutů.
Bc. Svatava Nováková je delegátem České republiky ve světovém výboru. Mgr. Iva Otradovcová
je členkou organizace.
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Členky sekce aktivně spolupracují s pacientskými organizacemi – Liga proti rakovině, ILCO, Amélie,
Život bez střeva, atd.
Mgr. Iva Otradovcová
předsedkyně sekce
Sekce interní
Sekce v roce 2016 pořádala nebo spolupořádala 3 akce:
• konference interních oborů, Nemocnice Na Homolce (Praha),
• 22. kongres internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (Brno),
• Obezitologický kongres (Tábor).
Pořádané akce jsou pro členy sekce zdarma. Téma přednášek není striktně zaměřeno
na interní obory, sekce spolupracuje i s jinými odbornostmi – angiologie, anesteziologie,
resuscitace, kardiochirurgie, nutriční terapie.
Výbor se schází 3x ročně.
Mgr. Jana Hrušková
předsedkyně sekce
Sekce kalmetizační
Sekce uskutečnila v roce 2016 zasedání, kde členky diskutovaly o aktuálních otázkách týkajících
se vakcinace.
Radmila Dokoupilová
předsedkyně sekce
Sekce kardiochirurgická
Kardiochirurgická sekce ČAS uspořádala v roce 2016 dvě celostátní konference a pět odborných
seminářů. Odborné semináře se konaly vždy na Kardiochirurgické klinice ve Fakultní nemocnici
Hradec Králové a byly zaměřeny na:
• zvládání náročných životních situací;
• prevenci vzniku dekubitů u hospitalizovaných pacientů;
• péči o dekubity a rány;
• rekuperaci krve;
• poruchy srdečního rytmu. Odborný seminář o poruchách srdečního rytmu se bude
opakovat v únoru 2017.

Konference:
• Celostátní pracovní konference se konala v květnu 2016 v resortu Park Golf Hradec
Králové. V průběhu konference zaznělo 16 velmi zajímavých sdělení, jejichž témata byla
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mimo jiné věnována problematice srdečních chlopní a aorty, hrudní chirurgie,
multikulturního ošetřovatelství i např. zážitkům z okamžiku klinické smrti;
XXIV. Celostátní konference Kardiochirurgické sekce ČAS byla uspořádána v listopadu
2016 ve spolupráci s Regionem Hradec Králové ČAS, ve výukové části Psychiatrické kliniky
FN Hradec Králové. Konferenci byla zahájena prof. MUDr. Janem Harrerem, CSc. zajímavou
přednáškou „Co nového v léčbě ischemické choroby srdeční“. Dále bylo předneseno
celkem 16 poutavých sdělení týkajících se onemocnění srdce a plic, mimotělního oběhu,
ošetřovatelské péče o cévní vstupy. Po konferenci se ve Stodole pod Kunětickou Horou
konal společenský večer s hudbou a vědomostním kvízem (hlavní cenou byl excelentní
čokoládový dort).

Schůzky výboru sekce se uskutečnily 2x ročně, a to vždy po ukončení odborného programu
konferencí.
Mgr. Dana Vlášková
předsedkyně sekce
Sekce léčby bolesti a paliativní péče
V roce 2016 sekce nevykázala žádnou aktivitu.
Sekce managementu
Dne 18. 10. 2016 proběhly volby do výkonného výboru a revizní komise sekce.
Výsledky voleb:
Předsedkyně: Svobodová Dita
Jednatel: Máchová Zuzana
Pokladník: Gregorová Petra
Členky výboru: Nováková Lada, Kalábová Lenka
Revizní komise: Makarová Alena – předsedkyně, Fejfarová Jana, Šantrůčková Blanka
Sekce v roce 2016 spolupořádala celkem 2 akce:
• konference Učíme se navzájem II., spolupráce mezi profesemi,
• konference Učíme se navzájem III.
Dne 1. 11. 2016 se konalo zasedání nového výboru sekce – plán pro rok 2017.
Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA
předsedkyně sekce
Sekce nefrologická
Výkonný výbor pracoval v počtu 7 členů.
Složení výkonného výboru:
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Mgr. Jindra Kracíková – předsedkyně, Jindřiška Pavlicová - 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, Luděk
Hajský, člen výkonného výboru.
Jednání výboru sekce 2x ročně: červenec 2016 v Praze, listopad 2016 v Brně.
Vzdělávací akce v roce 2016:
• 36. kongres České nefrologické společnosti v Praze (červen 2016),
• Ambasadorky IKEM Praha (září 2016),
• XVI. multidisciplinární nefrologický kongres ve spolupráci nefrologické sekce ČAS
a EDTNA/ERCA v Brně (listopad 2016).
Účast v pracovních skupinách:
Skupina pro bezpečí zdravotníků ČAS – Mgr. Kolářová.
Spolupráce se zástupcem EDTNA/ERCA v ČR – Evropská asociace dialyzačních
a transplantačních sester/ Evropská asociace péče o nemocné s chorobami ledvin.
Spolupráce se slovenskými sestrami – XXV. celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich
v nefrológii, Liptovský Mikuláš.
Spolupráce s Českou nefrologickou společností – zapojen celý výbor sekce.
Spolupráce se Sdružením praktických lékařů a Sdružením praktických lékařů pro děti
a dorost, Mgr. J. Pavlicová - externí spolupracovník pro přípravu kongresu a přednášející.
Členky vědecké rady ve vzdělávacím programu Dialýza v praxi – Mgr. Lupoměská, Mgr. Kracíková.
Členka redakční rady časopisu Florence – Bc. Homolková.
V roce 2016 proběhly volby do nového výboru sekce korespondenční dvoukolovou formou na
období leden 2017 – prosinec 2020. Vyhlášení výsledků voleb proběhlo v rámci kongresu v Brně.
Složení nového výboru:
Bc. Marcela Městková – předsedkyně sekce
Bc. Eva Višková – místopředsedkyně, členka výkonného výboru
Bc. Vladěna Homolková – předsedkyně revizní komise
Mgr. Marie Kolářová – revizní komise
Bc. Eva Moravcová – revizní komise
Mgr. Ivana Lupoměská – členka výkonného výboru
Mgr. Dana Hrubá – členka výkonného výboru
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
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stimuly v časném poporodním období. Multioborová a multidisciplinární spolupráce je založená
na konceptu a využívání prvků vývojové péče v neonatologii.
Sekce organizuje pravidelné pracovní setkávání vrchních a staničních sester perinatologických
center, v rámci těchto setkání dochází k tvorbě nových klinických doporučených postupů
v neonatologii. Tři doporučené postupy jsou již schválené (Péče o kůži novorozence, Zavádění
a ověřování gastrické sondy u novorozenců a kojenců, Odsávání novorozenců a kojenců).
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.
V listopadu 2016 proběhlo 2. celostátní setkání ranhojiček a stomických sester.
Sekce uspořádala v roce 2016 tato sekce:
•

Celostátní setkání ranhojiček a stomických sester neonatologických oddělení
(listopad 2016),

•

Nová témata neonatologie (prosinec 2016).

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
Proběhly volby do výkonného a revizního výboru. Sekce se zaměřuje na mezioborovou spolupráci,
osvětové akce pro veřejnost a spolupráci s pacientskými organizacemi.
V roce 2016 byly organizovány tyto akce:
• IV. sesterské neurologické sympozium v Ostravě, květen 2016,
• spolupráce sekce na organizaci odborného kurzu Kognitivní rehabilitace v ošetřovatelské
praxi, říjen 2016,
• odborný tříměsíční kurz pro veřejnost Trénink paměti pro seniory, březen – květen 2016,
• záštita nad sesterskou sekcí na Valašsko – Lašském neurologickém sympoziu, listopad
2016. Spolupráci s Neurologickou klinickou FN Ostrava.
Plán – rok 2017:
• sesterské neurologické sympozium v Ostravě, květen 2017,
• kurz kognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi, září 2016.
Mgr. Petra Krulová
předsedkyně sekce
Sekce nukleární medicíny
Sekce sdružuje sestry, radiologické asistenty, farmaceutické asistenty a zdravotní laboranty.
Vzdělávací akce:
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Sekce pořádá pravidelně každoročně 3 akce ve spolupráci s Českou společností nukleární
medicíny.
•

konference v Lékařském domě v Praze, kde si nelékařští zdravotničtí pracovníci vyměňují
své zkušenosti a seznamují se s novinkami v oboru,

•

účast na Dnech nukleární medicíny s mezinárodní účastí. V loňském roce se tato akce
konala v Luhačovicích a nelékařští zdravotničtí pracovníci se ve své samostatné sekci
seznamovali s novými postupy a zkušenostmi z jiných pracovišť,

•

druhá konference společně s Regionem Praha v nemocnici v Motole.

Členové sekce pravidelně přednáší na konferencích a seminářích v jiných oborech, účastní
akcí zdravotnických a vysokých škol.
Paní Augustýnová, členka sekce a zároveň zakládající členka ČAS, obdržela na oslavě
Mezinárodního dne sester cenu Florence Nightingalové za celoživotní dílo v oboru nukleární
medicína.
Vlasta Míková
předsedkyně sekce
Sekce nutričních terapeutů
•
•

•
•

Sekce v roce 2016 pořádala dvě odborné akce:
kongres Křížem krážem oborem aneb hasme, co nás pálí,
konference Nutriční terapeut 2016.
Sekce se podílela na pořádání:
konference Nutriční terapeut v tradiční i netradiční oblasti dietologie
(SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova),
Individualizace péče o diabetického pacienta se zaměřením na výživu (Forinel Trading SE) s.r.o.).
Významnou událostí roku 2016 bylo vytvoření jednotného sdružení nutričních terapeutů v rámci
České asociace sester. Dosavadní Sekce výživy a nutriční péče a Sekce nutričních terapeutů
se sloučily do jedné. Staronový název Sekce nutričních terapeutů byl vybrán elektronickým
hlasováním.
Na akce jsou pravidelně zvány i kolegyně a kolegové jiných sekcí.
Sekce spolupracuje s odbornými společnostmi. V rámci Pracovní skupiny pro edukaci České
diabetologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně se sekce podílí na projektu
Moderní metody edukace diabetiků. Členové sekce tradičně spolupracují na akcích Společností
klinické výživy a intenzivní metabolické péče České lékařské společnosti J. E. Purkyně, od roku
2016 sekci v této organizaci zastupuje Lucie Růžičková.
Sekce nutričních terapeutů se již v roce 2015 významně podílela na propagaci a realizaci
mezinárodní projektu sledování kvality nutriční péče NutritionDay, do kterého se přihlásilo téměř
100 zdravotnických zařízení (nemocniční oddělení, onkologická oddělení, JIP, Domovy seniorů a
LDN). Česká republika se tak v počtu vyhodnocených nutričních údajů umístila na světové
špici. Na základě toho úspěchu byla ČR v roce 2016 přizvána do projektu ONCA (Optimální
nutriční péče pro každého).
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Velký prostor ke spolupráci umožňuje Společnost pro výživu. Sekce nutričních terapeutů má své
zastoupení v odborné Sekci dietního stravování.
Členové sekce pravidelně publikují ve Zpravodaji pro školní a dietní stravování časopisu Výživa
a potraviny.
Členové sekce se v r. 2016 aktivně účastnili odborných akcí lokálních i celostátních:
• XXXII. Mezinárodní kongres SKVIMP,
• Dny hygieny a výživy,
• Výživa a zdraví,
• Bezpečná výživa,
• Májové hepatologické dny,
• XXII. Symposium o morfologii a funkci střeva a další.
Vedle odborných sdělení na nich prezentovali i náš obor a odbornou sekci.
Mgr. Ing. Diana Chrpová, Ph.D. je členkou Pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR
pro novelizaci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, Jaroslava Pavlíčková pak
Pracovní skupiny ČAS soudních znalců, Olga Mengerová působí v Pracovní skupině ČAS pro
Seznam zdravotních výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR.
Do výběrových komisí na uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními
pojišťovnami v oboru nutriční terapeut v jednotlivých krajích sekce nominovala odborníky z praxe
a zástupce odborné společnosti.
Květa Krajíčková
předsedkyně sekce
Sekce oftalmologická
V posledních letech sekce zaznamenala úbytek počtu členů. Jeden z hlavních cílů sekce je nábor
nových členů.
V roce 2016 se sekce snažila prosadit zavedení sesterského kódu „Edukace pacientů při aplikaci
nitroočních kapek a mastí“. Tento kód nebyl schválen z důvodu nesouhlasného stanoviska České
oftalmologické společnosti.
Vzdělávání sester – semináře a konference:
• seminář Českočínské centrum tradiční čínské medicíny ve FN Hradec Králové (2. 2. 2016),
• Laserové centrum FN Hradec Králové, Lasery refrakčního centra Oční kliniky FN HK
(3. 5. 2016),
• Jednorázová operační krytí pro perioperační sestry (15. 6. 2016),
• Dekubity – prevence, klasifikace, léčba, kasuistiky (6. 9. 2016),
• Diabetes mellitus – oš. dg., edukace pacienta, kasuistiky (1. 11. 2016),
• odborná konference Kasuistiky v oftalmologii, stomatologii, neurochirurgii, ORL, kožním
a dětském lékařství (9. 6. 2016),
• 14. výroční sjezd České oftalmologické společnosti Olomouc (22. 9. – 24. 9. 2016).
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Vize do roku 2017:
• vzdělávání sester – minimálně pět seminářů,
• exkurze na Oční kliniku do Drážďan (podzim až zima 2017),
• nábor nových členů,
• každé aktivní člence bude zaplacena jedna vzdělávací akce ročně dle vlastního výběru
(seminář, konference).
Bc. Daniela Stejskalová
předsedkyně sekce
Sekce onkologická
Onkologická sekce se v roce 2016 i nadále snažila o naplnění stanovených cílů,
a to organizováním nebo spolupořádáním odborných akcí, které se uskutečnily celkem v počtu
3 konferencí a jednoho sesterského semináře:
•
•
•
•

konference XXVI. brněnské onkologické dny 2016, Brno,
VI. konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů v rámci Olomouckých
hematologických dnů, Olomouc,
konference XXII. Pařízkovy dny – sekce sesterská a zdravotních laborantů, Ostrava,
sesterský seminář EDIPO ve spolupráci s hematoonkologickou klinikou FN Plzeň.

Onkologická sekce je stálým aktivním členem EONS (Evropská onkologická společnost sester),
která nabízí možnost mezinárodní spolupráce ve vzdělávacích aktivitách.
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.
Výbor plánuje organizaci voleb do vedení sekce na rok 2017.
Mgr. Darja Hrabánková
předsedkyně sekce
Sekce ošetřovatelská lůžka – geriatrie
•
•
•

Činnost sekce:
realizace odborných seminářů, konferencí a pracovních setkání pro nelékařské zdravotnické
pracovníky,
spolupráce s prezidiem ČAS a ostatními sekcemi,
sledování a realizace novinek v jednotlivých oborech, legislativě, přenos informací
na členskou základnu, podpora celoživotního vzdělávání nelékařů.
Činnosti v roce 2016:
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konference „Když se sejdou obory“, VFN Praha. Společný pracovní den
ve spolupráci se sekcí zdravotních laborantů, úsekem ošetřovatelské péče VFN v Praze
a Sekcí ošetřovatelská lůžka – geriatrie,
spolupráce s VFN, se sekcemi České asociace sester,

Plánované aktivity – z důvodu úbytku členů sekce oslovení členské základny. Spolupráce
s ostatními sekcemi ČAS při pořádání vzdělávacích akcí.
Bc. Dana Květoňová
předsedkyně sekce
Sekce pedagogická
Sekce se aktivně účastní na zvyšování úrovně nelékařských pracovníků. Členky výboru
spolupracují s celostátní předmětovou komisí Ošetřovatelství při středních a vyšších
zdravotnických školách, s celostátní předmětovou komisí Psychologie a komunikace
při středních a vyšších zdravotnických školách, s Asociací VOŠ, Asociací zdravotnických škol,
profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, EFN – Evropskou federací sester.
Vybrané členky sekce se aktivně vyjadřují k legislativním návrhům a zapojují se do jednání se členy
senátu.
Členky výboru se spolupodílí na tvorbě certifikovaných kurzů v oblasti komunikace,
ošetřovatelské péče a holistického přístupu ke klientovi.
Předsedkyně sekce Mgr. Ilona Kopecká se spolupodílela na projektu: European innovative
programme for VET of nurses „Moving and Handling“ Grant Agreement: 2015-1-CZ01-KA202014029. Pod záštitou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně proběhla diskuse se studenty o motivaci
k členství v ČAS.
Členky výboru podpořily a spolupodílely se na organizaci a průběhu ústředních kol soutěží:
•

PP Lhotka – soutěž žáků SZŠ v poskytování první pomoci. Organizátor Soukromá střední
škola zdravotnická o. p. s. Mělník,

•

3. ročník studentské konference z Klinické propedeutiky – ústřední kolo postupové
soutěže. Organizátor Střední zdravotnická škola Šumperk,

•

Ústřední kolo Psychologické olympiády na téma „Životní motto, kterým se řídím.“
Organizátor SZŠ a VOŠ zdravotnická Kladno.

Pedagogická sekce pořádala v roce 2016 vzdělávací konference:
• Ústecký den ošetřovatelství – Akutní stavy (Ústí nad Labem),
• Životní motto, kterým se řídím – studentská konference a muzikoterapeutický seminář
(Kladno),
• Nové trendy ve vzdělávání (Liberec),
• Liberecké psychologické dny – Prevence rizikového chování (Liberec).
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Mgr. Ilona Kopecká
předsedkyně sekce
Sekce pediatrická
Výbor pediatrické sekce pracuje ve složení:
Jitka Voříšková, předsedkyně pediatrické sekce
Mgr. Ilona Antoníčková, místopředsedkyně
Mgr. Miluše Vacušková, jednatelka sekce
Marcela Hánová, Marcela Kahounová, členky výboru
Libuše Krulišová, Miroslava Konopíková, Jitka Kosíková – revizní komise
Lenka Nedělníková, pokladník (není členka výboru)
Hlavní cíle pediatrické sekce:
• postavení dětských sester,
• vzdělávání,
• pediatrické ošetřovatelství,
• spolupráce v rámci ČAS,
• mezinárodní spolupráce – členství v PNAE.
Pediatrická sekce je určena především dětským a 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.
Hlavním cílem a úkolem sekce je podílet se na znovunavrácení povolání dětské sestry
do regulovaných povolání. Členky sekce se podílí na vzdělávání dětských sester – připomínkování
dokumentů
ke
vzdělávání
dětských
a
všeobecných
sester,
zaměřují
se
na činnost dětských i všeobecných sester i jejich kompetence. Na této činnosti se podílí všechny
členky výboru pediatrické sekce, především Mgr. Ilona Antoníčková, Mgr. Miluše Vacušková
a Jitka Voříšková.
Sekce se snaží popularizovat Českou asociaci sester, na různých akcích je prezentována důležitost
ČAS i její činnost, je představována také činnost pediatrické sekce.
Zúčastňují se i akcí mezinárodních – jsou členy PNAE (Pediatric Nursing Associations of Europe) –
Evropská asociace dětských sester (ošetřovatelství v pediatrii). Těchto setkání
se účastní především Bc. Ivona Mikulenková a Jitka Voříšková.
V roce 2016 se členky sekce zúčastnily konference Portu a v Paříži. V Portu probíhal současně
i 3. Mezinárodní kongres PNAE. Na tomto kongresu měla Bc. Mikulenková aktivní účast
(přednáška Care for the Children with severe forms of atopic dermatitis). Tuto přednášku
přednesla i na 9. Podzimní konferenci prezidia ČAS.
V rámci PNAE se sekce zapojuje do všech výzkumů i řešení záležitostí spojených s dětskými
sestrami - vzdělávání, činnosti a další skutečnosti týkající se dětských sester i pediatrického
ošetřovatelství. O těchto aktivitách pravidelně informují na vlastních konferencích
i na vzdělávacích akcích, na kterých se spolupodílí a také na stránkách České asociace sester.
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Mgr. Antoníčková je členka Prezidia ČAS, vedoucí Pracovní skupiny pro vzdělávání při ČAS, členka
Zkušební komise k ověření způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu. Zúčastňuje se
různých jednání o vzdělávání, činnostech a kompetencích sester, především dětských sester
(např. schůzka s hlavní sestrou na MZ).
V roce 2016 sekce uspořádala (případně na nich participovala) 3 konference:
• 2. novojičínský den dětských sester – Z praxe do praxe aneb sestry sestrám (Kunín),
• Co ohrožuje naše děti III – Úrazy (Brno),
• 8. soběslavská odborná konference pro dětské i všeobecné sestry (Soběslav).
Přednášková činnost:
Bc. Mikulenková – 3. kongres PNAE – Porto, Portugalsko, 9. Podzimní konference prezidia
ČAS – Praha;
Voříšková – 2. novojičínský den dětských sester - Kunín, 8. soběslavská konference dětských
i všeobecných sester – Soběslav;
Mgr. Antoníčková – konference Pracovní pozice sester v dlouhodobé péči - Olomouc, Kongres
pediatrů a dětských sester – Hradec Králové, Kongres POUZP – Ostrava, Interaktivní konference
hojení ran – Brno, Mezinárodní konference Pacient je naší prioritou – Opava.
Publikační činnost:
Mgr. Antoníčková – článek ve Zdravotnictví a medicína 07-08/2016 „Šťastné konce jsou motorem,
který mě pohání“.
Jitka Voříšková
předsedkyně sekce
Sekce perioperačních sester
Společným cílem sekce je sdružovat, organizovat, vzdělávat a rozvíjet odbornou erudici
perioperačních sester.
Činnost 2016
Pracovní schůzky výboru: Plzeň – březen 2016, Praha – září 2016, Praha – listopad 2016
Vzdělávací akce
• konference „Jednotná bezpečnost pacienta a perioperačního týmu“ k evropskému dni
perioperačního ošetřovatelství, únor 2016;
• V. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí, Plzeň. Motto: „Udržíme si prestiž
perioperačních sester?“
Pět hlavních témat: Specifika perioperační péče, péče o zdraví zaměstnanců, vliv
moderních technologií na perioperační péči, vzdělávání a zkušenosti sester v zahraničí
a právní aspekty v perioperační péči. Jeden blok – interaktivní diskuze, červen 2016;
• pracovní workshop s konferencí v ÚVN Praha, kde perioperační sestry získaly možnost
praktických nácviků různých zdravotnických prostředků používaných na operačních
sálech. V rámci konference byly předneseny příspěvky na téma spokojenosti sester
na pracovištích i řada kazuistik z provozu sálů, listopad 2016.
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Ocenění zasloužilých sester instrumentářek – „pamětní medaile Heleny Frýdecké“. Mgr. Helena
Frýdecká byla první vedoucí katedry sálových a anesteziologických sester Národního centra
ošetřovatelství. Pod jejím vedením vznikly první vzdělávací programy a byl nastaven systém
postgraduálního vzdělávání sálových sester. Podílela se také na přijetí instrumentářek
do evropské asociace EORNA.
EORNA – Evropská asociace perioperačních sester
V tomto evropském sdružení zastupuje české perioperační sestry Mgr. Jana Wichsová Ph.D.
v současné době na pozici více prezidentky výboru. Čtyřikrát do roka probíhalo jednání výboru,
jehož náplní je činnost organizace, příprava evropských kongresů, stanov EORNA. Výbor se dále
zabývá spoluprací s ESNO (Evropská organizace sester specialistek), která vytváří standardy
jednotlivých specializací, s IFPN (Mezinárodní federací perioperačních sester).
Strategické cíle pro rok 2017
• rozšířit členskou základnu sekce,
• průběžně informovat odbornou veřejnost o vzniku a aktivitách sekce,
• zajistit cash flow (přiměřená ekonomická efektivnost sekce),
• provádět vzdělávací činnost.
Ing. Jaroslava Jedličková, MBA
předsedkyně sekce
Sekce pneumologická
Sekce v roce 2016 pořádala tyto vzdělávací akce:
• plicní konference pro sestry, I. TRN klinika,
• seminář „Jaký byl rok 2015“?,
• konference XX. Hradecké pneumologické dny,
• konference V. Linde Sleep Days,
• XIX. konference pneumologické sekce,
• seminář Režim SMART,
• XX. konference pneumologické sekce,
• konference Světový den CHOPN,
• konference XXII. Cvikovský pediatrický den,
• seminář Inhalační systém Turbuhaler,
• seminář Micro Cardio.
Další aktivity sekce:
• prezentace členek pneumologické sekce v rámci ČR (kongresy, konference, semináře),
• publikace do odborných časopisů i časopisů pro laiky,
• účast na mezinárodních kongresech (ERS, Kongresy SPFS Slovensko),
• zprávy z konferencí pneumologické sekce jsou publikovány v časopisech Florence
a Kazuistiky v pneumologii, alergologii a ORL i na webových stránkách pneumologické
sekce ČAS.
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Eva Kašáková
předsedkyně sekce
Sekce pracovníků v arytmologii
V roce 2016 sekce uspořádala 2 vzdělávací akce:
• IX. pracovní sympozium sekce pracovníků v arytmologii – Pec pod Sněžkou,
• XIV. české a slovenské sympozium o arytmiích – Olomouc.
Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.
předsedkyně sekce
Sekce primárních sester
Předsedkyně sekce se v pozici hlavní sestry ČR aktivně podílela na aktualizaci
a legislativních změnách materiálů Ministerstva zdravotnictví ČR týkajících se výkonu
nelékařských povolání.
Proběhlo také vyhodnocení konference z roku 2015 na téma Propojení primární
a domácí péče – nová strategie a cíle, která se uskutečnila v kongresovém centru Nemocnice
Na Homolce za účasti 120 účastníků. Poznatky z konání této konference budou využity v rámci
příprav konference plánované na duben – září 2017.
Charakteristika sekce:
Sekce je určena pro sestry pracující v ordinacích a ambulancích praktických lékařů či specialistů
v primární sféře.
Primární péče je koordinovaná komplexní zdravotně – sociální 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 2017:
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uspořádání celostátní konference – v plánu na duben – září 2017, plánovaná témata
(dle dispozic přednášejících): pracovně lékařské služby, migrace sester, kompetence sester
v zahraničí, psychologická zátěž povolání (syndrom vyhoření), očkování, EKG
pro sestry,
podpora výše uvedené celostátní konference,
vydání sborníku z konference,
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
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 aktivní
zejména v rámci přípravy reformy psychiatrické péče.
V roce 2016 psychiatrická sekce zorganizovala tradiční celostátní konferenci Po stopách
psychiatrického ošetřovatelství XIX., dále byl zorganizován cyklus 8 workshopů zaměřených
na psychoedukaci pacientů s psychotickým onemocněním.
Zástupci sekce pracovali v roce 2016 v následujících pracovních skupinách:
• Pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví ČR pro neurodegenerativní onemocnění
v rámci Strategie reformy psychiatrické péče,
•

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

•

Pracovní skupina pro vzdělávání a výzkum v souvislosti s reformou psychiatrické péče.

Zástupci sekce se podíleli na vzniku Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další
obdobná onemocnění na období 2016 – 2019, který byl schválen vládou 3. 2. 2016,
a spolupracovali na tvorbě Věstníku MZČR č. 5/2016, kde jsou definovány standardy psychiatrické
péče pro CDZ, psychiatrické ambulance a akutní psychiatrická oddělení. Psychiatrická sekce se
také
aktivně
snažila
o
navýšení
hodnoty
bodu
u
odbornosti
914
– psychiatrická sestra. Tato iniciativa se nakonec promítla v Úhradové vyhlášce na rok 2017, kdy
došlo k navýšení hodnoty bodu u odbornosti 914 na 0,95 Kč/ bod.
Psychiatrická sekce ČAS aktivně spolupracuje s Psychiatrickou společností ČLS JEP a je aktivní
i na mezinárodní úrovni, kde spolupracuje se zástupci zemí V4 a také se zástupci jiných evropských
zemí v rámci evropské asociace psychiatrických sester HORATIO.
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Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
předseda sekce
Sekce sester seniorek
Sekce pravidelně pořádá zahraniční adventní zájezd, kam jsou zvány zájemkyně ČAS i z jiných
sekcí: Regensburg, Forcheim, a Bamberg a termální lázně Königsbad. V září 2016 Itálie – Dolomity,
Toskánsko, Elba, koupání v moři.
Během roku se členky Sekce sester seniorek schází s pražskými členkami a navštěvují různé
výstavy, divadelní představení. Členkám sekce je nabízena účast na konferencích a seminářích
ostatních sekcí ČAS.
Růžena Wagnerová
předsedkyně sekce
Sekce stomatologická
Volby do výboru sekce proběhly v říjnu 2016, a to korespondenční dvoukolovou formou.
Výsledky:
počet členek výboru – 8
p. Štercová – předsedkyně
p. Kratochvílová – pokladník
p. Babáková – předsedkyně revizní komise
Sekce uskutečnila ve spolupráci se Stomatologickou klinikou FNUSA odbornou konferenci
s názvem Prevence ve stomatologii (říjen 2016).
Členky sekce se aktivně podílí na organizování i moderování vzdělávacích akcí.
Iva Štercová
předsedkyně sekce

Sekce transfuzní služby
Sekce sdružuje laboranty a sestry pracující v transfuzní službě.
Sekce v roce 2016 plánovala uspořádat dvě akce:
• XXVIII. Celostátní konference laborantů a sester, "Harrachohorky 2016" ve dnech
24. – 26. 4. 2016 v hotelu Sklář, Harrachov (302 účastníků akce),
• Podzimní Víkendový seminář byl ze zdravotních důvodů zrušen.
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Zdenka Drobníková
předsedkyně sekce
Sekce traumatologicko – ortopedická
V roce 2016 sekce připravila 4 velké vzdělávací akce v celostátním měřítku (z toho
3 s mezinárodní účastí).
• Učíme se navzájem „…spolupráce mezi profesemi“, Praha, únor 2016
• XXII. pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny) s mezinárodní účastí, Praha, květen 2016
• Obezitologie a Bariatrie 2016 s mezinárodní účastí, Tábor, říjen 2016
• Národní kongres pro trombózu a hemostázu s mezinárodní účastí, Praha,
listopad 2016
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 sekce
převzala záštitu nad několika odbornými semináři a konferencemi.
Sekce spolupracuje s MZ ČR – akreditační komise (D. Škochová).
PhDr. Dagmar Škochová, MBA
předsedkyně sekce
Sekce urologická
Výbor je ve složení 4 členů, předsedkyně se vzdala funkce. Je zvažováno případné sloučení s jinou
sekcí ČAS.
Vzdělávací akce v roce 2016:
• seminář Sen Sura Mio konvax (20. 5. 2016)
• 62. výroční konference ČUS (18. – 21. 10. 2016)
Sekce výživy a nutriční péče
Sekce zanikla, v roce 2016 došlo ke sloučení se Sekcí nutričních terapeutů.

Sekce zdravotně sociální
Schůze výboru sekce v roce 2016:
Konference sekce:

3x ročně
duben a prosinec 2016

15. 3. 2016 – proběhlo avizované první setkání vedoucích zdravotně sociálních oddělení v ČR,
výměna zkušeností, zmapování postavení zdravotně sociálních pracovníků. Ještě téhož dne
proběhl výbor sekce, kde se mimo jiné připravovala konference na duben.
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14. 4. 2016 – konference sekce, která se týkala problematiky následné péče o geriatrické pacienta
v TN, VFN. Dalším tématem byla rehabilitační péče v RHB ústavu v Kladrubech.
27. 9. 2016 – výbor sekce, kde se hlavně připravovala prosincová konference
28. – 29. 9. 2016 – IPVZ Brno – závěrečné zkoušky akreditovaného kurzu Zdravotně – sociální
pracovník – A. Makarová (garant kurzu)
13. 10. 2016 – II. konference „Kvalita a bezpečí v praxi“ – ÚVN Praha – aktivní účast (Sabina
Šmatová a Lucie Fischerová – TN Praha 4, Fokus Mladá Boleslav)
1. 12. 2016 – konference sekce, která se týkala systému zdravotního pojištění MZČR, dále
příspěvku na péči GŘ ÚPČR. A dále se konala přednáška od spolku TOBIT z. s. o pohřbívání plodů.
Posledním tématem byla panelová diskuze k úhradové vyhlášce.
8. 12. 2016 – výbor sekce, kde se upravil dotazník, který budeme rozesílat ve spolupráci s vedoucí
katedry zdravotně sociální Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, na jaře příštího roku. Druhá
dotazníková akce (po 13 letech), se bude opět týkat analýzy a vyhodnocení činnosti zdravotně
sociálních pracovnic z rezortu MZČR z hlediska kvantity jejich potřeby a z hlediska jejich pracovní
náplně.
Další aktivity sekce:
NCONZO oslovilo sekci s žádostí o úpravu praktické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v odbornosti zdravotně – sociální
pracovník.
Předsedkyně sekce byla vybrána do pracovní skupiny MPSV pro tvorbu etického kodexu
pro sociální pracovníky.
Sekce se podílela na vnitřním připomínkovém řízení, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.
Sekce se též podílela na připomínkování zákona č. 108/2006 Sb. ve věci ošetřovatelských domovů.
Mgr. Veronika Křičková
předsedkyně sekce
Sekce zdravotních laborantů
Složení výboru:
Bc. A. Skalická – předsedkyně
B. Nováková – místopředsedkyně, pokladník
Mgr. Š. Černá – jednatel
Členky: Mgr. M. Bunešová, MBA, Mgr. J. Grecová, E. Klímová, J. Farkačová
Vzdělávací akce sekce:
Název akce: VII. Mikrobiologický den
Termín konání: 22. 3. 2016
Pořadatel: FN Brno, ČAS, Sekce zdravotních laborantů
Místo konání: FN Bohunice - Brno Počet účastníků: 189
Hlavní organizátor: Mgr. Šárka Černá
Název akce: Multioborová péče o pacienty
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Termín konání: 5. 5. 2016
Pořadatel: FN Motol, ČAS, Sekce zdravotních laborantů
Místo konání: FN Motol – Praha Počet účastníků: 9 1
Hlavní organizátor: Mgr. Martina Bunešová, MBA.
Název akce: Laboratorní diagnostika v onkologii
Termín konání: 19. – 20. 5. 2016
Pořadatel: Masarykův onkologický ústav Brno, ČAS, Sekce zdravotních laborantů
Místo konání: 19. - 20. 5. 2016 Počet účastníků: 90
Hlavní organizátor: RNDr. Lenka Zdražilová, Dubská, Ph.D.
Název akce: Celostátní konference zdravotních laborantů
Termín konání: 21. 9. 2016
Pořadatel: ČAS, Sekce zdravotních laborantů
Místo konání: FN v Motole Počet účastníků. 112
Hlavní organizátor: Bc. Anna Skalická. Mgr. Jarmila Grecová
Název akce: Celostátní konference hematologických laborantů
Termín konání: 8. 10. 2016
Pořadatel: FN u sv. Anny Brno, ČAS, Sekce zdravotních laborantů
Místo konání: FN u sv. Anny – Brno Počet účastníků: 69
Hlavní organizátor: Jana Veselková
Název akce: Celostátní konference zdravotních laborantů
Termín konání: 25. 11. 2016
Pořadatel: VFN Praha, ČAS, Sekce zdravotních laborantů
Místo konání: VFN Praha Počet účastníků: 174
Hlavní organizátor: Jana Farkačová
Pravidelná činnost výboru:
Rozesílání aktuálních informací členům sekce ZL prostřednictvím e- mailové zprávy.
Aktivní spolupráce s prezidiem ČAS – organizace konferencí a dalších akcí.
Sekce má své zastoupení v pracovních skupinách ČAS:
Pracovní skupina ČAS pro legislativu: Mgr. Veronika Hauerová
Pracovní skupina ČAS pro vzdělávání: Jiřina Trávníčková
Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR:
stálý člen: Bc. Anna Skalická
Přizvaní odborníci:
odbor biochemie: Jiřina Trávníčková,
obor hematologie: Mgr. Martin Matějček
obor mikrobiologie: Bc. Vilma Klemencová
obor histologie: Zdena Fejglová
obor genetika: Božena Nováková
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Bc. Anna Skalická je členem pracovní skupiny při MZ ČR Národní strategie ochrany a podpory
zdraví, „Zdraví 2020“. V přípravě – akční úkol 10B Preanalytická fáze laboratorního vyšetření.“
Prezidium ČAS:
Viceprezidentka: Bc. Anna Skalická
Členka prezidia: Miloslava Machovcová
Kreditní komise:
Předseda: Bc. Anna Skalická
Členky: Jana Farkačová, Miloslava Machovcová
Bc. Anna Skalická
předsedkyně sekce

Pracovní skupiny
Prezidium ČAS již 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
Novou vedoucí Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů ministerstva zdravotnictví je Mgr.
Jana Fejfarová. Skupina pro SZV pracuje jako podpora pro tvorbu, připomínkování
a realizaci zdravotních výkonů nelékařů jako nositelů výkonů. Pracovní skupina i nadále podporuje
návrh na změnu režie tak, aby nositelé výkonů byli vyjmuti z minutové režijní sazby a přiřazeni
vždy ke konkrétnímu výkonu.
V přípravě je aktualizace zdravotních výkonů odběr krve ze žíly bezpečnostní jehlou u dítěte
i dospělého.
Sekce nutričních terapeutů pracuje na aktualizaci i návrhu nových zdravotních výkonů v oblasti
edukace pacientů.
Mgr. Jana Fejfarová
vedoucí pracovní skupiny

Pracovní skupina pro legislativu
V roce 2016 došlo ke změně ve vedení pracovní skupiny. Mgr. Jaroslavu Mrkvičkovou, MBA
vystřídal PhDr. Martin Šamaj, MBA.
Připomínková řízení pracovní skupiny
02/2016
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vnitřní připomínkové řízení k zákonu, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.,
o nelékařských zdravotnických povoláních;

04/2016
• vnitřní připomínkové řízení k návrhu novely vyhlášky č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých
přípravků z důvodu novelizace zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech);
• vnitřní připomínkové řízení k návrhu novely vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské
praxi z důvodu novelizace zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech);
05/2016
• příprava novely vyhlášky o činnostech č. 55/2011 Sb., ve znění č. 2/2016 Sb.;
07/2016
• úpravy §§ vyhlášky o činnostech pro všeobecnou sestru a zdravotnického asistenta;
10/2016
• vnitřní připomínkové řízení k vyhlášce o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených
služeb a regulačních omezení pro rok 2017;
• vnitřní připomínkové řízení k návrhu novely vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.;
11/2016
• vnitřní připomínkové řízení k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
• vnitřní připomínkové řízení k vyhlášce č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
a vyhlášce č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních
služeb;
12/2016
• vnitřní připomínkové řízení k vyhlášce č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv;
• vnitřní připomínkové řízení k návrhu novely vyhlášky č. 427/2008 Sb., o stanovení výše
náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti státního ústavu pro kontrolu
léčiv a ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv;
• vnitřní připomínkové řízení k návrhu novely vyhlášky č. 189/2009 Sb., o zkouškách
podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

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.
Připomínkování novel zákonů v r. 2016:
• Metodický pokyn - omezovací prostředky novela zák. č. 372/2011Sb.;
• Metodický pokyn k vyhlášce č.39/2005 Sb., vzdělávací program dětská sestra;
• Novela vyhlášky o činnostech 55/2011Sb.;
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Změna vyhlášky č.98/2012 Sb., ve změnovém režimu – dokumentace ošetřovatelské péče;
Novela zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách;

Další činnost:
Odpovědi na dotazy členů i nečlenů vztahující se ke vzdělávání. Probíhá živá diskuze
k připravované novele zákona 96/2004 Sb. Komunikace probíhá formou emailů, názory
jsou prezentovány v médiích.
Mgr. Ilona Antoníčková
vedoucí pracovní skupiny
Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče
Činnost pracovní skupiny probíhala v roce 2016 v souladu se stanovenými cíli.
Spolupráce s Pracovní skupinou pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče MZ ČR
•

na základě dohody s D. Svobodovou a schválení prezidentky byla za ČAS do Pracovní
skupiny pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče na MZ ČR jmenována L. Gutová,

•

na výzvu byly elektronicky odeslány za PS připomínky k Rádci pacienta – zveřejněn
na webových stránkách MZ ČR,

•

byly zaslány připomínky k novému rámcovému vzdělávacímu programu certifikovaného
kurzu „Bezpečnost pacientů v zařízeních poskytujících zdravotní služby“.

V roce 2016 žádná jednání této pracovní skupiny na MZ ČR neproběhla.
Spolupráce s Expertní skupinou pro sledování nežádoucích událostí na MZ ČR byla přerušena
z důvodu zastavení její činnosti a odvolání členů.
Spolupráce s ÚZIS
Spolupráce je v současné době reprezentována účastí A. Pokorné v Pracovní skupině pro kvalitu
ošetřovatelské péče. Informace k tématice Sledování nežádoucích událostí jsou zveřejněny
formou odkazu na ÚZIS na webových stránkách ČAS v sekci PS pro kvalitu.
Za účelem informovanosti členské základny k tématu kvality a bezpečí byly aktualizovány
informace na webových stránkách ČAS v sekci Pracovní skupiny pro kvalitu ošetřovatelské péče:
•

odkaz na webu MZ ČR – portál Kvality a bezpečí,

•

odkaz na webu ÚZIS – portál Nežádoucí události,

•

zprávy a informace z konferencí Kvalita a bezpečí,

•

Akční plán Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb,

•

Příručka k osnově bezpečí pacientů – multiprofesní edice,

•

odpovědi na otázky k tématu kvality a bezpečí v praxi nejsou zveřejněny z důvodu nezájmu
členské základny.

Konference Kvalita a bezpečí v praxi II. proběhla 13. 10. 2016 v ÚVN.
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Témata: Příklady dobré praxe a kasuistiky – závažné nežádoucí události.
Článek ke konferenci vyšel v časopisu Florence.
Mgr. Lenka Gutová, MBA
vedoucí pracovní skupiny

Pracovní skupina soudních znalců
Pracovní skupina sdružuje dva jmenované soudní znalce v oboru zdravotnictví, zdravotnická
odvětví různá, obor ošetřovatelství (Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA ukončila činnost soudního
znalce) a 11 konzultantů (oproti roku 2015 se počet rozšířil o dva konzultanty). Členům je
doporučováno vzdělávání se v dané problematice.
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. absolvovala:
• odborné semináře pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity Brno - Znalecké
dokazování I. (leden 2016) a Daň z příjmu soudních znalců (prosinec 2016),
• kurz – IPVZ Praha, Právní novinky ve zdravotnictví – část III., Právní vztahy poskytovatele
a zdravotní pojišťovny, úhradové vztahy a spory (duben 2016).
Mgr. Hana Plachá absolvovala:
• seminář České lékařské komory Právní aktuality ve zdravotnictví. Kazuistiky z praxe.
(červen 2016)
• seminář IPVZ Praha – vystupování znalců z oboru zdravotnictví v jednání před soudy.
(listopad 2016)
Mgr. Jarmila Siverová se účastnila právního semináře, Praha – Právní aktuality
ve zdravotnictví, judikatura, kazuistiky.
PhDr. Martina Muknšnáblová absolvovala na Vysoké škole ekonomické Praha, specializační
studium Obecná problematika soudního znalectví (znalecké minimum).
Přehled činnosti soudních znalců v roce 2016:
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
• 1 znalecký posudek pro KU Pardubického kraje
• 1 odborný posudek pro fyzickou osobu
• 1 znalecký posudek vypracován za znalecký ústav FN HK, přizván odborný konzultant
z oblasti domácí péče
Mgr. Jarmila Siverová
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1 odborný posudek pro KU Jihočeského kraje

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

Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků
Pracovní skupinu tvoří 7 členů, komunikace s členy pracovní skupiny probíhá především
e-mailem.
Problematika bezpečí zdravotníků se netýká jen poranění ostrými předměty, ale
i problematiky syndromu vyhoření. Nikdy se nepodaří psychickou zátěž ze života zdravotníků
odstranit, je však nutné učit se technikám, jak se s ní vyrovnat (supervize, právní ochrana,
prevence agrese pacientů).
Pracovní skupina spolupracuje s POUZP, a dále s Aesculap Academií společnosti B. Braun,
která problematiku bezpečí zdravotníků dělí do tří okruhů:
• rizika profesionální nákazy,
• poranění ostrými předměty,
• násilí ve zdravotnictví.
Na stránkách ČAS je uveřejněn pokyn, jak postupovat v případě poranění ostrým předmětem
a také pozvánka na kurzy sebeobrany Aesculap Akademie.
V osmihodinových kurzech jsou pro účastníky vždy předem přesně připravené modelové situace.
Kurz vede odborný školitel, který je v rámci Aesculap Akademie zároveň členem pracovní skupiny
pro bezpečnost personálu. Přihlásit se může maximálně deset zdravotníků.
Po krátkém teoretickém úvodu a seznámení simulovaným prostředím začíná hlavní část kurzu
zaměřená na praxi. Na lůžku snímaném třemi kamerami a prostorovými a klopovými mikrofony
figuruje student vysoké školy zdravotnické v roli agresivního pacienta. Po sehrání nebezpečné
situace probíhá debriefing, při kterém účastníci na videozáznamu diskutují nad klíčovými
okamžiky situace. Účastníci si tak nejlépe uvědomí vlastní chyby. Novinkou je i osobní alarm
„Bodyguard 9“, který se má zajistit větší ochranu zdravotníka.
Mgr. Jana Zelenková a Mgr. Veronika Di Cara jsou zapojeny v projektu Program na podporu
a činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví.
Mgr. Jana Zelenková
vedoucí pracovní skupiny
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Projekty
ČAS pracuje 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
EFN
EONS
EORNA
ESGENA
ESNO
HORATIO
IFPN
PNAE
FEND

Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester,
Evropská federace sesterských asociací,
Evropská onkologická společnost sester,
Evropská asociace perioperačních sester,
Evropská společnost gastroenterologických a endoskopických sester
a spolupracovníků,
Evropská organizace sester specialistek,
Evropská asociace psychiatrických sester,
Mezinárodní federace perioperačních sester,
Evropská asociace pediatrických sester,
Evropská asociace diabetologických sester.

WCET

Světová organizace stomaterapeutů

Mezinárodní spolupráce
V roce 2016 Česká asociace sester aktivně participovala v mnoha mezinárodních sesterských
organizacích.
Evropská federace sesterských asociací (EFN)
Významným úspěchem je zvolení členky prezidia České asociace sester Mgr. Veroniky di Cara
do výkonného výboru Evropské federace sesterských asociací.
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)
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Účast na mezinárodních setkáních – Bc. Ivona Mikulenková a předsedkyně Sekce pediatrické Jitka
Voříšková.
V roce 2016 se členky zúčastnily konference Portu a v Paříži. V Portu probíhal současně
i 3. mezinárodní kongres PNAE. Na tomto kongresu vystoupila Bc. Mikulenková s přednáškou Care
for the Children with severe forms of atopic dermatitis.

Evropská asociace perioperačních sester (EORNA)
V tomto evropském sdružení zastupuje české perioperační sestry Mgr. Jana Wichsová, Ph.D.,
která vykonává významnou pozici viceprezidentky. Výbor asociace aktivně spolupracuje zejména
s ESNO (Evropská organizace sester specialistek) a s IFPN (Mezinárodní federace perioperačních
sester).
Spolupráce s Evropskou respirační společností – předsedkyně Sekce pneumologické Eva
Kašáková.
Předsedkyně Sekce chirurgických oborů Mgr. Iva Otradovcová je členkou Světové organizace
stomaterapeutů (WCET).
Onkologická sekce je stálým aktivním členem Evropské onkologické společnosti sester (EONS),
která nabízí možnost mezinárodní spolupráce ve vzdělávacích aktivitách. 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.
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. Bc. Eva Bystřická je aktivní členkou
sesterské skupiny European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Nurses
Group.
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
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