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Úvodní slovo prezidentky 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

uplynuly právě čtyři roky od chvíle, kdy se nově zvolené prezidium 
České asociace sester pustilo s plnou vervou do práce a už jsou před 
námi volby nové. Pokud bych se měla ohlédnout zpět a zhodnotit toto 
čtyřleté období naší činnosti, řekla bych, že bylo intenzivní, náročné, 
ale i velice obohacující a přínosné. 

Za největší úspěch považuji zejména posílení naší spolupráce  
s ministerstvem zdravotnictví. Postupem let se ČAS stal pro MZ i další 
klíčové instituce respektovaným a fundovaným partnerem zejména při 
řešení odborných a legislativních otázek. Ať už šlo o příčiny personální 
krize v oboru způsobené mimo jiné i nedostatečným finančním 

ohodnocením našeho povolání, nízkým zájmem mladé generace o studium, nejednotným 
názorem na pomaturitní vzdělávání, nadbytečnou administrativou, nebo o otázky spojené  
s většími kompetencemi sester či výsluhami. 

Jsem velice hrdá, že se nám podařilo prohloubit spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví  
a sociální péče ČR a navázat užší partnerství s VZP ČR. 

ČAS reprezentuje své členy ve veřejnoprávních i odborných médiích, kde hovoříme nejen  
o problémech, které náš obor trápí, ale rovněž se snažíme motivovat případné zájemce  
o studium a přiblížit jim pozitivní stránky naší práce. Za uplynulý rok se v českých médiích objevilo 
celkem 256 výstupů spojených s činností České asociace sester - 68 z nich vyšlo v tisku, 142  
na internetových portálech, 27 v televizi a 19 v rozhlase. Nově ustanovená Pracovní skupina  
pro komunikaci a média, složená z členů ČAS, mnohem více a pravidelněji komunikuje se členy 
ČAS prostřednictvím webových stránek a facebooku, odpovídá na četné dotazy, reaguje  
na podněty a připomínky z řad členů i z řad laické veřejnosti a celkově přispívá k větší popularizaci 
našeho oboru. 

V následujícím čtyřletém období bychom rádi pokračovali v započaté práci, soustředili se zejména 
na posílení statutu našeho povolání u odborné i širší veřejnosti a dále usilovali o lepší pracovní 
podmínky sester a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků. Jednou z hlavních priorit je 
prosazení Komory sester, stanovené zákonem. Rovněž bychom rádi dosáhli toho, aby se aktivní 
členská základna ČAS rozrostla a její členové vnímali své členství jako vysoce prestižní a přínosnou 
záležitost. 

Osobně věřím, že následující roky přinesou větší stabilitu do našeho oboru, čemuž já i ostatní 
kolegové z prezidia ČAS věnujeme maximální úsilí. 

 
PhDr. Martina Šochmanová, MBA 
Prezidentka České asociace sester 
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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. 

 

Ošetřovatelská praxe  

 Posilovat a rozšiřovat kompetence zdravotnických povolání v ČR včetně prosazování 
sester a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků jako nositelů zdravotních 
výkonů. 

 Prosazovat navýšení finančních prostředků plynoucích do oblasti poskytování 
ošetřovatelské péče v souladu s rostoucími potřebami populace. 

 Spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví ČR při stanovení cenové hodnoty bodu 
zdravotního výkonu autorské odbornosti nelékařského zdravotnického pracovníka. 
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 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 péče a etika v ošetřovatelství 

Neodmyslitelnou součástí ošetřovatelské péče je respektování lidských práv, jako je právo  
na život, důstojnost a právo na zacházení s úctou. 

 Je třeba vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně, kvalitně a eticky poskytované 
ošetřovatelské péče 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 silným hlasem  
ve společnosti. 
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Jak toho dosáhneme 

Aktivitami v oblasti legislativy, standardizací ošetřovatelské péče, podporou a realizací 
vzdělávacích aktivit i publikační činností. Spoluprací se zahraničními sesterskými profesními 
organizacemi, s Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou, Českou 
lékárnickou komorou a odbornými lékařskými společnostmi, dále s Ministerstvem zdravotnictví 
ČR, Parlamentem ČR a dalšími institucemi státní správy, v oblasti pracovního práva úzkou 
spoluprací s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR. 

 

Kdo se může stát členem České asociace sester 

Členem se může stát každá sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, zdravotní laborant, 
farmaceutický asistent, asistent ochrany veřejného zdraví 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, PhD. 

Mgr. Jana Pultarová 

Mgr. Dana Křivská 

Miloslava Machovcová 

Mgr. Nina Müllerová 

Mgr. Jana Zelenková 
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Revizní komise ČAS 

Předsedkyně Milena Nociarová, DiS. 

Členky Marie Pekařová 

Jana Zuková 

 

Disciplinární komise ČAS 

Předsedkyně Mgr. Lucie Laurýnová 

Členové Jiří Černoch 

Mgr. Ivana Kupečková, MBA 

 

Kreditní komise ČAS/Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí ČAS 

Předsedkyně Bc. Anna Skalická 

Členky Jana Farkačová 

 Miloslava Machovcová 

 

Akreditační komise MZČR 

Předseda/předsedkyně Zástupce MZ ČR 

Stálý člen Bc. Anna Skalická 

 

Pracovní skupiny ČAS 

Vedoucí skupiny pro Seznam zdravotních výkonů Mgr. Jana Pultarová 

Vedoucí skupiny pro legislativu PhDr. 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 

Vedoucí skupiny pro komunikaci a média Lenka Šnajdrová 

Vedoucí skupiny pro ošetřovatelskou dokumentaci Mgr. Veronika Di Cara, PhD. 
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Předsedové sekcí a regionů ČAS 

Region Hradec Králové Bc. Ivana Roďanová 

Region Jablonec nad Nisou Bc. Daniela Macková 

Region jihomoravský Bc. Věra Roubalová 

Region Karlovy Vary Mgr. Helena Marcinková 

Region Mladá Boleslav Mgr. Lucie Laurýnová 

Region moravskoslezský Mgr. Renata Tydlačková 

Region Motol - Praha Mgr. Petra Andrlíková 

Region plzeňský 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 Mgr. et Bc. Jiří Kabát 

Sekce farmaceutických asistentů Bc. Alena Šindelářová  

Sekce gastroenterologická a hepatologická Mgr. Bc. Anděla Tichá 

Sekce chirurgických oborů Mgr. Iva Otradovcová 

Sekce interní Mgr. Jana Hrušková 

Sekce kalmetizační Radmila Dokoupilová 

Sekce kardiochirurgická Mgr. Dana Vlášková 

Sekce managementu Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA 

Sekce nefrologicko - urologická Bc. Marcela Městková 

Sekce neonatologická Bc. Michaela Kolářová, MBA 

Sekce neurologická Mgr. Petra Krulová 

Sekce nukleární medicíny Vlasta Míková 

Sekce nutričních terapeutů Bc. Květa Krajíčková 

Sekce onkologická Mgr. Darja Hrabánková – Navrátilová 

Sekce pedagogická Mgr. Ilona Kopecká 

Sekce pediatrická Jitka Voříšková 

Sekce perioperačních sester Ing. Jaroslava Jedličková, MBA 

Sekce pneumologická Eva Kašáková 
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Sekce primárních sester Mgr. Alice Strnadová, MBA 

Sekce psychiatrická Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 

Sekce sester seniorek Růžena Wagnerová 

Sekce stomatologická Iva Štercová 

Sekce studentů Michal Češek 

Sekce transfuzní služby Zdenka Drobníková 

Sekce traumatologicko - ortopedická PhDr. Dagmar Škochová, MBA 

Sekce zdravotně sociální Mgr. Veronika Křičková 

Sekce zdravotních laborantů Bc. Anna Skalická 

 

Finanční zpráva 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 bylo podáno na Finanční úřad pro Hlavní 
město Prahu dne 28. 3. 2019. 

Předkládáme výkaz zisku a ztrát za rok 2018, čísla jsou uvedena v celých tisících Kč. 

 Název ukazatele 

Čí
sl

o 
řá

dk
u Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. NÁKLADY 1   4445 

I. Spotřebované nákupy celkem 2   136 

1. Spotřeba materiálu 3    

2. Spotřeba energie 4    

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5    

4. Prodané zboží 6    

II. Služby celkem 7   2669 

5 Opravy a udržování 8    

6. Cestovné 9    

7. Náklady na reprezentaci 10    

8. Ostatní služby 11    

III. Osobní náklady celkem 12   934 

9. Mzdové náklady 13    

10. Zákonné sociální pojištění 14    

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    
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 Název ukazatele 

Čí
sl

o 
řá

dk
u Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

15. Daň z nemovitosti 20    

16. Ostatní daně a poplatky 21    

V. Ostatní náklady celkem 22   61 

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. 
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   89 

31. 
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 39    

32. Poskytnuté členské příspěvky 40    

VIII. Daň z příjmů celkem 41    

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42    

 NÁKLADY CELKEM 43    

 

 Název ukazatele 

Čí
sl

o 
řá

dk
u Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. VÝNOSY 44   4110 

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 45    

1. Tržby za vlastní výrobky 46    

2. Tržby z prodeje služeb 47    

3. Tržby za prodané zboží 48    

II. Změna stavu vnitro organizačních zásob celkem 49    

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50    
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 Název ukazatele 

Čí
sl

o 
řá

dk
u Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

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. 
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    
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Hlavní Hospodářská Celkem 

34. Daň z příjmu 83   0 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 84   -335 

 

Výsledek hospodaření České asociace sester za rok 2018 je celkově s menším schodkem proti roku 

2017. Schodek byl snížen o 200 tisíc korun.  Hospodaření bylo rozpracováno do přehledu každé sekce 

zvlášť a rozděleno na tři části - sekce, které hospodařily do mínusu, sekce, které hospodařily shodně 

s rokem 2017 a sekce, které hospodařily s významným ziskem. Prezidium ČAS hospodařilo se ziskem 

proti roku 2017. 

Sekcím je doporučeno provádět mezisoučty hospodaření v půlročních intervalech do připraveného on-

line formuláře, který bude k trvalému náhledu a kontrole účetní ČAS. Cílem hospodaření pro rok 2019 

je větší počet sekcí, které budou hospodařit se ziskem. 

 
Zpráva revizní komise 
Dne 23. 2. 2019 se komise sešla ke kontrole účetnictví za rok 2018. 

 

Personální obsazení revizní komise 

Milena Nociarová, DiS., předsedkyně komise 

Marie Pekařová, členka komise 

Jana Zuková, členka komise 

 

Předložené doklady jednotlivých sekcí a regionů 

 Pokladní knihy 

 Výpisy z bankovních účtů 

 Faktury a dohody o provedení práce 

 Příjmové a výdajové pokladní doklady (spolu s účty, zápisy z výborových schůzek) 

 Programy, souhlasná stanoviska a prezenční listiny vzdělávacích akcí, osvědčení o účasti 

na vzdělávací akci 

 Přehled činností sekcí a regionů 

 Dohoda o hmotné zodpovědnosti pokladních 

 Karta majetku 
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V roce 2018 pracovalo v ČAS celkem 40 sekcí a regionů. 

 Správné účtování - 37 sekcí a regionů 

 Neúplná dokumentace - 11 sekcí a regionů 

 Žádná dokumentace - 1 sekce 

 Dokumentace poštou - 2 sekce 

 Nepřihlášeny k revizím - 3 sekce 

K neúplné dokumentaci: 

 Dohody o odpovědnosti 

 Faktury 

 Zápisy z výborových schůzek 

 Cestovní příkazy – špatně účtované platby za oběd 

 Přehled o činnosti sekce – regionu 

 

Členka sekce nutričních terapeutů doplatila dlužnou částku na konci roku 2018. 

Sekce pracovníků v arytmologii se nepřihlásila k revizi. Sekce zaslala neúplnou dokumentaci 
o hospodaření poštou. Při rušení nebo sloučení sekce s jinou sekcí je třeba nejprve vyúčtovat, 
převést finanční částku (zůstatek) na účet slučující sekce nebo na účet prezidia ČAS a až pak rušit 
sekci. 

Oftalmologická sekce ukončila činnost v roce 2018. K revizím zaslali dokumentaci, razítka  
a zakoupený Office program do počítače. 

Sekce transfuzní služby zaslala dokumentaci pouze kurýrem, osobně se z výboru sekce nikdo 
nedostavil. 

Několik sekcí mělo chyby v dokumentaci, které byly odstraněny e-mailem. 

Na stránkách ČAS jsou vyvěšeny vzory tiskopisů k revizím pokladen sekcí a regionů, je třeba 
používat pouze tyto oficiální verze dokumentů. 

V pokladně může být hotovost max. do výše 20 tisíc Kč. 

Cestovní příkaz musí obsahovat při cestě osobním autem také kopii technického průkazu, kopii 
povinného ručení a cestovné vypočítané podle vyhlášky o cestovních náhradách. 

K vyřazování použité elektroniky: 

 Vyřazovací protokoly od odborníků je třeba doložit příjmovým dokladem. 

 

Dokumentace k revizi sekcí a regionů ČAS 

 Pokladní kniha (každý měsíc) – příjmové a výdajové doklady, účty, cestovní příkazy, 
dohody o provedení práce 

 Bankovní výpisy (každý měsíc) – přiřadit faktury, cestovní příkazy, dohody o provedení 
práce 
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 Vzdělávací akce: 

- vyúčtování vzdělávací akce 

- pozvánka 

- souhlasné stanovisko 

- prezenční listina 

- vzor – Osvědčení o účasti na vzdělávací akci 

- příjmové a výdajové doklady k akci 

 Tiskopisy k revizi sekcí a regionů: 

-  přehled o činnosti sekce, regionu      2x 

-  přehled o vzdělávacích akcích sekcí, regionů    2x 

- vyúčtování sekcí, regionů       2x 

- pokladní kniha        2x 

- dohoda o zodpovědnosti 

- karta majetku 

- podpisový vzor 

- zápisy ze schůzek výboru 

 

Závěr 

Pokladním stačí k revizím jeden šanon, dokumenty jsou řazeny po měsících. Zvlášť je řazena složka 
pokladní kniha (doklady po měsících za sebou), bankovní výpisy jsou řazeny stejně. 

U výdajových dokladů nelze „míchat“ dohromady různé sortimenty (poštovné, cestovné, 
občerstvení). 

V roce 2018 byly provedeny úpravy pokynů k revizím všech potřebných tiskopisů. Bylo by vhodné 
mít seznam kontaktů i na pokladní sekcí a regionů, aby byli všichni dostatečně informováni  
o termínech revizí či o případných změnách. 

Také letos se stávalo, že ne všichni měli přístup k tiskopisům potřebným k revizím. 

Pokud sekce/region potřebuje zakoupit nové elektronické vybavení, schválení musí být 
zaznamenáno v zápise z výborové schůzky. 

Protože stále dochází k nesprávné informovanosti ohledně životnosti PC techniky, je třeba 
zpracovat dodatek ke Stanovám ČAS – Finanční řád – dobu trvání funkčnosti přístrojů  
a způsob jejich „likvidace“. 

Jestliže sekce/region plánuje ukončení činnosti, je na zvážení koupě nové elektroniky. 

V případě ukončení činnosti výboru sekce/regionu je třeba zaslat žádost, adresovanou prezidiu 
ČAS, o ukončení činnosti nebo sloučení s jinou sekcí/regionem. Hospodaření sekce/regionu se 
ukončí s revizní komisí na základě souhlasu prezidia. Zbylá finanční částka se převede na účet 
prezidia nebo sloučené sekce. 
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Při kontrole účetnictví prezidia revizní komise shledala odlišně vedenou dokumentaci pokladny,  
a to v období od října 2018 do doby výměny účetního. Bylo by vhodné zvážit úpravy dokumentace 
pro případ auditu.             

 

Milena Nociarová, DiS. 
předsedkyně revizní komise  

 

Zpráva disciplinární komise 

Komise pracovala ve složení předsedkyně – Mgr. Lucie Laurýnová, členové – Mgr. Ivana 
Kupečková, MBA, Jiří Černoch. 

V průběhu roku 2018 disciplinární komise nebyla vyzvána, aby se zabývala či prošetřila podněty  
z oblasti porušení norem pro nelékařské zdravotnické pracovníky.  

 

Mgr. Lucie Laurýnová 
předsedkyně disciplinární komise  

 

Zpráva kreditní komise/komise pro kvalitu vzdělávacích akcí 
Předsedkyně:  Bc. Anna Skalická  

Členky:  Jana Farkačová, Miloslava Machovcová 

Činnost kreditní komise byla ukončena k 30. 6. 2018. Česká asociace sester i nadále poskytuje 
záštitu odborným akcím NLZP.  

Počet podpořených vzdělávacích akcí v roce 2018:   774 

 

Bc. Anna Skalická 
viceprezidentka ČAS 
 

Evidence členské základny 
Evidence členské základny je vedená v databázovém systému, který byl vytvořen na míru České 
asociaci sester v roce 2007 s následnými úpravami. Má mnoho funkcí a splňuje požadavky Úřadu 
pro ochranu osobních údajů. Stále 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, nicméně se stává výrazně zastaralým a nefunguje ideálně. 

Proto nové prezidium plánuje kroky k vytvoření nového systému a webu, který by byl modernější, 
efektivnější a přesnější. Následující tabulky se vztahují k členské základně – stav k 14. 4. 2019. 
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Členská základna  

 Počet k 14. 4. 2019   Počet k 1. 1. 2018 

Počet aktivních členů 4318 4224 

Počet nově přihlášených členů 153 158 

Počet odhlášených členů 85 926 

Počet členů ve více jak jedné sekci / regionu 672 652 

Počet znovu přihlášených členů (obnovené 
členství) 

36 67 

 

Zdá se, že členská základna se v roce 2019 (v porovnání s rokem 2018) mírně navýšila, ale zatím, 
kvůli ne zcela funkčnímu systému přiřazování plateb členských příspěvků, není jasné, kolik kolegyň 
a kolegů odchází v tomto roce do důchodu, a proto své členství ukončí.  V této souvislosti je 
vhodné počítat s demografickými změnami a učinit ČAS zajímavou i pro kolegy  
v důchodovém věku, ať již pracující či nikoliv. 

 

Rozdělení členské základny podle krajů 

Kraj Počet členů 

Praha 1308 

Středočeský kraj 561 

Jihomoravský kraj 349 

Královéhradecký kraj 345 

Moravskoslezský kraj 330 

Ústecký kraj 196 

Olomoucký kraj 181 

Plzeňský kraj 155 

Jihočeský kraj 143 

Pardubický kraj 126 

Vysočina 125 

Liberecký kraj 110 

Karlovarský kraj  95 

Zlínský kraj 87 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání aktivních členů 

Středoškolské 2252 

Vysokoškolské 962 

Vyšší odborné 345 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018  ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

  

Londýnská 15, 120 00 Praha 2 
IČO 00537161 Strana 17 z 62 
www.cnna.cz  

Odbornost aktivních členů 

Všeobecná sestra 3544 

Nutriční terapeut 198 

Zdravotní laborant 191 

Farmaceutický asistent 179 

Porodní asistentka 50 

Jiné 48 

Zdravotně sociální pracovník 30 

Zdravotnický asistent 21 

Zdravotnický záchranář 12 

Asistent ochrany veřejného zdraví 5 

Radiologický asistent 2 

Ortoptista 2 

Laboratorní asistent 2 

 

Slevové výhody členů 

Typ slevy  

Bez slevy 4218 

Důchodce 86 

Student 11 

Na mateřské 3 

 

Počet aktivních členů podle sekcí/regionů k 14. 4. 2019 

Sekce/region Počet členů 

41. Region Praha 529 

10. Sekce interní 369 

02. Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 249 

08. Sekce domácí péče 228 

12. Sekce nefrologicko – urologická 225 

36. Sekce nutričních terapeutů 221 

07. Sekce chirurgických oborů 218 

30. Sekce zdravotních laborantů 214 

39. Region Hradec Králové 199 

19. Sekce pediatrická 198 

53. Region moravskoslezský 197 

01. Sekce farmaceutických asistentů 176 

61. Region Mladá Boleslav 146 
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46. Region jihomoravský 134 

65. Sekce gastroenterologická a hepatologická 125 

21. Sekce psychiatrická 123 

57. Sekce diabetologická 116 

27. Sekce pedagogická 111 

15. Sekce onkologická 110 

31. Sekce managementu 108 

63. Region Motol - Praha 83 

73. Sekce perioperačních sester 79 

59. Sekce neonatologická 78 

17. Sekce traumatologicko – ortopedická 76 

23. Sekce stomatologická 75 

22. Sekce zdravotně sociální 71 

66. Sekce pneumologická 67 

44. Region plzeňský 65 

69. Sekce primárních sester 60 

38. Sekce kardiochirurgická 60 

64. Region Karlovy Vary 59 

56. Sekce neurologická 38 

43. Region Jablonec nad Nisou 30 

52. Sekce transfuzní služby 26 

33. Sekce nukleární medicíny 20 

03. Sekce dermatovenerologická 19 

68. Sekce sester seniorek 15 

20. Sekce kalmetizační 11 

50. Sekce studentů 10 

 

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 

 právní 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 10 % na knihy vydavatelství Grada Publishing, a.s. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018  ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

  

Londýnská 15, 120 00 Praha 2 
IČO 00537161 Strana 19 z 62 
www.cnna.cz  

 zvýhodněné telefonní tarify společnosti TRS servis s.r.o. 

 

Nezdá se ovšem, že by tyto výhody motivovaly nové zdravotníky ke vstupu do České asociace 
sester ve vysokých počtech. Proto nové prezidium momentálně intenzivně diskutuje  
o nabídkách dalších motivátorů. 

 

Sekce a regiony 
Česká asociace sester má ke dni 14. 4. 2019 celkem 39 fungujících regionů a sekcí. Konkrétní 
informace o činnosti jednotlivých sekcí a regionů jsou popsány v této výroční zprávě. 
 

Region Hradec Králové 

Činnost regionu navazovala na předchozí léta, a to tradicí odborných seminářů, které byly 
otevřeny všem zájemcům o danou problematiku. I nadále některé z akcí probíhaly v příjemných  
a důstojných prostorách Fakultní nemocnice Hradec Králové. Témata byla zaměřena jak  
na aktuální problematiku ošetřovatelské péče, tak na informace týkající se sesterské profese. 

Během roku byly uspořádány 4 semináře, 1 konference a 1 mezinárodní kongres - XXIV. 
královéhradecké ošetřovatelské dny.  

Mezinárodní kongres se uskutečnil ve dnech 13. – 14. září 2018 v prostorách EA Hotel Tereziánský 
dvůr Hradec Králové ve spolupráci s Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu  
a gerontologie. Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice Hradec Králové  
a Oddělení ošetřovatelství Ústavu sociálního lékařství LF Hradec Králové. Kongres zaštítilo 
Ministerstvo zdravotnictví ČR a Královéhradecký kraj. V rámci této akce region udržuje kontakt  
s Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu a již čtvrtým rokem mohl přivítat polské kolegyně. 
Hlavními tématy kongresu byly komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s diabetem mellitem, 
podpora NLZP v jejich práci (psychická, materiální, technická), a dále péče o pacienta s kožními 
defekty, ošetřovatelské kazuistiky a vzdělávání NLZP. V úvodu kongresu došlo ke křtu knihu 
zakladatelky Domácího hospice Duha Jany Siebrové s názvem „Naděje na konci cesty. Další 
příběhy hospice Duha“. Mezi čestnými hosty byla mimo jiné prezidentka ČAS PhDr. Martina 
Šochmanová, MBA, která ve svém příspěvku nastínila problematiku České asociace sester, 
postavení této profesní organizace v návaznosti zejména na aktuální legislativní změny, postavení 
sestry ve společnosti a její platové a společenské ohodnocení. 

Na semináři Sociální péče ve FN Hradec Králové (27. 2. 2018) kolegyně z Oddělení sociální péče 
seznámily přítomné s činností a problematikou jejich oddělení, a to u dospělých i dětských 
pacientů. 

Dubnový seminář Péče o seniory se zabýval geriatrickou péčí. Zazněly přednášky na téma 
rehabilitační ošetřovatelství, výživa u seniorů, význam volnočasových pohybových aktivit seniorů 
a prevence kriminality na seniorech. 

XII. konference Ošetřovatelská péče v psychiatrii (11. 5. 2018) byla zaměřena ve čtyřech blocích 
na dětskou psychiatrii, pacienta v akutní a následné péči, podporu duševního zdraví a spánkové 
laboratoře FN Hradec Králové. 
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Na semináři Stop dekubitům (1. 11. 2018) zazněly aktuální informace z oblasti sledování dekubitů, 
poznatky ohledně problematiky rozlišování dekubitu a inkontinenční dermatitidy. Přítomní se 
věnovali novým trendů v prevenci a léčbě dekubitů. I v tomto roce účastníci seminář hodnotili 
velice kladně a přínosně. 

XVIII. urologický seminář (26. 11. 2018) v letošním roce zaznamenal kladnou odezvu. Účastníci si 
vyslechli přednášky na témata legislativa a postup při indikaci dárců orgánů, představení 
operačních sálů, roboticky asistovaná cystektomie u ženy a proběhla řada dalších zajímavých 
přednášek. 

Ve spolupráci s ČAS – Region Hradec Králové – se uskutečnily i další odborné vzdělávací akce, 
celkem 2 konference a 2 semináře. 

Jednání výkonného výboru ČAS – Region Hradec Králové – probíhala ve dnech 2. 2., 27. 4. a 21. 9. 
2018. Předmětem těchto jednání byly zprávy o hospodaření, tématická zaměření  
a organizační zajištění seminářů, dále organizace a finanční spoluúčast ČAS na XXIV. 
královéhradeckých ošetřovatelských dnech (např. pro členy ČAS – Region Hradec Králové – byl 
kongres zdarma). Byly zde předány informace z jednání Sněmu předsedů sekcí a regionů. 

Stav členů Region Hradec Králové k 21. 5. 2018:  173  

Aktivní spolupráce s členskou základnou a předávání kvalitních informací sestrám je jedním  
z kroků výboru Regionu Hradec Králové, jak motivovat sestry ke spolupráci v rámci ČAS. Všem 
členům (i neaktivním) byl zaslán motivační dopis. Výsledkem je vzestupný trend: k 10. 9. 2018  
– 187 členů regionu, k 31.12 2018 – 193 členů regionu. 

Některé členky i nadále aktivně pracují v Radě kvality pro ošetřovatelskou péči ve FN Hradec 
Králové a účastní se vytváření ošetřovatelských dokumentů. Jsou zastoupeny v poradních 
komisích ředitele a jsou členkami v komisích při výběrových řízeních na manažerské pozice  
pro NLZP. V rámci širších aktivit působí členky regionu také v komisích na národní úrovni při MZ 
ČR. 

 
Bc. Ivana Roďanová 
předsedkyně regionu 

 

Region Jablonec nad Nisou 

Vzdělávací akce regionu 

 Akce výboru – aktivity regionu, 20. 3. 2018 

 Školící akce „Naše tělo naše záda“, přednášející: Mgr. Šárka Hanušová, 30. 5. 2018 

 Seminář „Akutní stavy v gynekologii a porodnictví“, přednášející prim. MUDr Michal 
Vraný, 6. 6. 2018 

 Akce výboru - aktivity regionu, 18. 9. 2018 

 Seminář „ Fyzikálně - cévní terapie“, přednášející Martin Šmídek, 6. 11.2018 

 Předvánoční setkání a seminář „Inkontinence a metody léčby“, přednášející: MUDr. Vít 
Mairich, 12. 12. 2018                                                                   
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Daniela Macková 
předsedkyně regionu 
 

 

Region jihomoravský 

V roce 2018 proběhla odborná konference na téma „Co by se ve zdravotnictví stát nemělo“. 
Přestože se z přislíbené účasti paní senátorka na poslední chvíli omluvila, akce se zúčastnilo  
63 sester. Sestry se zajímaly o průběh šetření a závěry soudu kolegyně nařčené z ublížení  
na zdraví s následkem smrti svěřených pacientů. Celá konference byla věnována právě tomuto 
případu. 

Region nabídl spolupráci na pořádání konference dermatovenerologické sekce, která čítá málo 
členů. Sekce má své zástupce při pořádání kongresu Letovice care. 

Členky regionu se účastní Plesu sester, Dne ošetřovatelství a dalších akcí pořádaných ostatními 
regiony a sekcemi ČAS. 

Stav členské základny je setrvalý, pohybuje se kolem 145 členek. 

 

Bc. Věra Roubalová 
předsedkyně regionu 

 

Region Karlovy Vary 

V roce 2018 se konala 4 zasedání výboru regionu.  

 

Přehled vzdělávacích akcí – seminářů 

 Rozšířená hygienická předoperační péče, 23. 1. 2018 

 Kardiopulmonální resuscitace, 27. 2. 2018 

 Ochrana osobních dat ve zdravotnictví, 13. 3. 2018 

 Rozšířená hygienická předoperační péče, 13. 4. 2018 

 Den hygieny rukou NE Cheb, 2. 5. 2018 

 Den hygieny rukou NE KV, 3. 5. 2018 

 Kardiopulmonální resuscitace, 6. 6. 2018 

 Nový NIS FONS ENTERPRISE, 3. 10. 2018 

 Periodické školení HDR, 5. 11. 2018 

 

Mgr. Helena Marcinková 
předsedkyně regionu 
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Region Mladá Boleslav 

Region Mladá Boleslav pracuje od 1. dubna 2004 jako součást organizace. 

V roce 2018 bylo v plánu uspořádat celkem 4 vzdělávací akce – 2 celodenní konference,  
1 odborný seminář a 1 zahraniční pracovní den. 1 celodenní konference se nekonala  
z důvodu nízkého počtu pasívních účastníků.  

Vzdělávací akce  

 Pracovní den – Návštěva nemocnice v Provence, Francie, Frejuus, 15. – 20. 5. 2018 

 Seminář – Právní minimum pro pečující profese SZŠ a VOŠZ, Mladá Boleslav, 11. 12. 2018 

 

Mgr. Lucie Laurýnová 
předsedkyně regionu 

 
Region moravskoslezský 

Jana Zuková a Milena Nociárová, DiS. jsou členkami Revizní komise ČAS. 

V roce 2018 region uspořádal konferenci „Mozkocvična II“ a seminář „Dysfagie z pohledu ORL  
a logopedie“.  

Na konferenci „Mozkocvična II“ se již podruhé představila Lenka Šnajdrová. Akce byla zaměřena 
na kognitivní funkce mozku, jak účinně a lépe trénovat. Lektorka s lehkou bravurností znalce 
problematiky a smyslem pro odlehčení situace názorně seznámila účastníky s danou 
problematikou. Přítomné posluchačky se aktivně zapojily do cvičení – jak si lépe zapamatovat, jak 
mozek cvičit, jak se učit a jak odpočívat. Akci hodnotili všichni účastníci jako velmi přínosnou.  

Na konci roku 2018 region, společně s ORL oddělením NsP Havířov p. o., spolupořádal seminář, 
který byl věnován poruchám polykání. 

Dne 9. 6. 2018 se čtyři členky regionu zúčastnily 8. ročníku Avon pochodu v Praze, pochodu  
„Pro zdravá prsa“. Akci si členky regionu náležitě užily a zakoupením charitativních triček přispěly 
na podporu neziskových projektů spojených s bojem za zdravá prsa: bezplatná AVON linka  
za zdravá prsa, Ženy ženám, Screeningový výzkum a provoz Aliance žen s rakovinou prsu. 

Čtvrtým rokem se členky podílí na rozšíření informací o anketě Moravskoslezská Sestra.  

Anketa Moravskoslezská Sestra 2018 byla pořádána Moravskoslezským krajem. Záštitu nad akcí 
převzal ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a prezidentka České asociace sester Martina 
Šochmanová. Anketa již tradičně probíhala v období od března do května, kdy zdravotnická 
zařízení Moravskoslezského kraje měla možnost nominovat své kandidáty v pěti hlavních 
kategoriích: 

 Sestra u lůžka 

 Ambulantní a domácí péče 

 Paliativní a hospicová péče 

 Porodní asistentka 

 Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči 
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Podmínkou pro zařazení do ankety byla minimálně pětiletá praxe v oboru. V kategorii Ocenění  
za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči bylo podmínkou 25 let praxe v oboru. Celkem se sešlo 
60 nominací z více jak 20 zdravotnických zařízení. V průběhu měsíce srpna a září široká veřejnost 
vybírala vlastní favoritku z 12 finalistek v kategorii "Sestra veřejnosti 2018". Slavnostní vyhlášení 
ankety proběhlo 1. 11. 2018 v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava  
za přítomnosti prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana Moravskoslezského kraje, náměstka  
pro zdravotnictví MUDr. Martina Gebauera, zástupců zdravotnických zařízení, partnerů celé akce, 
a také prezidentky ČAS, která již tradičně byla předsedkyní odborné poroty. 

Region každoročně spolupracuje s Domem techniky Ostrava na pořádání kongresu – XXII. ročníku 
Gerontologických dnů. Kongres se konal ve dnech 17. – 19. 10. 2018 v Ostravě. Letošní motto 
akce: Senior – cesta profesionální péče. Mgr. R. Tydlačková byla členkou přípravného výboru. 
Každoročně je hostem kongresu zástupce prezidia ČAS. Akce je pořádána pod patronací ČAS. 

Ve dnech 21. – 23. 9. 2018 byl uspořádán již ,,III. Relaxační pobyt“ pro členky regionu. Pobyt se 
konal v malebném prostředí Hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Akce se zúčastnilo 15 členek 
regionu. Po celé tři dny mohly členky odpočívat a relaxovat podle vlastních představ. Součástí 
služeb byla nejen výborná gastronomie, ale také wellness, včetně bazénu, vířivky, sauny a masáží. 
Pro všechny byla připravena masáž dle nabídky. Účastnice se mohly pobavit a blíže se seznámit 
s ostatními kolegyněmi při večerním posezení. Součástí posezení bylo předání informací z ČAS, 
dále probíhaly diskuze k oblasti vzdělávání, kompetencí, nedostatku sester  
a další problematice. Poslední dva dny byly čistě individuální se zaměřením na relaxaci. Členky 
regionu si užívaly masáží a koupelí, některé vyrazily na procházku do blízkého lesa nebo  
na zámek. I přes chladnější počasí účastnice pobytu byly rády, že si udělaly chvilku pro sebe. 
Odpočívaly, relaxovaly a hlavně strávily chvíle v kolektivu, kde smích byl opět na prvním místě. 
Ohlas členek byl velmi pozitivní. 

 

Mgr. Renata Tydlačková 
předsedkyně regionu 

 

Region Praha 

Výbor regionu zakoupil pro své aktivní členy 9 vstupenek na Den sester, který se konal  
23. května 2018 v Praze v Divadle U Hasičů. 

Dne 22. listopadu 2018 se uskutečnila IV. odborná konference nelékařských zdravotnických 
pracovníků s názvem „Společně se vzděláváme“. Konference byla zaměřena multioborově, byla 
plně obsazena a velmi kladně hodnocena. 

Dne 8. prosince 2018 se pro velký zájem uskutečnil výlet na vánoční trhy do Drážďan v SRN. 
Přihlásilo se 100 účastníků. Byla zajištěna autobusová doprava. Účastníci hodnotili výlet jako 
úspěšný a podali náměty na další možnosti relaxace. 

V průběhu roku 2018 byly rozeslány a vyvěšeny výzvy s nabídkou výletů do Miniaturparku 
Boheminium v Mariánských lázních, dále do Pelhřimova a Pece pod Sněžkou, kde se konal 
charitativní výstup na podporu nadačního fondu KlaPeto. Z důvodu nízkého zájmu účastníků se 
však ani jeden výlet nepodařilo zorganizovat. 
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V roce 2018 byl zachován příspěvek 500 Kč/rok pro členy Regionu Motol. Byly předávány 
upomínkové dárky kolegyním a kolegům k životnímu jubileu 45, 50, 55, 60 a více let. 

Zprávy z akcí jsou k dispozici na webových stránkách ČAS. 

 
Mgr. Petra Andrlíková 
předsedkyně regionu 

 

Region plzeňský 

Činnost regionu byla obnovena v roce 2011. Dne 30. 3. 2016 byl řádnými volbami zvolen výbor, 
který je složen ze zástupců různých poskytovatelů zdravotních služeb nebo vzdělavatelů 
zdravotnických profesí. Jednání výboru se účastní stálé hostky – Mgr. Nina Müllerová,  
Mgr. Jaroslava Nováková, Bc. Drahomíra Loužecká a další, které se aktivně podílejí  
na činnosti. 

 

Vzdělávací akce (včetně účasti na akcích prezidia) 

Region uspořádal dvě konference na téma „Nemocnice podporující zdraví“ (14. 5. 2018) a STOP 
dekubitům (21. 11. 2018).  

Výbor regionu se zavázal k pravidelnému pořádání jarní a podzimní konference. Dále se zavázal  
k velmi intenzivní spolupráci s katedrou ošetřovatelství FZS ZČU právě na pořádání vzdělávacích 
akcí. Proběhlo i setkání studentů Katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU s Mgr. 
Müllerovou, členkou prezidia ČAS.  

Mgr. Müllerová se zúčastnila jednání 6. Kulatého stolu MZ ČR – Systém monitorování a prevence 
a léčby dekubitů v ČR, které se konalo 15. 11. 2018 v Praze. 

Členky regionu se účastnily oslavy Mezinárodního dne sester, která proběhla v červnu 2018  
v Divadle u Hasičů v Praze, sněmu předsedů v Brně a Praze, a dále konferencí pořádaných 
prezidiem ČAS včetně Fóra delegátů. 

 

Účast v pracovních skupinách či jiných institucích za ČAS 

Ve skupině pro legislativu je zapojená Mgr. Müllerová a Bc. Chvojková. Z nejdůležitějších 
dokumentů byla připomínkována novela návrhu vyhlášky č. 98/2012 Sb.,  
o zdravotnické dokumentaci, Koncepce ošetřovatelství, Národní vzdělávací program  
pro všeobecné sestry, kompetence pro všeobecné sestry a další zdravotnické pracovníky. 
Legislativní skupina se také vyjadřovala k návrhu snížení administrativní zátěže zdravotnických 
pracovníků. 

Zástupce ČAS Mgr. Nováková je členkou Akreditační komise MZ ČR.  
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Jiné aktivity (např. spolupráce se školami, v rámci projektů) 

V roce 2018 výbor pokračoval ve spolupráci se sdružením Mamma Help. Členky sekce se 
pravidelně účastní a podporují akce tohoto sdružení. Regionální Podzimní konference 2019 bude 
pořádána ve spolupráci s Mamma Helpem, pobočka Plzeň. 

 

Zahraniční aktivity 

Členka prezidia Mgr. Müllerová je členkou Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů 
(EPUAP). V letošním roce se aktivně účastnila výroční 20. konference v Římě a pravidelně předává 
informace o aktivitách a výzvách EPUAP na konferencích (Sympozium STOP dekubitům ve FN 
Plzeň), a dále v časopise Florence nebo prostřednictvím portálu www. dekubity. eu. Spolupracuje 
s rakouskou společností pro prevenci dekubitů APUPA.  

PhDr. Krocová a PhDr. Bejvančická se zúčastnily v říjnu 2018 setkání EFN v Senci (SR) v rámci 
jednání pracovních skupin. 

 

Různé (účast na sportovních nebo dobročinných aktivitách, zastupování ČAS  
na výběrových řízeních) 

V květnu/červnu 2018 se členky zúčastnily AVON pochodu v Praze.  

Členky výboru Mgr. Šafránková a PhDr. Krocová se pravidelně účastní akcí a setkání, které pořádá 
sdružení Mamma Help – „Ruce na prsa“, setkání k založení sdružení, vánoční posezení apod. 

Bc. Eva Bystřická (členka regionu, vrchní sestra Hematologicko – onkologického oddělení Fakultní 
nemocnice Plzeň a vedoucí plzeňského Dárcovského a náběrového centra Českého národního 
registru dárců dřeně) byla oceněna v květnu 2018 Cenou za rozvoj ošetřovatelství  
za významný pozitivní vliv a přínos pro oblast ošetřovatelství. Jednalo se o setkání u příležitosti 
Mezinárodního dne sester. 

 

Hospodaření regionu 

Výsledek hospodaření za rok 2018 byl kladný. Zůstatek na účtu je k 31. 12. 2018 kladný. Konkrétní 
výše zůstatku je k dispozici u pokladníka regionu. 

 

Plánované aktivity – výhled na rok 2019 

Region plánuje pořádání jarní a podzimní konference (ve spolupráci s Mamma Help), dále 
uskuteční pravidelná setkání výboru, zúčastní se sněmu předsedů v Brně, konferencí prezidia  
a akcí ČAS (Ples sester, Sestra roku, Mezinárodní den sester). Dále region plánuje setkání se 
studenty a laickou veřejností. 

 

Aktuální události 2019 

 pravidelná setkání výborů – 2x ročně 

 průběžná aktualizace informací na stránkách regionu 
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Realizace plánu vzdělávacích akcí regionu 

 konference FN Plzeň (zastoupení v předsednictvu sekcí) – duben 

 konference Cesta poznávání (ve spolupráci s FZS ZČÚ) – květen 

 sympozium STOP dekubitům (spolupořadatel) – listopad 

 konference k desátému výročí činnosti plzeňské pobočky Mamma Help 

 sympozium operačních sálů a centrální sterilizace (spolupořadatel) 

 spoluúčast na akcích na podporu zdraví v rámci projektu „Nemocnice podporující zdraví“ 

 AVON pochod 

 

Plnění úkolů prezidia ČAS 

 účast na volbách do prezidia – březen 

 

Účast na akcích pořádaných prezidiem 

 Ples sester 

 Mezinárodní den sester 

 Konference prezidia 

 
PhDr. Jitka Krocová 
předsedkyně regionu 

 

Region Praha 

Region Praha sdružuje zdravotníky mnoha profesí z celé republiky. Členky/členové regionu tvoří 
všeobecné sestry, zdravotní laboranti, nutriční terapeuti, porodní asistentky, farmaceutičtí 
asistenti a zdravotně sociální pracovníci. 

Region velmi úzce spolupracuje se zdravotními laboranty. Ve výboru jsou zastoupeny 2 členky 
této profese – Mgr. Martina Bunešová, MBA působící ve výboru sekce zdravotních laborantů  
a předsedkyně výboru biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP a předsedkyně regionu Marie 
Pekařová, která je již 3. volebním obdobím členkou Revizní komise ČAS. 

Region pořádá konference pouze v sobotu a nikdy necílí na jediné téma. Snaží se, aby výběr 
probíraných témat zaujal všechny zúčastněné specialisty.  

V roce 2018 region uspořádal již pátou konferenci ve spolupráci se Sekcí nukleární medicíny. Tato 
akce byla zaštítěna náměstkyní ošetřovatelství ve FN Motol. Největší zájem vzbudila přednáška 
kolegyň z vídeňského Orthopädisches Spital Speising. Kolegyně z této nemocnice zde přednášely 
již podruhé a byla domluvena další spolupráce. 

Veškerou propagaci, organizaci a průběh konferencí zajišťují členky výboru, a to bez finančních 
nároků. 
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Výbor nominoval na Cenu Florence Nightingalové předsedkyni Regionu Praha, paní Marii 
Pekařovou, která byla oceněna za svůj přínos pro rozvoj České asociace sester. 

Výbor sekce se schází několikrát do roka, členky jsou dle potřeby v kontaktu.  Zúčastňují se všech 
akcí, které pořádá prezidium. Členky/členové regionu jsou pravidelně informováni o dění v ČAS  
i činnostech Regionu Praha. 

Hospodaření regionu je vyrovnané a prostředky jsou účelně využívány k dalšímu vzdělávání členů 
a rozvoji regionu. 

 

Marie Pekařová 
předsedkyně regionu 

 

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 

Předsedkyně sekce ARIP: Mgr. Ivana Kupečková, MBA 

Členové výboru sekce ARIP: Mgr. Jana Flajšingrová, PhDr. Jana Nekudová, Mgr. Mario Pytel, DiS., 
PhDr. Mgr. Ondřej Ulrych 

Členové revizní komise: PhDr. Mgr. Ondřej Ulrych, PhDr. Jana Hocková, Ph.D. 

Pokladník sekce: Mgr. Jiří Čáp 

V roce 2018 proběhly korespondenční volby do sekce ARIP. Dne 3. 10. 2018 se konala ustavující 
schůze nového výboru v Praze. 

Sekce pořádala sesterský program na XXV. Kongresu ČSARIM 3. – 5. 10. 2018 v Praze. 

Sekce spolupracovala na přípravě odborného programu sesterské sekce X. konference AKUTNĚ. 
cz, která se konala v Brně dne 17. 11. 2018. 

Členové sekce se účastnili Celoslovenské konference sester pracujících v anesteziologii  
a intenzivní péči v Košicích ve dnech 13. – 15. 6. 2018. 

Sekce navázala kontakt s EfCCNa (Evropská asociace ARO sester). 

Mgr. Ivana Kupečková, MBA 
předsedkyně sekce 

 

 

Sekce dermatovenerologická 

Předsedkyně sekce se zúčastnila všech akcí pořádaných prezidiem ČAS. Následně o nich vždy 
informovala ostatní členky výboru na společných setkáních, telefonicky či e – mailem. Výbor sekce 
se v roce 2018 sešel 4x. Projednávány byly hlavně možnosti zajištění vzdělávacích akcí, což se 
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ukázalo jako komplikované pro nezájem z řad přednášejících i zúčastněných. Proto se členky 
rozhodly ke spolupráci na vzdělávacích akcích s Regionem jihomoravským.  

Dne 14. 5. 2018 sekce spolupořádala konferenci „Co by se stát nemělo“ poukazující na právní 
aspekty práce NLZP ve FN U Svaté Anny v Brně. 

Pokladník sekce seznámil výbor s vyúčtováním hospodaření za rok 2017, které bylo předloženo 
Revizní komisi ČAS. Rovněž pokladník pravidelně informoval o stávajícím hospodaření sekce. 

Práce sekce je komplikována tím, že většina sester je zaměstnána zejména  
v soukromých ambulancích a členky mají problém s uvolňováním. Proto se i přes veškerou snahu 
nezapojují aktivně do činnosti ČAS. 

Božena Jelínková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce diabetologická 

Složení výboru sekce 

Předseda: Bc. Vladimíra Havlová 

Místopředseda: Lenka Škodová 

Členové výboru: Bc. Kateřina Čechová, PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, Ph. D. 

Pokladník: Radka Šitová 

Předseda revizní komise: Romana Fatková 

Členové revizní komise: Gabriela Říčařová, Jana Mašková 

Počet aktivních členů: 112 

 

Aktivity, vzdělávací akce 

V roce 2018 proběhlo celkem 7 vzdělávacích akcí (včetně mezioborových), v počtu cca 320 
účastníků. 

 

Členství 

ČAS (Česká asociace sester) – Pracovní skupina Pro Seznam zdravotních výkonů MZ ČR 

ČDS (Česká diabetologická společnost) – členství ve výboru ČDS, Pracovní skupina pro edukaci 

DAČR (Diabetická asociace ČR) – členství v prezidiu asociace, která zastupuje všechny subjekty 
věnující se problematice diabetu v ČR (zástupkyně za diabetologické sestry) 
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Spolupráce 

 ČDS, Svaz diabetiků ČR, Nadace rodičů a přátel diabetických dětí, Časopis Kazuistiky 
v diabetologii, Časopis DiaStyl 

 

Plán aktivit na rok 2019 

 Konference, semináře, workshopy 

 Diabetologie pro sestry v praxi – Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Dvůr Králové 

 Témata související s diabetem – Praha 

 Kazuistický seminář – Praha 

 

Cíle sekce 

 Podíl na zlepšování kvality léčby a života diabetiků 

 Podíl na změnách v legislativě (prostřednictvím ČAS, ČDS a DAČR), dále  
na Diabetologickém programu ČR a projektech pro léčbu a prevenci diabetu 

 Zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí v oboru diabetologie (kódy 
zdravotních výkonů) 

 Podpora kvality péče o pacienty s diabetem prostřednictvím zvyšování vědomostí  
a praktických dovedností všeobecných sester pracujících v diabetologii 

 Zvyšování informovanosti ostatních zdravotnických profesí i veřejnosti o diabetu 

 

Bc. Vladimíra Havlová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce domácí péče 

Činnost sekce 
Účast zástupců sekce ve výběrových řízeních na místně příslušných krajských úřadech ČR 
(odbornost 925, 926). 
Průběžná jednání předsedy sekce Mgr. et Bc. Jiřího Kabáta na VZP a v rámci dohodovacího řízení 
o výši úhrad v roce 2019. 
MZČR – členství v pracovní skupině VZP, viz zápisy z jednání, dostupné na www.casdp.cz. 
 
Vzdělávací akce 
Konference Inovace v domácí zdravotní péči – 131 účastníků. 
 
Mgr. et Bc. Jiří Kabát 
předseda sekce 
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Sekce farmaceutických asistentů 

Sekce sdružuje odborníky z řad farmaceutických asistentů České republiky. Většina členů pracuje 
ve veřejných nebo nemocničních lékárnách, menší část je zaměstnána v prodejnách 
zdravotnických potřeb. 

V dubnu 2018 sekce uspořádala 20. celostátní konferenci v Praze na téma „Individuální příprava 
léčiv“, která byla zároveň konferencí volební. Do programu konference se podařilo zařadit velmi 
úspěšnou přednášku cvičitelky ze Studia M „Zdravá záda“.  

V listopadu 2018 sekce organizovala blok farmaceutických asistentů na 21. kongresu 
nemocničních lékárníků v Hradci Králové, kam pozvala představitele projektu Loono. 

Sekce je členem Evropské asociace farmaceutických techniků (EAPT). 

Výbor aktivně spolupracuje s komorou farmaceutických laborantů SR. 

Sekce spolupracuje s Českou lékárnickou komorou a Českou farmaceutickou společností ČLS JEP. 

Sekce podporuje projekty firmy Fagron. 

Sekce podporuje domov seniorů Sue Ryder.  

Činnost sekce je prezentována na webových stránkách www.farmaceutickyasistent.cz  
a https://www.facebook.com/farmaceutickyasistent.cz/. 

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

 

Bc. Alena Šindelářová  
předsedkyně sekce  

 

Sekce gastroenterologická a hepatologická 

Vzdělávací akce 

 Kongres Budějovice gastroenterologické, 26. – 27. 4. 2018 

 Konference 19. endoskopický den IKEM, 16. 5. 2018 

 Kongres 40. České a slovenské endoskopické dny, 16. – 18. 5. 2018 

 Konference V. Zlínská gastroenterologická konference, 15. 9. 2018 

 Kongres Vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29. 11. – 1. 12. 2018 

 Konference Endoskopická sestra v roce 2018, 10. 12. 2018 

 

Mgr. Bc. Anděla Tichá 
předsedkyně sekce 
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Sekce chirurgických oborů 

Výbor sekce 

Předsedkyně: Mgr. Iva Otradovcová, Praha 

Místopředsedkyně: Mgr. Světlana Jeřábková, Litomyšl 

Pokladník: Mgr. Lucie Kubátová, Praha 

Předseda: RK Lukáš D. Masar, Praha 

Členky RK: Mgr. Monika Antonová, Brno a Renata Šimonová, Praha 

Členky výboru: PhDr. Zdenka Surá, Brno a Irena Krbová, Praha 

 

Činnost výboru sekce 

Od listopadu 2017 se předsedkyně sekce účastnila jednání na MZ ČR k novému zákonu  
o kategorizaci zdravotnických prostředků a k tzv. kategorizačnímu stromu. Předsedkyně se 
účastnila jednání Pacientské rady při MZ ČR v roli odborné poradkyně předsedkyně rady. 
Pacientská rada je trvalým laickým poradním orgánem, který se vyjadřuje k zákonům  
a vyhláškám z pohledu pacientů. Nový zákon prošel úspěšně legislativním procesem a je  
v platnosti od 1. 1. 2019, s přechodným obdobím do podzimu 2019. 

Zástupci výboru se pravidelně účastní kulatých stolů u hlavní sestry ČR. 

Výbor sekce se vyjadřuje k zákonům a vyhláškám, případně navrhuje změny. 

V dubnu 2018 sekce uspořádala jednodenní odbornou konferenci v Praze „6. jarní sesterský 
chirurgický den Evy Kvasnicové – multioborová spolupráce“, které se účastnilo 152 posluchačů. 

V listopadu 2018 sekce uspořádala jednodenní odbornou konferenci v Brně „6. podzimní sesterský 
chirurgický den Evy Kvasnicové – multioborová spolupráce – motivace sester v oboru“, které se 
účastnilo 108 posluchačů. 

V průběhu roku 2018 sekce uspořádala 10 odborných praktických seminářů a workshopů. 

V roce 2018 proběhla 4 pravidelná zasedání výboru. Všichni členové výboru jsou aktivní  
v přednáškové a výukové činnosti. Výbor spolupracuje s odbornými lékařskými společnostmi  
i pacientskými a dobrovolnickými organizacemi. 

Přetrvává problém se zapojováním členské základny do práce sekce. 

Nově jsou dostupné informace o činnosti sekce na facebooku. 

 

Řešená problematika 

Advokátní kancelář v roce 2018 upozornila ČAS na možné porušení etických postupů firmou 
vyrábějící zdravotnické pomůcky. Podnět týkající se benefitů pro zdravotníky, kteří pracují 
s dotčenými zdravotnickými pomůckami, byl předán Sekci chirurgických oborů z důvodu jejich 
expertízy v této oblasti.  ČAS z titulu svého statutu nemá možnost řešit stížnosti tohoto typu, 
proto vzal podnět na vědomí a následně problém konzultoval s dalšími odborníky. Ti dospěli 
k závěru, že firma etická pravidla neporušila. 
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Mgr. Iva Otradovcová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce interní 

Vzdělávací akce 

 Konference interních oborů, Praha, VFN, 24. 3. 2018 

 Internistický kongres ČLS J. E. Purkyně, Brno, sesterská sekce, 29. 10. – 1. 11. 2018 

 Obezitologie a Bariatrie Plzeň, sesterská sekce, 20. 9. – 21. 9. 2018 

 Konference české společnosti pro hypertenzi, Krumlov, sesterská sekce, 18. – 20. 10. 
2018 

 

Mgr. Jana Hrušková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce kalmetizační 

Je zvažováno ukončení činnosti sekce. 

 

Sekce kardiochirurgická 

Kardiochirurgická sekce uspořádala v roce 2018 dvě celostátní konference a pět odborných 
seminářů. Odborné semináře se konaly vždy na Kardiochirurgické klinice ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové a byly zaměřeny na: 

 tradiční čínskou medicínu ve FN Hradec Králové 

 drenážní systémy používané na Kardiochirurgické klinice ve FN Hradec Králové 

 péči o cévní vstupy ve FN Hradec Králové 

 prevenci dekubitů a péči o rány a dekubity ve FN Hradec Králové 

 estetiku v dermatologii ve FN Hradec Králové 

Celostátní pracovní konference se konala 25. 5. 2018 v konferenčním sále Léčebných Lázní 
Bohdaneč a byla věnována 90ti letům výročí založení FN Hradec Králové. V průběhu konference 
zaznělo 17 velmi zajímavých prezentací, jejichž témata byla věnována zejména problematice péče 
o kardiochirurgické pacienty a pacienty hrudní chirurgie. Odpolední blok se z části zabýval 
kardiorehabilitací, balneoterapií, léčebnou tělesnou výchovou a pro zpestření i flórou lázeňské 
zahrady. Součástí byla i procházka s odborným výkladem. Po ukončení konference měli účastníci 
volný vstup do plaveckého bazénu. Akce byla velmi vydařená a členky ocenily především 
vstřícnost zástupců Lázní Bohdaneč a Teplice nad Bečvou. 

XXVI. Celostátní konference Kardiochirurgické sekce ČAS byla uspořádána dne 23. 11. 2018  
v konferenčním sále Golf & Spa Kunětická Hora, protože předem plánované prostory v novém 
moderním přednáškovém sále Petrof Gallery Hradec Králové byly pro sekci finančně neúnosné. 
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Konferenci zahájil čestný host prof. MUDr. Jan Harrer, CSc. z Kardiochirurgické kliniky FN Hradec 
Králové, zajímavou přednáškou na téma „Počátky MIDCAB operací“. Dále bylo předneseno celkem 
16 poutavých sdělení multioborového zaměření týkajících se onemocnění srdce a plic  
a mimotělního oběhu. Odpolední blok byl věnován vedení ošetřovatelské dokumentace  
v souvislosti se změnou legislativy. Pro odlehčení, a také vzhledem k tomu, že převahu auditoria 
tvořily ženy, bylo zařazeno do programu sdělení „Sexualita ženy a vliv na její zdraví“.  
Po konferenci se konal v restauraci tohoto velmi pěkného resortu společenský večer s hudbou  
a tombolou. 

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 

Sekce byla sloučena se sekcí onkologickou. 

 

Sekce managementu 

Aktivity 

 Schůze výboru, 9. 1. 2018 

 Příprava konference, 23. 5. 2018 

 Příprava konference, 14. 9. 2018 

 Příprava konference, 29. 10. 2018 

Konference 

 Novinky napříč obory, 30. 5. 2018 

 Kontinuální zvyšování kvality a bezpečné péče, 20. 9. 2018 

 Novinky napříč obory II., 31. 10. 2018 

 
Další činnost 
Spolupráce s prezidiem ČAS a MZČR (NCO NZO) na jednotlivých materiálech. Účast v pracovní 
komisi MZČR pro tvorbu národních standardů. 

 
Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA 
předsedkyně sekce 
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Sekce nefrologicko – urologická 

Počet aktivních členů k 31. 12. 2018:  220 

Výkonný výbor pracoval v počtu 7 členů.  

Složení výkonného výboru 

Bc. Marcela Městková – předsedkyně, Bc. Eva Víšková – 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, Bc. Eva Moravcová – členka výkonného výboru. 

Schůzky výboru se konaly: 5. 6. 2018 v Praze a 23. 11. 2018 v Olomouci. 

 

Akce sekce  

14. března 2018 se konal Partnerský den s ČNS. Téma: Význam nutriční terapie v konzervativní 
léčbě CKD. Sekce byla partnerem tohoto semináře. 

4. – 6. června 2018 se konal 37. kongres ČNS v Praze. Sekce byla spoluorganizátorem kongresu.  
5. 6. 2018 proběhla sesterská část odborného programu. 

15. – 18. září 2018 se konala 47. EDTNA/ERCA Internacional Conference – Itálie, Genova. 

17. – 19. října 2018 se konala 64. výroční konference České urologické společnosti JEP  
v Ostravě. Za sekci se s aktivní účastí zúčastnila M. Městková a E. Víšková. 

22. – 23. listopadu 2018 se konal I. multidisciplinární nefrologicko – urologický kongres  
v Olomouci, ve spolupráci se zastupující členem EDTNA/ERCA pro ČR. Pořadatelskou agenturou 
byla ANDROSA s.r.o.  

 

Účast v pracovních skupinách 

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

Spolupráce s Českou nefrologickou společností JEP – zapojen celý výbor. 

Členka vědecké rady je zapojena ve vzdělávacím programu Dialýza v praxi (Lupoměská). 

Členka redakční rady časopisu Florence (Homolková). 

 

Bc. Marcela Městková 
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  
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v časném poporodním období. Multioborová a multidisciplinární spolupráce je založená  
na konceptu a využívání prvků vývojové péče v neonatologii.  

Sekce organizuje pravidelné každoroční pracovní setkávání vrchních a staničních sester 
perinatologických center (říjen 2018), v rámci těchto setkání dochází k tvorbě klinických 
doporučených postupů v oboru neonatologie, v současné době jsou v platnosti: 

 Péče o kůži novorozence  

 Zavádění a ověřování gastrické sondy u novorozenců a kojenců 

 Odsávání novorozenců a kojenců  

 Zavádění a ošetřování periferních žilních vstupů u novorozenců 

 Ošetřování centrálních žilních vstupů u novorozenců a kojenců  

 Hodnocení a řešení komplikací žilních vstupů u novorozenců a kojenců 

 

Sekce uspořádala v roce 2018 tyto akce:  

 Odborný seminář pro sestry v neonatologii ve spolupráci s VFN v Praze v lednu 2018 

 Odborný kurz Komfort nemocného novorozence na RES/JIP ve spolupráci s ÚPMD v Praze 
běžící od května do prosince 2018 v několika turnusech 

 Pracovní den 4. celostátní setkání ranhojiček a stomických sester neonatologických 
oddělení (listopad 2018) 

 

Sekce se spolupodílela na těchto akcích: 

 Neonatologická konference Hanákovy dny (červen 2018) 

 XXXIV. Neonatologické dny (říjen 2018) 

 Psychologie a komunikace-nosné pilíře v profesi neonatologické sestry, Purpurový den 
(listopad 2018) 

 

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. 

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, MBA 
předsedkyně sekce 
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Sekce neurologická 

Neurologická sekce ČAS má k 31. 12. 2018 41 členů. Působnost sekce je celorepubliková. Sekce se 
zaměřuje na mezioborovou spolupráci, osvětové akce pro veřejnost a spolupráci  
s pacientskými organizacemi. 

 

Vzdělávací akce 

 VI. sesterské neurologické sympozium v Ostravě, 4. 9. 2018  

 Sekce se spolupodílela na konferenci První české konference neurokognitivní rehabilitace, 
20. 9. 2018 

 

Plán na rok 2019 

 VII. sesterské neurologické sympozium v Ostravě, 28. 5. 2019  

 Odborný kurz kognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi, září 2019 

 

Mgr. Petra Krulová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce nukleární medicíny 

Sekce se podílela na třech odborných akcích.  

V dubnu 2018 se konalo setkání nelékařských zdravotnických pracovníků v Praze v Lékařském 
domě. Odborná sdělení byla na vysoké úrovni, poděkování patří především pracovišti nukleární 
medicíny v Hradci Králové. 

Druhou akcí byly Dny nukleární medicíny, které se konaly v září 2018 v Mikulově. Pravidelně je 
zde organizována samostatná sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. O odborný program 
nelékařů byl velký zájem, který ještě doplnila bohatá a zajímavá diskuze. 

V listopadu 2018 se vedení sekce tradičně spojilo s Regionem Praha a zorganizovalo konferenci  
v nemocnici v Motole. Přednášky byly z různých oborů a velice členky sekce obohatily. Členky 
doufají, že spolupráce s Regionem Praha se bude i dále rozvíjet. 

Probíhají předběžná jednání o sloučení či zrušení sekce vzhledem k nízké základně a vyššímu věku 
členů. Informace budou včas předány. 

Plán akcí na rok 2019 

 XXV. Pracovní den technologicko – ošetřovatelské sekce v Praze, Lékařský dům, duben 
2019 

 Dny nukleární medicíny v Hradci Králové, 18. – 20. 9. 2019 
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 Společná konference s Regionem Praha, listopad 2019 

 

Vlasta Míková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce nutričních terapeutů 

Nutriční terapeuti patří mezi nelékařské zdravotnické pracovníky, z nichž tvoří přibližně 1,1%. 
Stejně jako každá profese, či zájmová skupina, potřebují i nutriční terapeuti organizaci, která by 
je zaštiťovala a hájila jejich zájmy. Historicky nejstarší, a co do počtu členů největší organizací  
v České republice je Sekce nutričních terapeutů (SNT) České asociace sester.  

Mezi nejdůležitější aktivity SNT v r. 2018 patřila jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZd), 
jmenovitě s panem ministrem Vojtěchem, ve věci inovace dietního systému pro nemocnice  
a přípravě organizačních norem stravování a nutriční péče v nemocnicích. V říjnu 2018 SNT 
provedla Průzkum stravování v lůžkových zdravotnických zařízeních v ČR z pohledu nutričních 
terapeutů, kterým sekce zmapovala aktuální situaci v tomto významném segmentu služeb  
a z jeho výsledků čerpá náměty pro další práci. Výsledky průzkumu jsou k dispozici na webu 
https://www.nutricniterapeuti.cz/clanky/nase-aktivity/. 

Na základě výzvy MZd byl podán souhrnný dokument ČAS k rozšíření kompetencí nelékařských 
zdravotnických pracovníků, do kterého vedení SNT zapracovalo, na základě námětů nutričních 
terapeutů z celé ČR, i návrh kompetencí pro  daný obor.  

Základem nutriční péče je kvalitní stravování. Proto SNT kladně hodnotí spolupráci s Asociací 
kuchařů a cukrářů ČR. Kolegyně a kolegové se podíleli na uspořádání prvního ročníku soutěže 
Nejlepší kuchař ve společném stravování roku 2018, zejména na části pro kuchaře z nemocnic  
a domovů seniorů.  

S Oborovou zdravotní pojišťovnou SNT realizuje benefitní projekt Péče o chronicky nemocné 
pacienty. Jedná se o komplexní program péče pro klienty s onemocněním diabetes mellitus  
2. typu, hypertenzí či kombinací obou onemocnění.  

SNT v roce 2018 pořádala dvě již tradiční odborné akce – Kongres nutričních terapeutů 2018  
v Muzeu Praha a konferenci Nutriční terapeuti 2018 pod Kunětickou horou. 

SNT dlouhodobě spolupracuje s odbornými společnostmi, zejména s Českou diabetologickou 
společnosti a Českou onkologickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 
Společností pro výživu, Potravinářskou komorou ČR, Vysokou školou chemicko-technologickou  
a dalšími.  

V roce 2018 sekce zahájila spolupráci s Asociací školních jídelen ČR v oblasti zakládání středisek 
sdílení dobré praxe ve školním stravování. Ze strany SNT se jedná hlavně o oblast stravování  
pro děti s dietními omezeními (zejména celiakií). 

Zástupkyně SNT v pracovní skupině pro edukaci České diabetologické společnosti aktivně 
spolupracovala na přípravě výkonu Týmová strukturovaná edukace, který je od ledna 2019  
v Sazebníku zdravotních výkonů. 

Členky a členové SNT se významně podílejí na výuce a dalším vzdělávání nutričních terapeutů, 
nutričních specialistů a dalších odborníků (i nezdravotníků – potravinářů, potravinářských 
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chemiků). Vyučují na školách (SZŠ, VOŠ, VŠ), vedou praktickou výuku studentů, jsou odbornými 
lektory v NCO NZO a IPVZ. 

V roce 2018 se někteří členové sekce stali přísedícími u absolutorií studentů oboru nutriční 
terapeut na vyšších odborných školách. 

Nutriční terapeuti jsou zváni jako přednášející na akce pro veřejnost i odbornou veřejnost  
a spolupracují na iniciativách podporujících správnou výživu a nutriční péči. 

Členové SNT se aktivně účastnili odborných akcí lokálních i celostátních, např. XXIX. 
Mezinárodního kongresu SKVIMP, Dny hygieny a výživy a další. Vedle svých odborných sdělení zde 
prezentovali i vlastní obor a SNT ČAS.  

SNT má zastoupení v Pracovní skupině MZd pro novelizaci vzdělávání nelékařských zdravotnických 
pracovníků, Akreditační komisi MZd pro nelékařská zdravotnická povolání,  
v Pracovní skupině soudních znalců ČAS, v Pracovní skupině ČAS pro Seznam zdravotních výkonů 
MZd.  

Pokračuje spolupráce s odbory zdravotnictví krajských úřadů, na jejichž výzvu se někteří členové 
SNT účastní jednání výběrových komisí na uzavření smluv o poskytování a úhradě služeb 
hrazených zdravotními pojišťovnami v oboru nutriční terapeut v jednotlivých krajích. 

Zvýšenou pozornost vedení sekce věnovalo propagaci SNT s cílem stabilizace členské základny  
a získávání nových členů.  

V roce 2018 došlo v revizní komisi SNT k personální změně, pro rezignaci Bc. Lucie Růžičkové 
postoupila na uvolněné místo Mgr. Aneta Sadílková. 

 
Bc. Květa Krajíčková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce oftalmologická 

Sekce ukončila činnost. 

 

Sekce onkologická 

V uplynulém roce prošla onkologická sekce organizační změnou z důvodu zániku Sekce léčby 
bolesti a paliativní péče. Členové této zaniklé sekce měli možnost přestoupit do Sekce 
onkologické. V roce 2018 Sekce onkologická registruje 106 aktivních členů. 

Sekce se i nadále snažila o naplnění stanovených cílů, a to organizováním nebo spolupořádáním 
odborných akcí, které se uskutečnily v počtu 4 konference a 1 sesterský seminář: 

 Konference XXVI. Brněnské onkologické dny 2018 v Brně 

 VI. konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů v rámci Olomouckých 
hematologických dnů v Olomouci 

 Konference  XXII. Pařízkovy dny, sekce sesterská a zdravotních laborantů v Ostravě 

 Sesterský seminář EDIPO ve spolupráci Hematoonkologickou klinikou ve  FN Plzeň 
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 Konference Praque ONCO 2018 v Praze 

Onkologická sekce se aktivně spolupodílela s prezidiem ČAS na návrzích změn v kompetencích 
všeobecných sester. Některé návrhy byly akceptovány a zapracovány do návrhu pro MZČR. 

Ve spolupráci s 3. LF UK začala onkologická sekce pracovat na projektu Evropského rámcového 
vzdělávacího programu pro přípravu všeobecných sester pracujících v onkologii v rámci 
případného vytvoření navazujícího magisterského programu pro všeobecné sestry (specializační 
vzdělávání). 

Díky aktivnímu členství v EONS (Evropská onkologická společnost sester), která nabízí možnost 
mezinárodní spolupráce ve vzdělávacích aktivitách, byla i v loňském roce nabídnuta účast našim 
členkám. 

Mgr. Andrea Nečasová z onkologické kliniky FN Hradec Králové měla možnost zúčastnit se 
Evropského dne onkologických sester v Bruselu, který se konal v květnu 2018. Tato akce  
se zaměřuje na význam vzdělávání a odborné přípravy onkologických sester.  

Pro naplnění výše zmíněného cíle se uskutečnily tři důležité akce: 

 16. 5. 2018 se uskutečnilo jednání představitelů EONS se členy pracovní skupiny ministrů 
Evropského parlamentu, kteří se zabývají strategií boje proti rakovině. Prezidentka EONS, 
Dr. Lena Sharp, zde informovala o výsledcích 2. fáze jedinečného projektu s názvem RECaN 
(Recognizing European Cancer Nursing), jehož cílem je postihnout aktuální stav a vývoj 
onkologického ošetřovatelství ve čtyřech evropských zemích, které se nacházejí v různých 
fázích rozvoje ošetřovatelské péče (Estonsko, Holandsko, Německo a Velká Británie). 
Hlavním cílem projektu je získat data, která případně potvrdí skutečnost, že onkologická 
sestra, která má možnost vzdělávat se a specializovat se přímo ve svém oboru, významnou 
měrou přispívá ke snížení rizik pro pacienta, a tím k celkovému snížení finančních nákladů 
pro systém zdravotní péče. 

 17. 5. 2018 se konal EONS Strategy Day – pracovní setkání předsednictva EONS se členy 
jednotlivých pracovních skupin. 

 18. 5. 2018 byl představen nový rámec pro vzdělávání onkologických sester – modulový 
vzdělávací nástroj, který pomůže onkologickým sestrám v celé Evropě rozvíjet znalosti  
a praktické odborné dovednosti na základě uznávaného odborného standardu, měřeného 
Evropským systémem přenosu kreditů (ECTS). Na tomto programu již onkologická sekce 
spolupracuje s 3. LFUK v Praze (viz výše). 

Členky Onkologické sekce Bc. Michaela Popelková, staniční sestra Onkologické kliniky FN 
Motol, vrchní sestra Mgr. Klára Frydrychová a Hana Malá, všeobecná sestra Onkologické kliniky 
Hradec Králové,  byly účastnicemi třídenního kurzu v onkologickém ošetřovatelství „Masterclass“. 
Kurz byl určen sestrám z východní Evropy a Balkánu a pořádán v září 2018 v Budapešti s možností 
tlumočení do českého jazyka. Jednalo se o první setkání, které díky simultánnímu překladu 
umožnilo větší interaktivitu všech zúčastněných. 

Bc. Michaela Popelková se zúčastnila kongresu ESMO/EONS 2018 v Mnichově. Kongres byl 
přínosný zejména v navazování kontaktů a mezinárodní spolupráci, např. s Young Cancer Nurses. 
Bc. Popelková se za podpory Onkologické sekce ČAS stala aktivní členkou této organizace. 
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Další z členek sekce Mgr. Iveta Nohavová ukončila aktivní členství v EONS (pracovní skupina  
pro výzkum) a v současné době je zaměstnancem EONS, kde zastává funkci projektového 
manažera. 

 

Mgr. Darja Hrabánková 
předsedkyně onkologické sekce 

 

Sekce pedagogická 

Zasedání výboru sekce se konalo ve dnech 14. 3. a 16. 10. 2018. 

Pedagogická sekce pořádala konference 

 XIII. Ústecký den Ošetřovatelství, 30. 1. 2018 

 Ortopadisches Spital Speising, Vídeň, 14. – 15. 3. 2018 

 Síla okamžiku, 4. – 5. 4. 2018 

 16. Liberecké psychologické dny, 17. 10. 2018 

Podpora ústředních kol celostátních soutěží 

 Studentská soutěž PP – Mělník 

 Studentská soutěž PP – Děčín 

 Studentská soutěž z Klinické propedeutiky, Šumperk, PP Mělník 

 Studentská soutěž v Ošetřovatelství, Praha – Ruská 

 Spolupráce s celostátní PK OSE a PK PSK při zdravotnických školách. 

 Spolupráce na projektu INOVACE VOV – zdravotnická oblast 

 

Mgr. Ilona Kopecká 
předsedkyně sekce 

 

Sekce pediatrická 

Výbor pediatrické sekce pracuje ve složení: 

Jitka Voříšková – předsedkyně pediatrické sekce 

Bc. Ivona Mikulenková – místopředsedkyně sekce 

Mgr. Miluše Vacušková – jednatelka sekce 

Marcela Hánová, Helena Tlachová – členky výboru 

Libuše Krulišová, Miroslava Konopíková, Jitka Kosíková – členky revizní komise 

Lenka Nedělníková – pokladník (není členka výboru) 
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Výbor se v roce 2018 sešel čtyřikrát, komunikace mezi členkami výboru probíhá telefonicky nebo 
e-mailem. 

 

Hlavní cíle pediatrické sekce 

 Postavení dětských sester 

 Vzdělávání, především dětských sester 

 Pediatrické ošetřovatelství 

 Spolupráce v rámci ČAS 

 Mezinárodní spolupráce – členství v PNAE 

 

Pediatrická sekce je určena především dětským sestrám, ale i všeobecným sestrám pracujícím  
na dětských i novorozeneckých odděleních, a v ostatních zdravotnických a sociálních zařízeních 
určených dětem. Sekce je otevřená i všem ostatním zdravotnickým pracovníkům. Působnost 
sekce je celorepubliková. 

Počet členek k 31. 12. 2018 je 197 (oproti roku 2017, kdy bylo 243). Každým rokem členek ubývá, 
i když se výbor sekce snaží udržet členskou základnu. 

Pořádané konference 

  „4. Novojičínská konference (nejen) dětských sester aneb Jak na stahující se profesní 
kazajku“ – Nový Jičín, 3. 3. 2018 

  „Co ohrožuje naše děti V. – „Děti s opožděním ve vývoji komunikačních schopností“, Brno, 
14. 4. 2018 

 „10. Soběslavská odborná konference pro dětské i všeobecné sestry – Pohodový den  
s pediatrickou sekcí“, Soběslav, 8. 9. 2018 

 „32. meeting PNAE s mezinárodní účastí“, Praha, 18. – 19. 10. 2018 

Přednášková činnost  

 Mikulenková – přednáška na 4. novojičínské konferenci pro dětské sestry, 3. 3. 2018, Nový 
Jičín  

 Mikulenková – přednáška na konferenci v Brně, 14. 4. 2018 

 Voříšková, Mikulenková – přednáška na 10. Soběslavské konferenci, 8. 9. 2018 

Další akce 

Mikulenková – účast na 31. zasedání PNAE a 4. kongresu PNAE v Aténách, 31. 5. – 3. 6. 2018 
(členka Vědeckého výboru) 

Vacušková – účast na pracovním setkání „Lidské zdroje ve zdravotnictví a nedostatek pracovníků 
v nelékařských oborech – setkání na úrovni Jihomoravského kraje“, 20. 11. 2018 

Mikulenková, Voříšková (ve spolupráci s dalšími členkami výboru pediatrické sekce)  
– uspořádání 32. meetingu PNAE v Praze. Součástí programu byla exkurze ve FN Motol  
a v Protonovém centru, dále společenský program – okružní jízda historickou tramvají centrem 
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Prahy a společenská večeře s typicky českým menu. Zahraničními účastníky byl tento meeting 
hodnocen velmi dobře. 

 

Ostatní činnost 

Antoníčková – členka prezidia ČAS (oblast vzdělávání) 

Mikulenková – členka Akreditační komise při MZ ČR 

Mikulenková se stala jednou ze sester, o kterých Česká televize v roce 2018 natáčela časosběrný 
dokument „Sestřičky“. Dokument by měl být uveden v České televizi na podzim roku 2019. 
Natáčení probíhalo i po dobu meetingu PNAE. 

Na všech akcích se sekce snaží o popularizaci ČAS a získávání nových členek. Členky se účastní 
různých fór ke vzdělávání dětských sester (Mikulenková, Voříšková, Vacušková, Antoníčková). 
Úzce spolupracují s NCONZO na vzdělávání dětských sester (Vacušková přednáší dětským 
sestrám). Připomínkují dokumenty týkající se dětských sester a vzdělávání sester všeobecně    
(především Voříšková, Vacušková, Antoníčková, Mikulenková – osloveny jsou vždy všechny členky 
výboru sekce). 

Pediatrická sekce se snaží využít všech možností a účastní se akcí prezidia, jiných sekcí a regionů 
ČAS. 

Pediatrická sekce je velmi aktivním členem PNAE = Paediatric Nursing Associations of Europe 
(Evropská asociace dětských sester). Setkání se účastní především Bc. Ivona Mikulenková a Jitka 
Voříšková.  

V roce 2018 se zástupkyně sekce zúčastnila konference a kongresu v Aténách (Mikulenková). 
Meetingu v Praze se zúčastnily všechny členky výboru pediatrické sekce. Zahraniční zástupci byli 
z Nizozemí, Belgie, Dánska, Švédska, Irska, Portugalska, Řecka, Itálie, Norska, Lotyšska a Velké 
Británie. 

Mikulenková je jednou z koordinátorek PNAE. 

 

Jitka Voříšková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce perioperačních sester 

Rok 2018 byl rokem příprav voleb do výboru Sekce perioperačních sester.  
Volby se konaly v říjnu 2018 v Brně. Z navržených 9ti kandidátů  bylo řádně na schůzi výboru  
v říjnu 2018 v  Brně  zvoleno 7 členů výboru:  

Jaroslava Jedličková, Ing., MBA – předsedkyně sekce  

Wichsová Jana, Mgr., Ph.D. – místopředsedkyně sekce  

Loblová Jitka – pokladník  

Žáček Svatopluk, Bc. – předseda revizní komise,  

Zápotocká Jindra, Mgr., Škarecká Romana Mgr. – členky revizní komise  
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Abrahámová Petra, Bc. – členka sekce 

I letos se výbor snažil dodržet základní cíl – provádět vzdělávací činnost u perioperačních sester. 
Přestože se upravil systém vzdělávání a získávání kreditů, podařilo se v tomto roce úspěšně 
uspořádat několik vzdělávacích akcí.  

Činnost sekce  

 Dvě pracovní schůzky výboru: Pardubice (14. 2. 2018) a Brno (13. 10.2018)  

 Konference k Evropskému dni perioperační péče s mottem: Perioperační sestra  
– profesionalita, odpovědnost, lidskost v Pardubicích s tematickými bloky profesionalita  
a odbornost perioperační sestry, lidský přístup k pacientovi (15. 2. 2018) 

 VII. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí ve spolupráci s ÚVN Praha  
s mottem „ Posilujeme naše kompetence a zkušenosti v perioperační péči“. Čtyři hlavní 
témata: Legislativní změny pro NLZP v tomto roce, rouškovací systémy jako zdravotnické 
prostředky, prevence infekce v perioperační péči a Varia – komplexní perioperační péče v 
chirurgických i intervenčních oborech. Opět byl jeden blok připraven jako interaktivní 
diskuze“. Kongres se konal v  hotelu Olšanka, Praha (7. - 8. 6. 2018). 

 Workshop pro perioperační sestry s mottem „„Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo 
víš“, kde netradiční a hravou formou měli účastníci možnost ochutnat něco z dovedností 
FN Brno, prohlédnout si provoz Centrální sterilizace, vyzkoušet si  V. A. C. systém při 
uzavíráni chronických ran, zacvičit si a naučit se zacházet se svým a pacientovým tělem 
pod vedením  fyzioterapeutek. Porovnat zdravé a nezdravé stravování a mlsání  
s nutričními terapeutkami, kdy ochutnávka byla zakončena vtipným kvízem. Workshop byl 
zakončen prohlídkou nově zrekonstruovaných operačních sálů. (13. 10. 2018) 

 Pracovní workshop s diskuzním forem v ÚVN Praha. V rámci fóra byly předneseny 
příspěvky na téma edukace pacienta a personálu, interpersonální vztahy na pracovišti  
a zazněla témata zaměřená na perioperační péči, o kterých se následně diskutovalo. (21. - 
22. 11. 2018) 

EORNA – Evropská asociace perioperačních sester   

Mgr. Jana Wichsová, Ph.D. zastává pozici členky výboru EORNA. Čtyřikrát do roka probíhala 
jednání výboru, jejichž náplní je činnost organizace, příprava evropských kongresů, stanov EORNA. 
V roce 2019 se uskuteční již 9. kongres EORNA v Haagu s mottem „ON THE MOVE“.   

Hlavní vytyčené cíle sekce pro rok 2019  

 udržet členskou základnu sekce  

 zajistit cash flow (přiměřená ekonomická efektivnost sekce)  

 provádět i nadále vzdělávací činnost formou konferencí, kongresů a workshopy  

 rozvíjet kontakty se zahraničními perioperačními sestrami  

 propagace 9. kongresu EORNA v Haagu s mottem „ON THE MOVE“ v roce 2019.  

 

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA 
předsedkyně sekce 
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Sekce pneumologická 

V roce 2018 Sekce pneumologická uspořádala 2 celostátní konference – 2x spolupracovala  
na sesterských sekcích (Hradecké pneumologické dny a Kongres ČPFS Plzeň). Členky sekce 
spolupracovaly na Cvikovském pediatrickém dnu. Sekce uspořádala 5 seminářů na oddělení 
společnosti Lerymed. 

Předsedkyně sekce se dlouhodobě odborně zajímá o inhalační systémy, které se používají k léčbě 
těchto pacientů a nové inhalační systémy pak představuje ve svých přednáškách  
a publikacích. V loňském roce  spolu s manželem MUDr. Kašákem napsala publikaci Inhalační 
systémy v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf. 
Jedná se o  předávání zkušeností, seznamování s novými ošetřovatelskými postupy, které pak Eva 
Kašáková prezentuje na konferencích sekce. V návaznosti na výše uvedenou knihu byla natočena 
edukační videa týkající se správné inhalační techniky jednotlivých inhalačních systémů určená jak 
pro pacienty, tak pro zdravotníky (dostupnost od 1. 3. 2019 na www.mujinhalator.cz). 

 

Eva Kašáková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce pracovníků v arytmologii 

Sekce byla sloučena se Sekcí kardiochirurgickou. 

 

Sekce primárních sester 

Výbor sekce spolupracuje s MZ ČR na reformě primární péče a podporuje navýšení kompetencí 
všeobecných sester. 

V oblasti Akčních plánů pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020 se podílí na realizaci AP 
10 b). 

Charakteristika sekce:  

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

Počet členů sekce: 99 

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 
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 stomatologové 

 agentury komplexní domácí péče 

 lékařská služba první pomoci 

 lékárenská pohotovostní služba 

 

Plánované aktivity na rok 2019: 

 informování členek sekce o novinkách z našeho oboru 

 aktivní účast na 13. Kongresu primární péče, který se uskuteční 22. – 23. 2.2019 v Top 
Hotelu Praha 

 
Mgr. Alice Strnadová, MBA 
předsedkyně sekce 
 
Vypracovala: Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková 

 

Sekce psychiatrická 

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 řady projektů 
podporujících zvyšování kvality zdravotní péče, organizuje konference a odborné semináře, podílí 
se na vzniku odborných publikací. Zapojuje se rovněž do připomínkování legislativy, která se 
dotýká profese sester, je aktivním účastníkem dohodovacího řízení s pojišťovnami, předkládá 
výkony do Sazebníku výkonů. V posledních letech je Psychiatrická sekce zapojena do aktivit 
souvisejících s probíhající reformou psychiatrické péče. Zástupce Psychiatrické sekce ČAS Mgr. 
Tomáš Petr, Ph.D. je členem výboru Evropské asociace psychiatrických sester HORATIO. 

V roce 2018 zorganizovala Psychiatrická sekce celostátní konferenci Po stopách psychiatrického 
ošetřovatelství XXI., které se zůčastnilo 140 účastníků z různých typů služeb o duševně nemocné. 
V rámci Sjezdu psychiatrické společnosti ČLS JEP v Mikulově pak Psychiatrická sekce uspořádala 
sympozium pro psychiatrické sestry. Zástupci Psychiatrické sekce aktivně vystupují na různých 
odborných konferencích a seminářích v ČR i v zahraničí. 

V rámci probíhající reformy psychiatrické péče jsou zástupci Psychiatrické sekce zastoupeni  
ve Výkonném výboru pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče a také  
v Odborné radě pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče. Psychiatrické sestry 
jsou pak aktivní v rámci jednotlivých pracovních skupin a probíhajících projektů. 

Spolupráce na mezinárodním poli se odehrává jednak na úrovni zemí V4 a jednak na úrovni 
celoevropské. V rámci spolupráce zemí V4 dochází k pravidelným setkáváním a výměně zkušeností 
a informací z oblasti péče o duševní zdraví v jednotlivých zemích. V roce 2018 proběhlo setkání  
ve Varšavě.  

Spolupráce na celoevropské úrovni je zajišťována zejména prostřednictvím zástupce sekce  
ve výboru HORATIA. HORATIO zajišťuje podporu při plánování změn ve vzdělávání psychiatrických 
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sester v ČR a je kvalitním zdrojem informací o inovativních projektech nebo místech s dobrou 
praxí. Zástupce HORATIA Martin Ward byl vybrán do mezinárodní poradní skupiny MZČR  
pro reformu psychiatrie v ČR. 

V roce 2018 iniciovala Psychiatrická sekce vznik pracovní skupiny ke vzdělávání psychiatrických 
sester. Cílem je provést změny vzdělávacího programu specializačního studia Ošetřovatelství  
v psychiatrii. Tato aktivita je podporována ze strany MZČR. Nový vzdělávací program bude 
předložen počátkem roku 2019. 

V rámci dohodovacího řízení s pojišťovnami se podařilo prosadit mírné navýšení hodnoty bodu  
na 0,98 Kč/bod. Byl zpracován návrh na zvýšení minutové režie v odbornosti 914 (psychiatrická 
sestra) a odeslán do pracovní skupiny MZČR. Povedlo se prosadit také některé dílčí změny  
v jednotlivých výkonech, které vedou ke snížení administrativní zátěže. Pracovní skupinou MZČR 
k Sazebníku výkonů byly schváleny i 4 nové výkony, které jsou nyní testovány v rámci pilotních 
projektů a o jejich zařazení do Sazebníku se bude dále jednat. 

Psychiatrická sekce provozuje své vlastní webové stránky a zajímavé informace sděluje i přes svůj 
facebookový účet. 

 

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 
předseda sekce 

 

Sekce sester seniorek 

Dle možností se členky sekce schází na konferencích a seminářích jednotlivých odborností.  

Předsedkyně Sekce sester seniorek nabízí členkám účast na konferencích a seminářích ostatních 
sekcí ČAS, kterých se sama účastní. 1x ročně pořádá zahraniční adventní zájezd, kam zve 
zájemkyně ČAS i z jiných sekcí. V roce 2018 se uskutečnil Adventní zájezd do Rakouska. Při té 
příležitosti členky sekce navštívily Český Krumlov a Lipno. Finanční příspěvky zůstávají na účtu 
ČAS. 

Během roku se členky Sekce sester seniorek schází s pražskými členkami a navštěvují různé 
výstavy a divadelní představení. Domlouvají se telefonicky nebo e-mailem. S mimopražskými 
účastníky si píší elektronicky. 

Pořádání akcí pro mimopražské a dojíždění pro starší členky je již náročné, a proto předsedkyně 
sekce doporučuje navštěvovat odborné akce ve svých regionech za účelem získávání nových 
znalostí.  

Růžena Wagnerová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce stomatologická 

Stomatologická sekce měla v roce 2018 – 79 členů. Každý rok dochází k mírnému úbytku členek. 
Předsedkyní Sekce stomatologické je Iva Štercová z Brna, místopředsedkyní Marcela Bažatová 
z Prahy. Pokladníkem je Daniela Kratochvílová. Sekce má dvě členky výboru – Evu Grégrovou  
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a Marii Mácovou z Brna. V revizní komisi pracují: Lenka Babáková, Marcela Dejmalová a Martina 
Vavrouchová. 

Výbor sekce se loni sešel 6x. Jedinými skutečně aktivními členkami Sekce stomatologické jsou 
členky výboru. Opakovaně jsou oslovovány další členky, a to prostřednictvím e-mailů a SMS zpráv 
s výzvou, aby se aktivně zapojily – bezúspěšně. 

Každoročně sekce pořádá odbornou stomatologickou konferenci pro všeobecné sestry, dentální 
hygienistky, zubní techniky a instrumentářky. V roce 2018 se konference konala ve FN Brno  
na téma Hygienické zabezpečení stomatologické ordinace (21. 10. 2018).  

Výbor sekce se účastní dalších akcí pořádaných Českou asociací sester. 

 

Iva Štercová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce studentů 

Sekce nevykazovala v roce 2018 žádnou činnost.  

Michal Češek 

 

Sekce transfuzní služby 

Vzdělávací akce 

 XXX. Celostátní konference laborantů a sester pracujících v transfuzní službě  
a hematologii "Harrachohorky 2018" (22. – 24. 4. 2018) 

- 270 účastníků, 320 účastníků včetně firem 

- 3 celodenní konference, 52 přednášek, 9 posterů 

- vyhodnocení nejlepší transfuzní a nejlepší hematologické přednášky 

- vydání sborníku přednášek 

 Víkendový seminář s wellness programem (30. 11. – 2. 12. 2018) 

- 8 odborných přednášek 

Další program během pobytu:  

Sekce  JÓGA   (cca 6,5 hodiny během soboty a neděle)  

Sekce  Staňte se superstoletým – přednášky o zdraví, vitamínu D, peptidech, atd. 

Sekce Revoluce bez skalpelu – kosmeceutika s použitím biopeptidového komplexu 

Sekce  Cesty za poznáním – Kambodža, Thajsko, Malajsie, Brunej, Borneo 

Členové sekce se zúčastňovali konferencí a seminářů pořádaných ostatními organizacemi  
na celostátní či oblastní úrovni. 

Schůze výboru se konaly ve dnech 22. 4., 21. 9. a 30. 11. 2018. 
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Výbor spolupracoval s NCONZO na vytvoření nového specializačního vzdělávání pro transfuzní 
sestry, účastnil se několika jednání ohledně dalšího vzdělávání a řešil problémy, se kterými se  
na výbor obrátily jednotlivé členky (např. problematika používání rukavic a HDR v ZTS).   

Výbor Sekce transfuzní služby úzce spolupracoval s výborem Sekce zdravotních laborantů a sester 
STL ČLS i celým výborem STL ČLS. 

 

Zdenka Drobníková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce traumatologicko – ortopedická 

V roce 2018 výbor sekce připravil tři velké vzdělávací akce v celostátním měřítku (z toho dvě  
s mezinárodní účastí): 

 XXV. pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny) s mezinárodní účastí, Praha (10. - 11. 5. 2018) 

 „Jinak nemusí znamenat hůře“, 5. podzimní pracovní den (6. 11. 2018) 

 Obezitologie a Bariatrie 2017, s mezinárodní účastí, Plzeň (15. - 17. 11. 2018) 

 7. Národní kongres, Praha – současně volby do výboru sekce (29. - 30. 11. 2018) 

 Příprava samostatného sesterského programu na „9. pražské mezioborové onkologické 
kolokvium“ (24. - 26. 1. 2018) 

Na jaře a na podzim pokračovaly certifikované kurzy „Péče o stomika“ a „Komplexní 
ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů“, které sekce pořádá ve spolupráci 
se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. 

Stejně jako v minulém roce Sekce traumatologicko – ortopedická převzala záštitu nad několika 
odbornými semináři a konferencemi. 

Spolupráce s MZ ČR – akreditační komise (D. Škochová). 

 

Plán vzdělávacích akcí na rok 2019 

 XXVI. pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny), Praha, listopad 2019 

 Obezitologie a Bariatrie 2018, Ústí nad Labem, listopad 2019 

 6. stomický podzimní den, Praha 

Na jaře a na podzim bude pokračovat certifikovaný kurz „Péče o stomika“ a „Komplexní 
ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů“, který sekce pořádá ve spolupráci se 
Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. 

Výbor sekce se v roce 2018 sešel celkem 5 x. 

 
PhDr. Dagmar Škochová, MBA 
předsedkyně sekce 
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Sekce urologická 

Došlo ke sloučení sekce urologické se sekcí nefrologickou. 

 

Sekce zdravotně sociální 

Činnost sekce 

 Schůze výboru ve dnech 19. 4. 2018, 20. 7. 2018, 4. 12. 2018 

 Konference sekce ve dnech 29. 5. a 4. 12. 2018 

 Výbor sekce – příprava 2. setkání vedoucích zdravotně sociálních pracovníků v ČR (19. 4. 
2018) 

 2. setkání vedoucích zdravotně sociálních pracovníků v ČR, témata – řešení problematiky 
bezdomovectví ve zdravotnických zařízeních (29. 5. 2018) 

 Výbor sekce – příprava dopisu k problematice bezdomovectví, návrh řešení pro MPSV, 
MZČR, Magistrát Hl. města Prahy (20. 7. 2018) 

 Konference sekce – téma – problematika bezdomovectví ve zdravotnických zařízeních  
a transformace psychiatrie v PN Bohnice,  propojení zdravotně sociální péče na pavilonu 
34 (4. 12. 2018) 

 Výbor sekce – příprava plánu činností na rok 2019 (4. 12. 2018) 

 

Další aktivity  

Předsedkyně sekce je členkou skupiny pracující na kvalifikačním standardu přípravy na výkon 
zdravotnického povolání zdravotně sociálního pracovníka (finalizace a připomínkování materiálu). 

Sekce se podílela na aktualizaci souboru otázek k písemnému testu odborných znalostí  
u povolání zdravotně sociální pracovník pro absolvování aprobační zkoušky. Aprobační zkoušku 
musí vykonat žadatelé, kteří získali způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v 
některém státě mimo EU a požadují uznání způsobilosti vykonávat dané nelékařské zdravotnické 
povolání na území ČR (viz Hlava VIII zákona č. 201/2017 Sb.). 

Členka výboru je zapojena ve zkušební komisi v rámci kvalifikačního kurzu zdravotně sociální 
pracovník na NZONCO. 

Členka výboru pracuje v posudkové komisi pro projednávání žádostí o udělení/prodloužení 
akreditace kvalifikačních kurzů, certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání  (AK MZČR). 

 

Mgr. Veronika Křičková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce zdravotních laborantů 

V první polovině roku 2018 vedení sekce odeslalo dopis ministru zdravotnictví Mgr. et. Mgr. 
Adamu Vojtěchovi, MHA s žádostí o pracovní jednání, kde by se řešily katalogové třídy  
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pro zdravotní laboranty. Pan ministr přijal zástupce sekce a slíbil, že od roku 2020 se zvýší třídy  
pro zdravotní laboranty o jeden stupeň. Toto opakovaně potvrdil při říjnovém setkání  
v Náchodě. 

V průběhu roku 2018 vedení sekce opakovaně jednalo s předsedkyní Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče ČR  Bc. D. Žitníkovou. Požadavky sekce byly předány v písemné formě 
a byla přislíbena podpora.  

Sekce zdravotních laborantů se také ujala organizace Dne sester v Divadle U Hasičů. 

 

Zastoupení sekce v pracovních skupinách ČAS: 

Pracovní skupina ČAS pro legislativu – Mgr. Veronika Hauerová  

Pracovní skupina ČAS pro vzdělávání – Jiřina Trávníčková 

 

Zastoupení sekce v akreditační komisi MZČR:  

Stálý člen:   Bc. Anna Skalická 

Přizvaní odborníci: 

Obor biochemie   Jiřina Trávníčková  

Obor imunologie  Bc. Anna Skalická 

Obor hematologie   Mgr. Martin Matějček   

Obor mikrobiologie   Bc. Vilma Klemencová 

Obor histologie   Zdena Fejglová 

Obor genetika    Božena Nováková 

 

Zastoupení sekce v prezidiu ČAS:       

Bc. Anna Skalická – viceprezidentka 

Miloslava Machovcová – členka prezidia  

 

Plán vzdělávacích akcí:  

Název akce:  IX. Mikrobiologický den 

Termín konání:           27. 3. 2018 

Pořadatel:     FN Brno, ČAS, sekce zdravotních laborantů    

Místo konání:   FN Bohunice  - Brno   

Hlavní organizátor:     Mgr. Šárka Černá 

Kontakt:   scerna@fnbrno.cz 

 

Název akce:     Multioborová péče o pacienty    
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Termín konání:      termín bude upřesněn 

Pořadatel:    FN Motol, ČAS, sekce zdravotních laborantů    

Místo konání:    FN Motol – Praha 

Hlavní organizátor:    Mgr. Martina Bunešová, MBA 

Kontakt:    bunesovam@seznam.cz 

 

Název akce:    Laboratorní diagnostika v onkologii 

Termín konání:     16. – 18. 5. 2018 

Pořadatel:    Masarykův onkologický ústav Brno, ČAS, sekce zdravotních laborantů   

Místo konání:              Kongresové centrum BVV, konference je součástí Brněnských 

onkologických dnů 

Hlavní organizátor:  Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. 

Kontakt:   dubska@mou.cz 

 

Název akce:   Celostátní konference zdravotních laborantů 

Termín konání:   termín bude upřesněn    

Pořadatel:     FN Motol, ČAS, sekce zdravotních laborantů   

Místo konání:   FN  Motol 

Hlavní organizátor:  Bc. Anna Skalická, Mgr. Jarmila Grecová 

Kontakt:   grecova@centrum.cz 

 

Název akce:   Celostátní konference hematologických laborantů 

Termín konání:      termín bude upřesněn 

Pořadatel:    FN u sv. Anny Brno, ČAS. Sekce zdravotních laborantů   

Místo konání:    FN u sv. Anny – Brno 

Hlavní organizátor:     Jana Veselková 

Kontakt:    jana.veselkova@fnusa.cz  

 

Název akce:    Když se sejdou obory III. 

Termín konání:     23. 11. 2018 

Pořadatel:    VN Praha, ČAS, sekce zdravotních laborantů    

Místo konání:    VFN Praha 

Hlavní organizátor:    Jana Farkačová 
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Kontakt:    farka@vfn.cz 

Podrobné informace byly postupně zveřejňovány na webových stránkách ČAS. 

 

Bc. Anna Skalická 
předsedkyně sekce 
 
Pracovní skupiny 
Pracovní skupina pro Seznam zdravotních výkonů ČAS 

V Pracovní skupině k SZV MZ ČR byly projednávány návrhy registračních listů výkonů odbornosti 
914, které se vztahují k probíhající reformě psychiatrické péče. Předkladatelem návrhů je 
předseda Sekce psychiatrické Mgr. Tomáš Petr, Ph. D. Pracovní skupinou MZČR byly schváleny  
4 výkony, které budou v roce 2019 testovány v rámci pilotních projektů Center duševního zdraví. 
Jedná se o tyto výkony: 

 Zhodnocení psychického stavu psychiatrickou sestrou (35816) 
 Skupinové podpůrné terapeutické aktivity (35817) 
 Telefonická konzultace sestry v péči o pacienta (35820) 
 Psychoedukační a podpůrný rozhovor s rodinou (35819) 

V rámci činnosti Sekce nutričních terapeutů byly projednávány nové i změnové návrhy 
registračních listů ambulantních zdravotních výkonů. Diskuze ke konkrétním odborným otázkám 
probíhaly za účasti Olgy Mengerové, Mgr. Ing. Terezy Vágnerové, Bc. Květy Krajíčkové  
a předsedkyně pracovní skupiny Mgr. Jany Pultarové. Na přípravě návrhů registračních listů  
se podíleli zástupci Sekce nutričních terapeutů České asociace sester, České asociace nutričních 
terapeutů i lékaři – specialisté České lékařské společnosti JEP. Tyto aktivity vychází z dlouhodobé 
strategie českých nutričních terapeutů s cílem vytvořit podmínky pro vybudování sítě ambulancí 
nutričních terapeutů jako jedné z priorit akčního plánu Zdraví 2020. Hlavním cílem je 
optimalizovat parametry výkonů proplácených zdravotními pojišťovnami. V roce 2019 jsou 
předkládány následující návrhy registračních listů zdravotních výkonů odbornosti 916: 

 Sestavení nutričního plánu u polymorbidního pacienta (06412) 

 Zaškolení pacienta/pečující osoby s praktickým nácvikem ve speciálních stravovacích 
sestavách (06414) 

 Minimální kontakt nutričního terapeuta (06416) 

 Reedukace nutričním terapeutem (06417) 

Probíhala jednání předsedkyně Sekce diabetologické ČAS k návrhům sesterských zdravotních 
výkonů v diabetologii a podiatrii. Jednání probíhala za podpory České diabetologické společnosti 
ČLS JEP a České společnosti pro léčbu rány. 

 

Mgr. Jana Pultarová 
vedoucí pracovní skupiny 
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Pracovní skupina pro legislativu 

Připomínková řízení  

01/2018 

 Připomínkové řízení RVP oboru vzdělání 53-41-M/01 Praktická sestra 

03/2018 

 Vnitrorezortní připomínkové řízení k novele nařízení vlády o oborech specializačního 
vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou 
způsobilostí 

04-05/2018 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 

06-07/2018 

 Vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti  
a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) 

 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního 
vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou 
způsobilostí 

 Nutriční terapeuti – připomínky ke specializačnímu vzdělávání 

08/2018 

 Připomínkové řízení – novela zákona č. 378/2007 Sb. 

09/2018 

 Návrh CŽV/revize 

10-11/2018 

 Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů  
s bodovými hodnotami 

12/2018 

 Návrh koncepce ošetřovatelství/revize 

 

PhDr. Martin Šamaj, MBA 
vedoucí pracovní skupiny 
 

Pracovní skupina pro vzdělávání 

Činnost skupiny byla zaměřena na vzdělávání sester a všech nelékařských pracovníků  
ve zdravotnických zařízeních a kurzy, kterých se mohou sestry zúčastnit. Bylo zrušeno povinné 
sbírání bodů za vzdělávání. Sestry přesto vyhledávají kurzy, semináře a konference, ale výběr je 
zaměřen na zvyšování jejich osobní odbornosti. 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018  ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

  

Londýnská 15, 120 00 Praha 2 
IČO 00537161 Strana 54 z 62 
www.cnna.cz  

Členky skupiny pracují v různých zdravotnických segmentech, vzdělávacích institucích  
a na různých pracovních pozicích, informace ke vzdělávání na jejich pracovištích jsou aktuální  
a pro ČAS velmi důležité.   
 
Nelékařští pracovníci mají zájem dále rozšiřovat své odborné vědomosti a dovednosti, výběr akcí 
je zcela na nich a naplněnost je závislá na aktuálnosti témat. 
 
 
Mgr. Ilona Antoníčková 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče 

Činnost pracovní skupiny probíhala v roce 2018 v souladu s plánem aktivit pouze okrajově  
a komunikace probíhala elektronicky. Klíčovou aktivitou skupiny je poskytovat aktuální informace 
související s problematikou kvality a bezpečí.  

Pracovní skupina neobdržela v roce 2018 z členské základny podněty k projednání. Vybrané 
informace k problematice kvality a bezpečí jsou dostupné na webových stránkách ČAS. 
Spolupráce a zapojení do činnosti Pracovní skupiny pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní 
péče při MZ ČR bylo po aktualizaci složení této skupiny ukončeno. Dle informací dostupných  
na webových stránkách MZ ČR včetně složení této skupiny je patrné, že činnost skupiny pokračuje 
bez zapojení ČAS. Konkrétní informace z jednání nejsou členkám pracovní skupiny známy.  

V roce 2018 nebyla organizována konference Kvalita a bezpečí v praxi, neboť nabídka vzdělávacích 
aktivit s prolínajícími tématy je široká. Zájem byl ze strany členů skupiny o téma ošetřovatelské 
dokumentace v praxi, ale toto téma bylo nosné na podzimní konferenci ČAS. 

 

Mgr. Lenka Gutová, MBA 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina soudních znalců 

Pracovní skupina sdružuje 1 jmenovaného soudní znalce v oboru zdravotnictví, zdravotnická 
odvětví různá, obor ošetřovatelství a 11 konzultantů. Podklady pro závěrečnou zprávu podalo  
6 konzultantů. Členům je doporučováno vzdělávání se v dané problematice, absolvovali.   
 
Dvořáčková Ivana, Mgr., Ph.D.:  

 odborný seminář pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity Brno -  Znalecký   
posudek – meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi (říjen 2018)   
 
Kadochová Marie, Mgr.:  

 dokončila dlouhodobý certifikovaný kurz medicínského práva (červen 2018)  
 
Informace o pořádaných akcích byly všem členům předány.  
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Přehled činnosti v roce 2018 
 
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.  

 vypracován 1 znalecký posudek pro Policii ČR  
 2 posudky odmítnuty – 1x mimo obor, 1x z časových důvodů (pro fyzickou osobu)  

 
Kadochová Marie, Mgr.:  

 konzultace ohledně zdravotnické dokumentace v Oblastní charitě ve Strakonicích  
 v závěru roku 2018 poslala žádost o jmenování soudním znalcem na Krajský soud  

v Českých Budějovicích. Dosud bez závěru KS  
 
Siverová Jarmila Mgr.:  

 únor 2018 podána žádost na Krajský soud Ostrava žádost o jmenování soudním znalcem, 
která byla zamítnuta. Prezidium ČAS podalo proti tomuto zamítnutí žádosti odvolání, které 
bylo zamítnuto.  

 
Juřena Zdeněk, Mgr.:   

 poslal žádost o jmenování soudním znalcem na Krajský soud v Brně. Dosud bez závěru KS.  
 
Bc. Miroslava Procházková:  

 návrat do ČR – práce v Německu, o další práci projevila zájem  
 
Žádost o ukončení činnosti v pracovní skupině 
 
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.:  

 velké pracovní vytížení, neabsolvovala žádné vzdělávací akce, nerealizovala žádné 
konzultace  

 
Bc. Ivana Karvalová:  

 velké pracovní vytížení, neabsolvovala žádné vzdělávací akce 
 
 
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph. D. 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků 

V pracovní skupině je 7 členů, vzhledem k rozmístění členů i mimo Prahu probíhá komunikace 
s členy pracovní skupiny především e-mailem a telefonicky. Stále více se ukazuje, že problematika 
bezpečí zdravotníků se netýká jen poranění ostrými předměty, ale patří sem  
i problematika syndromu vyhoření. Psychická zátěž k práci zdravotníka patří, ale je nutné, aby  jak 
manažeři, tak kolegové včas detekovali problém u kolegyně, a mohla se připravit pomoc.  
Je nutné zdravotníky naučit techniky, jak se se zátěží vyrovnat (supervize, právní ochrana, 
prevence agrese pacientů). Je třeba na toto myslet i vzhledem k současnému nedostatku 
personálu, stálé „zaškolování“ nových zaměstnanců (kteří ne vždy zůstanou), je pro stávající 
personál také velmi zatěžující, a i deprimující. Ukázalo se i přínosné, že v některých zařízeních jsou 
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zaškolující zaměstnanci finančně odměňováni, pokud jejich „školenec“ ukončí adaptační proces. 
Jsou pak více pozitivně motivováni, aby se snažili nového kolegu získat pro stávající pracoviště. 
Dle komunikace s členy se ukazuje, že na některých stanicích dokonce stávající kolegyně se snaží 
různými „metodami“ zbavit nových kolegyň, protože pak mají více přesčasových hodin. 

Pracovní skupina i nadále spolupracuje s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků. 

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

 rizika profesionální nákazy 
 poranění ostrými předměty 
 násilí ve zdravotnictví 

Na stránkách ČAS je všem k dispozici pokyn, jak postupovat v případě poranění ostrým 
předmětem a pozvánka na kurzy sebeobrany Aesculap Akademie (ve zprávě za rok 2016 je 
podrobně popsáno, jak fungují). Ve zprávě z roku 2016 jsme také umístili informaci o využití 
osobního „Bodyguarda“, novince, kterou zavedli na Pneumologické klinice ve FNM. Jsme rádi, že 
nás stále kontaktují pracoviště, kde jej také začali využívat. 

Mgr. Jana Zelenková a Mgr. Veronika Di Cara, PhD. jsou zapojeny v projektu Program  
na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví. 

Trvá zapojení v edukaci odvykání kouření, a ochraně ostatních zaměstnanců – kolegů. Členky 
pracovní skupiny pomáhají s přednáškovou činností, je možné se zapojit i do kurzů, které 
organizuje Centrum pro závislé na tabáku při VFN Praha. I nadále se na členky pracovní skupiny  
obracejí kolegyně, které jsou nespokojené, že stále musí pracovat za kuřáky, chtěly by si také 
vybrat „nekuřácké pauzy“ ve stejné délce. To je samozřejmě nemožné (při vykouření 5 cigaret / 
den po 10 minutách při 15 směnách měsíčně, to dělá za rok cca 12 denních směn, které nekuřák 
nemá). I to může být důvodem nespokojenosti v práci a násobením psychického stresu.  

Problém používání, až zneužívání mobilního telefonu v pracovní době je stále aktuální. Vzhledem 
k tomu, že dnes není již využíván jen na nejnutnější komunikaci ohledně „organizování“ chodu 
rodiny, ale má funkce téměř stejné jako PC, slouží k „zábavě“ v každé volné chvilce, a s tím jsou 
hlavně starší kolegyně hodně nespokojené.  

Statistiky ukazují, že problémy, které mají vliv na zátěž sester, už nejsou jen v kapitole „bodnutí 
ostrým předmětem“. Zde naopak, pokud se dodržují předpisy BOZP, pak tyto příhody se dají 
počítat na pracovištích na jednotky. 

 

Mgr. Jana Zelenková 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro komunikaci a média 

Členové skupiny: Lenka Šnajdrová, Veronika Di Cara, Michal Češek, Jitka Srpová, Jana Pultarová 

Pracovní skupina byla ustanovena prezidentkou ČAS Martinou Šochmanovou v září 2018  
a pracuje od října 2018. Cílem skupiny je komunikovat o aktivitách ČAS s členy ČAS i s ostatními 
zdravotníky na sociálních sítích, přinášet jim zajímavé zprávy z českého i zahraničního 
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zdravotnictví a umožnit jim komentovat změny ošetřovatelské profese. Skupina intenzivně 
komunikuje s prezidiem ČAS, kam tlumočí dotazy a názory z terénu. Zpočátku se skupina zaměřila 
na nejdůležitější úpravy webových stránek ČAS a na rozvoj facebookových stránek (dále jen fb) 
ČAS. 

Členové skupiny se účastní akcí ČAS i akcí jiných subjektů a přinášejí odtud zprávy živě  
i ze záznamu (např. Konference Prezidia ČAS, Výroční konference Spolku vysokoškolsky 
vzdělaných sester). Členové skupiny se scházejí na nepravidelných jednáních a především mezi 
sebou rychle komunikují on-line. V roce 2019 se bude skupina dále věnovat komunikaci, sociálním 
sítím, informacím o volbách do prezidia a aktivitám kampaně Nursing Now. 

Čísla k 31. 12. 2018 

Počet fanoušků: 4 879 (za necelé 3 měsíce nárůst o 455) 

Nejúspěšnější příspěvek v roce 2018 : 51 106 oslovených (10. 10. 2018) 

 

Lenka Šnajdrová 
vedoucí pracovní skupiny 
 

Pracovní skupina pro ošetřovatelskou dokumentaci 

Pracovní skupina vznikla v létě 2018, z podnětu prezidentky ČAS. Vedoucí skupiny je Veronika  
Di Cara, členkami jsou kolegyně ze 3. LF UK, VFN a IKEMu.  

Aktuálně probíhá vnitřní připomínkování textu, který tato skupina vytvořila. Text popisuje 
praktické aspekty vedení ošetřovatelské dokumentace efektivně, ale v dostatečné míře. První 
výsledky pracovní skupina očekává na podzim 2019.  

Skupina intenzivně podporuje vznik uživatelsky přátelské, stručné a zároveň popisné elektronické 
ošetřovatelské dokumentace na jednáních s MZ ČR i jinými partnery. Zásadní podmínkou je, aby 
do jejího vývoje byli zapojeni koncoví uživatelé (sestry, co s ní budou následně pracovat). Evropská 
komise také považuje digitalizaci v této oblasti za prioritu, což je vhodné využít pro čerpání dotací 
v této oblasti. 

 

Mgr. Veronika Di Cara, PhD. 
vedoucí pracovní skupiny 
 

Mezinárodní organizace (členství a spolupráce) 
 
EAPT  Evropská asociace farmaceutických techniků 
EDTNA /ERCA Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester  

             a Evropská asociace péče o nemocné s chorobami ledvin 
EFAD  Evropská federace asociací dietologů/nutričních terapeutů  
EfCCNa Evropská asociace ARO sester 
EFN  Evropská federace sesterských asociací 
EONS  Evropská onkologická společnost sester 
EORNA Evropská asociace perioperačních sester 
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EPUAP  Evropský poradní panel pro otázky dekubitů 
ERS  Evropská respirační společnost 
ESGENA Evropská společnost gastroenterologických a endoskopických sester 

a spolupracovníků 
ESNO Evropská organizace sester specialistek 
FEND  Evropská asociace diabetologických sester 
HORATIO Evropská asociace psychiatrických sester 
ICCN  Mezinárodní společnost onkologických sester 
IFPN  Mezinárodní federace perioperačních sester 
PNAE  Evropská asociace pediatrických sester 
WCET  Světová organizace stomaterapeutů 
 
Také v roce 2018 Česká asociace sester aktivně participovala v mnoha mezinárodních sesterských 
organizacích.  

 
Nursing Now! 
Kampaň WHO a ICN Nursing Now je již implementována v mnoha zemích světa.  
V dubnu 2019 se podpisem smlouvy připojí i skupina zdravotníků z ČR, vedená ČAS  
a  podporovaná dalšími spolky a asociacemi zdravotníků včetně MZ ČR.  
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Evropská federace sesterských asociací (EFN) 

ČAS je nadále aktivním členem EFN, pouze dojde k výměně oficiálního zástupce – místo  
Mgr. Veroniky Di Cara, PhD. se jím v dubnu 2019 stane Bc. Michal Češek, člen ČAS a člen Pracovní 
skupiny pro komunikaci a média. 

 

Evropská asociace ARO sester (EfCCNa) 
Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče navázala kontakt s Evropskou asociací ARO 
sester. 

 

Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester/Evropská asociace péče 
o nemocné s chorobami ledvin (EDTNA/ERCA) 
Spolupráce Sekce nefrologické a urologické se zástupcem EDTNA/ERCA v ČR. 

 

Evropská asociace farmaceutických techniků (EAPT) 

Sekce farmaceutických asistentů je členem Evropské asociace farmaceutických techniků. 
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Evropská asociace pediatrických sester (PNAE)  
Účast na mezinárodních setkáních zajišťují místopředsedkyně pediatrické sekce Bc. Ivona 
Mikulenková a předsedkyně pediatrické sekce Jitka Voříšková. 
Ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2018 se zúčastnila Bc. Ivona Mikulenková 31. konference a 4. kongresu 
PNAE v Aténách, kde byla také členkou vědeckého výboru kongresu. 
Bc. Ivona Mikulenková a Jitka Voříšková, ve spolupráci s dalšími členkami výboru pediatrické 
sekce, uspořádaly 32. meeting PNAE v Praze. Součástí programu byla exkurze ve FN Motol  
a Protonovém centru. Následoval společenský program – okružní jízda historickou tramvají 
centrem Prahy a společenská večeře s typicky českým menu. Zahraničními účastníky byl tento 
meeting hodnocen velmi dobře. V roce 2019 je plánovaná konference na Madeiře  
a v Chorvatsku na Zadaru. 
 

Evropská asociace perioperačních sester (EORNA) 
Zpráva o činnosti výboru EORNA v roce 2018 
 
EORNA výbor se sešel dvakrát, na jaře v Ghentu v Belgii (3. - 5. května 2018) a na podzim v Haagu 
(9. - 11. listopadu 2018). Proběhly volby nového viceprezidenta a prezidentky. Viceprezidentem 
na další období byl zvolen Dimitris Poulis, který zastupuje řeckou asociaci.  
Ve funkci prezidentky zůstává i na další funkční období May Karam z Francie.  
15. 2. 2018 členské země oslavily Evropský den perioperačního ošetřovatelství.   
Všechny pracovní skupiny intenzivně připravují kongres EORNA, který proběhne 16. -18. května 
v Haagu v Nizozemí. Je očekáváno 1000 účastníků z celého světa. 
Proběhla i příprava Evropského dne perioperačního ošetřovatelství 2019. EORNA vyhlašuje 
společné motto (Měníme tvář operačního sálu) a vytváří společný poster.  
 
Mgr. Jana Wichsová, Ph.D. 
členka výboru EORNA 

 

Evropská respirační společnost (ERS) 
Spolupráce s Evropskou respirační společností spočívá v dlouholeté každoroční účasti 
předsedkyně pneumologické sekce Evy Kašákové na kongresu ERS. V roce 2018 se konal kongres 
v Paříži, kterého se bohužel nemohla zúčastnit. Na sesterské sekci sbírá zkušenosti 
s ošetřovatelskou péčí o pacienty s respiračním onemocněním, především o pacienty 
s chronickou bronchiální obstrukcí.  

 

Světová organizace stomaterapeutů (WCET) 
Předsedkyně sekce je jediným zástupcem ČR ve WCET (Word Council of Enterostomal Therapy). 
4 členky sekce aktivně vystoupily na Světovém kongresu stomaterapeutů 2018 (WCET 2018). 
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Evropská společnost onkologických sester (EONS) a Mezinárodní společnost 
onkologických sester (ICCN) 
 
Od roku 2009 je onkologická sekce ČAS členem Evropské společnosti onkologických sester (EONS) 
a od r. 2016 v Mezinárodní společnosti onkologických sester (ICCN). Každá sestra, která je členkou 
onkologické sekce ČAS se automaticky stává členkou EONS a ICCN a má právo  
na zvýhodněnou nebo bezplatnou registraci na mnoha akcí pořádající EONS nebo ICCN. 
EONS „CARE“ STRATEGIE má 4 pracovní skupiny: 
Communication = komunikace 
Advocacy = prosazování zájmů sester 
Research = výzkum 
Education = edukace 
C= Komunikace 
Náplň:  

 komunikace s členy evropských zemí a ostatními profesními skupinami  
 sdílení informací, průhlednost, odpovědnost a vedení organizace 

Jak: 
 přes webové stránky 
 duálním překládáním informací (z AJ do jiného evropského jazyka) 
 tištěnými informačními materiály, které jsou k dispozici členům na vyžádání 

A = prosazování zájmů sester 
Náplň: 

 uznání onkologických sester (oficiální cestou), tzv. EONS „position statements“ neboli 
oficiální prohlášení EONS (má-li kdokoliv nápad či je silně přesvědčen o nutnosti určitého 
vyjádření formou oficiálního prohlášení) 

 v současné době se zaměřuje  na roli sestry  v onkologické péči a realizuje se celoplošný 
průzkum EONS členů o roli „sestry specialistky“ v onkologické péči 

R = výzkum 
Náplň: 

 tato skupina má provázanost s EJON (European Journal of Oncology Nursing) a je výzvou 
členům a členským organizacím EONS k publikování v tomto časopise). 

 nabízí tzv. „ výzkumné a klinické cestovní granty“, kdy je možné vybrat si zahraničního 
mentora ve výzkumu (2 granty za rok nebo příležitost získat  stipendium pro distanční 
formu studia PhD., tzv. „studentship“). 

E = edukace 
 
Náplň:  
hlavní motto: „Něco se nauč a pak jdi a používej“ 
 
Organizace kurzů: 

 Master class v onkologickém ošetřovatelství –  1x za rok  je organizován 5 -ti denní 
intenzivní kurz v onkologickém ošetřovatelství na pokročilé úrovni. Kurz a ostatní náklady 
(kromě cestovného) jsou zdarma. Více informací je na webu EONS (www.cancernurse.eu). 

 ESO (European School of Nursing = Evropská škola ošetřovatelství) – pořádá 1x týdně  
a zdarma 45´ e-vizity (distanční vzdělávání) na různá témata Nutné se předem přihlásit.  Je 
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možné poslouchat i klást otázky. Za 24 hod po odvysílání je dostupný záznam  
na stránkách www.e-eso.net po dobu 6 měsíců.  

 „TARGET“ – EONS kurz zaměřený na „cílenou léčbu“(Targeted Therapies), který s pomocí 
EONS materiálů organizuje domovská onkologická společnost/sekce. Nutné podat 
přihlášku, poté dostanete informace. Vše je dostupné v angličtině, švédštině a němčině. 
Pokud je požadován překlad kurzu do češtiny, lze požádat o tzv. „překladatelský grant“. 

 PrEP – mnohaletá edukační aktivita EONS (dříve známá jako PSA projekt), která se týká vše 
o nádoru prostaty. 

 PEP informace – (PEP = Putting Evidence into Practice, zdroj ONS) – informace na téma 
dyspnoe, lymfedém, periferní neuropatie, radiační dermatitis a bolest. 

 TITAN – edukační program zacílený na neutropenii, anemii a trombocytopenii  
u onkologicky nemocných. 

 
Potřebné informace jsou dostupné na webových stránkách EONS: www.cancernurse.eu 
 
Zahraniční aktivity členek sekce jsou detailně popsány výše, v části Sekce onkologická. 
 

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP)  
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. Dalšími členkami EPUAP jsou doc. PhDr. Andrea 
Pokorná, Ph.D. (členka správní rady EPUAP) a Mgr. Lucie  Kubátová.  

 
 

Partneři České asociace sester 
Promedica Praha Group, a.s. 

B. Braun Medical s.r.o. 

Časopis Florence 

Grada Publishing, a.s. 

Aesculap Akademie 

BATIST Medical, a.s. 

LINET spol. s.r.o. 

 

 

 


