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Úvodní slovo prezidentky 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

úvodem mi dovolte poděkovat za obětavost a nasazení při péči o naše 
pacienty. Uvědomuji si, že české zdravotnictví se dlouhodobě potýká 
s nedostatkem nelékařského zdravotnického personálu, ať už 
nahlédneme do prostředí klinické lůžkové péče, domácí péče  
či do prostředí pobytových zařízení poskytovatelů sociálních služeb, 
kde sestry pečují o ošetřovatelsky velmi náročné uživatele. 

Dlouhodobě nestabilní personální situace ve zdravotnictví 
neusnadňuje sestrám jejich náročnou práci, proto prezidium České 
asociace sester intenzivně hájí a prosazuje zájmy sester a dalších 
nelékařských zdravotnických pracovníků nejen na odborných 

konferencích, v médiích, ale také na půdě poslanecké sněmovny. V letošním roce se v plné míře 
projevila naše spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, která se stala významnou  
při prosazování lepšího finančního ohodnocení našeho povolání, propagaci oboru a projektů 
k motivaci a zájmu mladé generace o studium. Jsou řešeny otázky související se systémem 
vzdělávání, snižováním administrativní zátěže, kompetencemi sester či problematikou případných 
„výsluh“ zdravotnických pracovníků. Je velmi důležité, že ČAS je plnohodnotným partnerem nejen 
pro ministerstvo zdravotnictví, ale i další klíčové instituce.   

V roce 2019 došlo k mnoha důležitým událostem, mezi které patřily volby nového prezidia ČAS. 
Zvolené prezidium se ihned a erudovaně zapojilo do všech činností a svým aktivním přístupem je 
do dnešních dnů „hnacím motorem“ mnoha změn nejen v České asociaci sester.   

Česká asociace sester je někdy dotazována, zda hájí zájmy jenom členské základny. Mohu Vás 
ubezpečit, že jsme vždy prosazovali a budeme prosazovat zájmy všech sester a dalších 
nelékařských zdravotnických pracovníků. Z tohoto důvodu se také snažíme o založení profesní 
komory za účelem upevnění našich vyjednávacích možností i vlivu při prosazování zájmů všech 
profesí sdružených v ČAS. 
 
Závěrem bych ráda zdůraznila, že nás v následujícím období čeká významný rok, který je vyhlášen 
jako „Rok sester“ u příležitosti 200. výročí narození zakladatelky ošetřovatelství  
a reformátorky veřejného zdravotnictví Florence Nightingale. V souvislosti s tímto výročím bude 
ukončen úspěšný mezinárodní projekt Nursing Now, jehož cílem je zejména pozdvižení významu 
oboru ošetřovatelství a zdůraznění nezpochybnitelného přínosu sester. 
 
Dovolte mi popřát Vám hodně pracovních úspěchů a věřte, že Česká asociace sester bude  
i nadále neúnavně usilovat o zvyšování prestiže naší profese. 
 

 

PhDr. Martina Šochmanová, MBA 
Prezidentka České asociace sester 

http://www.cnna.cz/
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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. 

http://www.cnna.cz/
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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. 

• 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. 

 

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 
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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 – působnost do 11. 3. 2019 

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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Prezidium ČAS – působnost od 12. 3. 2019 

Prezidentka PhDr. Martina Šochmanová, MBA 

Viceprezidentka Mgr. Renata Tydlačková 

Členky Mgr. Veronika Di Cara, PhD. 

Mgr. Veronika Hauerová 

Mgr. et Bc. Jiří Kabát/Mgr. Jana Pultarová 

Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LLM 

Bc. Michaela Kolářová, MBA 

Mgr. Lucie Laurýnová 

Mgr. Dana Vaňková 

 

Revizní komise ČAS 

Předsedkyně Milena Nociarová, DiS. 

Členky Marie Pekařová 

Jana Zuková/Mgr. Pavlína Kožušníková 

 

Disciplinární komise ČAS 

Předsedkyně Mgr. Lucie Laurýnová/Mgr. Nina Müllerová 

Členové Jiří Černoch 

Mgr. Ivana Kupečková, MBA/Mgr. Jana 
Pultarová 

 

Kreditní komise ČAS/Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí ČAS 

Předsedkyně Bc. Anna Skalická/Mgr. Lenka Klímová, MBA 

Členky Jana Farkačová/Mgr. Veronika Hauerová 

 Miloslava Machovcová/Mgr. Dana Křivská 

 

Pracovní skupiny ČAS 

Vedoucí skupiny pro Seznam zdravotních výkonů Mgr. Jana Pultarová/Mgr. Lenka Kalábová, 
Ph.D., LLM 

Vedoucí skupiny pro legislativu PhDr. Martin Šamaj, MBA 

http://www.cnna.cz/
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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/Bc. Tomáš Kovrzek 

Vedoucí skupiny pro komunikaci a média Lenka Šnajdrová/Mgr. Veronika Di Cara, PhD. 

Vedoucí skupiny pro ošetřovatelskou dokumentaci Mgr. Veronika Di Cara, PhD. 

 

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/Mgr. Petra Vytasil 
Krajíčková, MBA 

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 multioborová Lenka Šnajdrová 

Sekce nefrologicko - urologická Bc. Marcela Městková 
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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 

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 Mgr. Ilona Antoníčková 

Sekce transfuzní služby Zdenka Drobníková 

Sekce traumatologicko - ortopedická PhDr. Dagmar Škochová, MBA 

Sekce zdravotně sociální Mgr. Veronika Křičková, DiS. 

Sekce zdravotních laborantů Bc. Anna Skalická 

 

Finanční zpráva 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 bylo podáno na Finanční úřad pro Hlavní 
město Prahu dne 17. 6. 2020. 

Předkládáme výkaz zisku a ztrát za rok 2019, čísla jsou uvedena v celých tisících Kč. 

 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. NÁKLADY 1    

I. Spotřebované nákupy celkem 2 160   160 

1. Spotřeba materiálu 3 157  157 

2. Spotřeba energie 4    

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5    

4. Prodané zboží 6 3  3 

II. Služby celkem 7 4009 23 4032 

5 Opravy a udržování 8    

http://www.cnna.cz/
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 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

6. Cestovné 9 1187  1187 

7. Náklady na reprezentaci 10 884  884 

8. Ostatní služby 11 1938 23 1961 

III. Osobní náklady celkem 12 440  440 

9. Mzdové náklady 13 342  342 

10. Zákonné sociální pojištění 14 98  98 

11. Ostatní sociální pojištění 15    

12. Zákonné sociální náklady 16    

13. Ostatní sociální náklady 17    

IV. Daně a poplatky celkem 18    

14. Daň silniční 19    

15. Daň z nemovitosti 20    

16. Ostatní daně a poplatky 21    

V. Ostatní náklady celkem 22 63  63 

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 63  636 

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 6  6 

31. 
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

39 6  6 

32. Poskytnuté členské příspěvky 40    

VIII. Daň z příjmů celkem 41    

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42    

 NÁKLADY CELKEM 43 4678 23 4701 
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 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. VÝNOSY 44    

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 45 1586  1586 

1. Tržby za vlastní výrobky 46    

2. Tržby z prodeje služeb 47 1586  1586 

3. Tržby za prodané zboží 48    

II. Změna stavu vnitro organizačních zásob celkem 49    

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50    

5 Změna stavu zásob polotovarů 51    

6. Změna stavu zásob výrobků 52    

7. Změna stavu zvířat 53    

III. Aktivace celkem 54    

8. Aktivace materiálu a zboží 55    

9. Aktivace vnitro organizačních služeb 56    

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57    

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58    

IV. Ostatní výnosy celkem 59 1277  1277 

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 1277  1277 

V. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem 

67    

19. 
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

68    

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69    

21. Tržby z prodeje materiálu 70    

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71    

23. Zúčtování rezerv 72    

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73    

25. Zúčtování opravných položek 74    

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 1889 220 2109 

26. 
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 

76    

27. Přijaté příspěvky (dary) 77 127 220 347 
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 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

28. Přijaté členské příspěvky 78 1762  1762 

VII. Provozní dotace celkem 79    

29. Provozní dotace 80    

 VÝNOSY CELKEM 81 4752 220 4972 

 

 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 82          74 197          271 

34. Daň z příjmu 83    

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 84 74 197 271 

Komentář: 

Výsledek hospodaření České asociace sester za rok 2019 je celkově bez schodku proti roku 2018. 
Hospodaření bylo rozpracováno do přehledu každé sekce zvlášť a rozděleno na tři části – sekce, 
které hospodařily do mínusu, sekce, které hospodařily shodně s rokem 2018 a sekce, které 
hospodařily s významným ziskem. Prezidium ČAS hospodařilo se ziskem proti roku 2018. 

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 2020 je větší počet sekcí, které budou hospodařit se ziskem. 

 

Zpráva revizní komise 
 
Dne 15. 2. 2020 se sešla revizní komise ve složení Marie Pekařová a Milena Nociarová k revizi 
účetnictví sekcí a regionů ČAS. Zástupci osmi sekcí a regionů se dostavili osobně, další poslali 
dokumenty e – mailem. Vzhledem k nastalé epidemiologické situaci se revizní komise již nesešla.  

Milena Nociarová, DiS. 
předsedkyně revizní komise  

 

Zpráva disciplinární komise 

 
Předsedkyně:   Mgr. Nina Müllerová 
Členové:   Jiří Černoch, Mgr. Jana Pultarová  
 
V průběhu roku 2019 se disciplinární komise nezabývala žádnou stížností na členku České asociace 
sester. 

Mgr. Nina Müllerová 
předsedkyně disciplinární komise  
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Zpráva komise pro kvalitu vzdělávacích akcí (kreditní komise) 
 
Předsedkyně:  Mgr. Lenka Klímová, MBA  
Členky:  Mgr. Dana Křivská, Mgr. Veronika Hauerová 
 
Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí navázala na činnost původní kreditní komise v posuzování, 
hodnocení a udělování garance kvality vzdělávacím akcím určeným pro nelékařské zdravotnické 
profese. Česká asociace sester i nadále poskytuje záštitu těmto odborným akcím.  
 
Novela zákona č. 96/2004 Sb. z roku 2017 zrušila kreditní/počitatelný systém vzdělávacích akcí, 
nezrušila ale povinnost zdravotníků vzdělávat se a tím se vzdělávací akce posunuly do cíleného 
odborně zaměřeného plánování menších akcí. Velké konference a kongresy jsou organizovány  
ve stejné podobě jako v minulých letech. Jejich plánování i četnost je vždy efektivně zpracována.  
 
Počet vzdělávacích akcí garantovaných Českou asociací sester v roce 2019 dosáhl registračního 
čísla 735, ale mnohé z těchto akcí se v kalendářním roce vícekrát opakují. Aktivity v oblasti 
vzdělávání ukazují nezbytnost zvyšování znalostí a dovedností napříč obory. Pestrost a zacílení 
jednotlivých témat dokládá volbu nového přístupu ke vzdělávání zdravotníků napříč obory.  
 
Mgr. Lenka Klímová, MBA 
předsedkyně komise pro kvalitu vzdělávacích akcí 

 

Evidence členské základny 
 
Evidence členské základny je vedená v systému, který byl vytvořen již v roce 2007. V dnešní době 
je tento systém zastaralý a v mnoha částech málo funkční.  Má mnoho funkcí nedostatečných, 
mnoho funkcí chybí. 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 pouze s omezením.  
 
V průběhu roku 2019 byl celý systém revidován, byla překontrolována funkčnost a při té 
příležitosti bylo zjištěno, že na přelomu let 2018 – 2019 byla na podnět kanceláře ČAS firmou 
Allmedia vypnuta aplikace, na kterou bylo navázáno několik dalších funkcí v systému počítání. 
Tento problém se podařilo dost složitě odhalit poté, co se začalo připravovat další období plateb. 
V období listopad 2019 – únor 2020 byl tento problém vyřešen a funkčnost byla obnovena. 
Nicméně porovnání vývoje členské základny za rok 2018 – 2019 nelze z tohoto důvodu  
po položkách přesně porovnat. Od roku 2017 se počet členů a členek pohybuje mezi  
3 – 4 tisíci.  
 
Na aktualizaci a modernizaci funkcí systému a celých webových stránek je aktivně pracováno,  
i když je velká finanční limitace. Nicméně je nezbytné, aby byl systém i web modernější, 
efektivnější a přesnější. Počty z roku 2018 jsou nepřesné a zavádějící. Nadcházející trendy ukazují, 
že je spíše tendence vracet se k původnímu vnímání sekcí dle odborností a tedy slučovat příbuzné 
sekce. Následující tabulky se vztahují k členské základně – stav k 1. 1. 2020. 
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Členská základna  

 

Počet aktivních členů/členek podle sekcí/regionů k 1. 1. 2020 

Sekce Počet členů/členek 

41. Region Praha 397 

10. Sekce interní 289 

02. Sekce anesteziologie, resuscitace a... 196 

12. Sekce nefrologicko - urologická 191 

36. Sekce nutričních terapeutů 190 

07. Sekce chirurgických oborů 186 

53. Region moravskoslezský 162 

30. Sekce zdravotních laborantů 158 

08. Sekce domácí péče 158 

19. Sekce pediatrická 156 

39. Region Hradec Králové 152 

21. Sekce psychiatrická 105 

46. Region jihomoravský 102 

61. Region Mladá Boleslav 100 

57. Sekce diabetologická 99 

65. Sekce gastroenterologická 99 

27. Sekce pedagogická 92 

31. Sekce managementu 90 

59. Sekce neonatologická 75 

15. Sekce onkologická 73 

73. Sekce perioperačních sester 67 

17. Sekce traumatologicko - ortopedická 62 

63. Region Motol - Praha 62 

23. Sekce stomatologická 59 

66. Sekce pneumologická 54 

22. Sekce zdravotně sociální 52 

38. Sekce kardiochirurgická 52 

44. Region plzeňský 50 

69. Sekce primárních sester 46 

64. Region Karlovy Vary 42 

01. Sekce farmaceutických asistentů 38 

56. Sekce neurologická 25 

52. Sekce transfuzní služby 23 

43. Region Jablonec nad Nisou 19 

03. Sekce dermatovenerologická 15 

 Počet v r. 2018 Počet v r. 2019 

Počet aktivních členů 3000 – 4000 3000 – 4000 

Počet nově přihlášených členů 200 – 300 200 – 300 
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68. Sekce sester seniorek 12 

33. Sekce nukleární medicíny 8 

74. Sekce multioborová 5 

20. Sekce kalmetizační 5 

 

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 

• 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. 

 

Sekce a regiony 

Česká asociace sester má ke dni 1. 1. 2020 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, tj. na tradici odborných seminářů, které byly 
otevřeny všem zájemcům o danou problematiku. I nadále některé z nich probíhaly v příjemných  
a důstojných prostorách Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen FN HK). Témata byla 
zaměřena jak na aktuální problematiku ošetřovatelské péče, tak na informace týkající se naší 
sesterské profese.  

Během roku region uspořádal 4 semináře, 3 konference a 1 mezinárodní kongres – XXV. 
královéhradecké ošetřovatelské dny.  

Kongres se uskutečnil 12. – 13. září 2019 v prostorách výukového centra Lékařské fakulty HK (areál 
FN HK) ve spolupráci s Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu  
a gerontologie. Záštitu nad akcí převzala FN HK a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové, dále kongres zaštítilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Královéhradecký kraj.  V rámci této 
akce je udržován kontakt s Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu a již pátým rokem bylo možné 
přivítat naše polské kolegyně.     

Hlavními tématy kongresu byly komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií, péče  
o pacienta s kožními defekty a další odborné kazuistiky z oblasti ošetřovatelství i vzdělávání 
nelékařských zdravotnických pracovníků.   
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XXV. královéhradecké ošetřovatelské dny podpořily, mimo jiné, celosvětový projekt ICN a WHO  
s názvem Nursing Now. Na jeho podporu byla uspořádána v rámci kongresu výstava ručních prací 
sester. Účastníci měli možnost zhlédnout výrobky z keramiky, obrazy, hračky a oblečení pro děti, 
šperky aj.  

Mezi čestnými hosty byla mimo jiné ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ 
ČR, hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, která ve svém příspěvku nastínila aktuální 
legislativní změny.   

V souvislosti s oslavami 80. narozenin Jaroslavy Pečenkové jí byla předána Českou asociací sester 
– Region Hradec Králové pamětní plaketa s pamětním listem jako poděkování  
za celoživotní práci a stálou podporu sester a ošetřovatelství.  

Na semináři s názvem Pomáhá nám ošetřovatelská dokumentace? (26. 2.) nás Mgr. Ivana  
Dvořáčková, Ph. D. seznámila s novinkami ohledně ošetřovatelské dokumentace ve FN HK, tj. jak 
nám může dokumentace pomoci či naopak ublížit. Na závěr nás kolegyně seznámila  
s kazuistikou soudního znalce v oboru ošetřovatelství.   

V rámci dubnového semináře Péče o pacienty se stomií  nás přednášející seznámily s péčí  
o pacienty s tracheostomií, urostomií, kolostomií a ileostomií.  

XIII. konference Ošetřovatelská péče v psychiatrii (26. 4.) byla zaměřena ve dvou blocích na práci 
sestry na jednotlivých odděleních, dále na spolupráci s VOSŽ a SZŠ a se základními složkami 
integrovaného záchranného systému.  

13. konference všeobecných sester a radiologických asistentů (20. 6.) se konala v prostorách 
Nového Adalbertina a zazněly zde novinky v diagnostice a léčbě onkologických pacientů.   

19. 9. se konal 4. královéhradecký perioperační den, kde mimo jiných zajímavostí z operačních 
sálů zazněly informace ohledně robotické chirurgie.  

Na semináři Stop dekubitům (21. 11.) připravili přednášející novinky např. na téma výživa  
a dekubity, míra odpovědnosti za postupy a rozhodnutí, komplexní ochrana predilekčních míst  
u pacientů v riziku vzniku dekubitů… Jako každý rok, tak i letos byl seminář hodnocen velice kladně 
a přínosně.  

25. 11. se konal XIX. urologický seminář, kde si účastníci vyslechli řadu zajímavých přednášek.  

Jednání výkonného výboru ČAS – Region Hradec Králové probíhala ve dnech  8. 2., 3. 5., 13. 6.   
a  29. 11. 2019. Předmětem jednání byly zprávy o hospodaření, tematická zaměření  
a organizační zajištění seminářů, organizace a finanční spoluúčast ČAS na XXV. královéhradeckých 
ošetřovatelských dnech (pro členy ČAS – Region Hradec Králové byl vstup  
na kongres tradičně zdarma) a předání informací z jednání Sněmu předsedů sekcí a regionů ČAS.  

Stav členů ČAS – Region Hradec Králové: k 1. 1. 2019 – 193 členů, k 23. 4. 2019 – 199 členů  
a k 31.12 2019 – 209 členů.  
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Aktivní spolupráce s členskou základnou a předávání kvalitních informací sestrám je jedním  
z hlavních kroků výboru Region Hradec Králové s cílem motivovat sestry k aktivitě v rámci ČAS.  

Dne 11. 3. 2019 byla zvolena do prezidia ČAS Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně  
pro ošetřovatelskou péči FN HK.  

Významná ocenění  získaly v průběhu května 2019 dvě členky Regionu Hradec Králové.  Bývalé 
vrchní sestře Stomatologické kliniky FN HK Květě Prouzové byla udělena cena  
Florence Nightingale za celoživotní dílo. Zástupkyně předsedkyně Regionu Hradec Králové  
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. převzala z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Pamětní 
medaili hejtmana za rozvoj ošetřovatelství a prosazování zájmů zdravotních sester  
ve společnosti.    

Některé členky regionu i nadále aktivně pracují v Radě kvality pro ošetřovatelskou péči ve FN HK, 
podílí se na vytváření ošetřovatelských dokumentů, jsou zastoupeny v poradních komisích 
ředitele a jsou členkami v komisích při výběrových řízeních na manažerské pozice pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky. V rámci širších aktivit působí naše členky v komisích na národní úrovni 
při MZ ČR.  

Bc. Ivana Roďanová 
předsedkyně regionu 

 

Region Jablonec nad Nisou  

Vedení Regionu Jablonec nad Nisou zvažuje ukončení samostatné činnosti a případné sloučení 
s jinou sekcí/regionem ČAS. 
 

Region jihomoravský  

V tomto roce region navrhl kolegyni Portlovou do soutěže Sestra roku. Kolegyně byla vybrána  
do užšího výběru a následně postoupila do závěrečného „galavečera“ v kině Lucerna. Zde byla 
odbornou porotou vyhodnocena na 1. místě. Po té byla zvána na konference, na sněm ČAS,  
do ČT2 a na další významná místa, kde o své práci i o činnosti sester hovořila k odborné  
i laické veřejnosti. 
 
Vzdělávací akce 
 

• Organizační i odborná účast na Kongresu Letice Care. 

• Odborná konference byla uspořádána ve spolupráci s dermatovenerologickou sekcí na téma 
„Mozkocvična“. 

• Předsedkyně sekce byla pozvána na odbornou konferenci Jihomoravského kraje, kde byl 
prezentován stav zdravotnictví v jihomoravském regionu. Dále se účastnila jako host odborné 
konference Bariatrie a obezitologie. 

 

Členky regionu se účastní odborných a kulturních akcí pořádaných nejen ČAS. Mají zájem  
o diskuzi k možnému vzniku komory sester. 
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Stav členské základny je setrvalý – 151 členů. 
 

Bc. Věra Roubalová 
předsedkyně regionu 

 

Region Karlovy Vary 
 
Přehled vzdělávacích akcí  

• Konference ARIM, 15. 5. 2019 

• Konference interních oborů, 4. 9. 2019 

• Konference komplementu, 23. 10. 2019 

• Konference chirurgických oborů, 13. 11. 2019  

 

Mgr. Helena Marcinková 
předsedkyně regionu 

 

Region Mladá Boleslav 

 
Region Mladá Boleslav České asociace sester pracuje od 1. dubna 2004 jako součást organizace. 
V roce 2019 bylo v plánu regionu uspořádat celkem 2 vzdělávací akce, 1 celodenní konferenci  
a 1 zahraniční pracovní den. V průběhu roku vedení regionu úzce spolupracovalo s členskou 
základnou a společně řešilo odborné i legislativní problémy.    
 
Vzdělávací akce  

• Pracovní den Slovinské zdravotnictví, Slovinsko, Portoroží, květen 2019 

• Konference Inkontinence a její řešení, SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav, prosinec 2019 
 

Mgr. Lucie Laurýnová 
předsedkyně regionu 

 

Region moravskoslezský 
 

V roce 2019 region uspořádal dvě vzdělávací akce – konference: 

Konference pro sestry hematologických pracovišť se konala dne 7. 2. 2019 v prostorách 
Nemocnice Havířov. Akce se uskutečnila ve spolupráci s hematologickými pracovišti 
Moravskoslezského kraje. Zúčastnilo se jí 59 osob, které se zabývají problematikou hematologie 
a hemato – onkologie. Účastníci konference měli možnost slyšet řadu vynikajících přednášek, 
zejména zaujalo sdělení prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc., přednostky Interní  
a geriatrické kliniky FN Brno. 
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Konference na téma „Zdravotnictví – zločin a trest“ se uskutečnila dne 10. 5. 2019 v kulturním 
domě Radost Havířov ve spolupráci s psychiatrickým oddělením Nemocnice Havířov a za podpory 
Statutárního města Havířov. Konference se zúčastnilo 201 účastníků a obsahovala mnoho 
zajímavých přednášek, které přítomné nenechaly ani na chvíli bez zájmu. Všichni přítomní se 
mohli seznámit se zajímavými tématy, zamyslet se nad právní odpovědností přímo související 
s výkonem  nelékařského povolání. Za připomenutí stojí některá zajímavá vystoupení:  
PhDr. Martin Šamaj, MBA – „Zdravotnictví a znalecká činnost v organizaci a řízení zdravotní péče“  
a PhDr. Andrej Drbohlav – „Nemocniční vrazi“. 
  

Dne 11. 3. 2019 se nominované delegátky zúčastnily voleb do prezidia ČAS a voleb do revizní 
komise. Za region byly výborem nominovány kolegyně: 
Mgr. Renata Tydlačková – do prezidia ČAS 
Bc. Pavlína Kožušníková – do revizní komise ČAS  
 

Předsedkyně moravskoslezského regionu, Mgr. Renata Tydlačková, se stala členkou prezidia ČAS 
a zároveň přijala funkci viceprezidentky.  
 
Stejně jako v roce 2018 se členky a členové regionu vydali vzdát čest kolegyním, které byly 
nominovány na cenu Florence Nightingale u příležitosti Dne sester. Toto ocenění je každoročně 
udělováno Českou asociací sester a členky sekcí i regionů mohou, společně s oceněnými, sdílet 
slavnostní předávání cen. Slavnostní „galavečer“ moderovala předsedkyně regionu Mgr. Renata 
Tydlačková a již tradičně byl završen divadelním představením plném humoru a zábavy.  
 

Již pátým rokem region spolupracuje a podílí se na organizaci Ankety Moravskoslezská sestra. 
Anketa je v roce 2019 pořádána Moravskoslezským krajem a koná se pod záštitou ministra 
zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a prezidentky České asociace sester.  
 
Členové a členky regionu mohli nominovat svou sestru do těchto kategorií: 

• Sestra u lůžka 

• Ambulantní a domácí péče 

• Paliativní a hospicová péče 

• Porodní asistentka 

• Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. 
 
Již tradičně probíhala anketa od března do května a zdravotnická zařízení Moravskoslezského 
kraje měla možnost nominovat své kandidáty v pěti daných hlavních kategoriích. Vyhlášení ankety 
proběhlo na slavnostním „galavečeru“ v aule Vysoké školy báňské, Technická univerzita Ostrava, 
24. října 2019, za přítomnosti prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana Moravskoslezského kraje, 
dále náměstka pro zdravotnictví MUDr. Martina Gebauera, zástupců zdravotnických zařízení  
a také partnerů celé akce. 
 
Každoročně probíhá spolupráce regionu s Domem techniky Ostrava na pořádání XXIII. 
gerontologických dnů, které se tentokrát konaly ve dnech 16. – 17. 10. 2019 v Ostravě. Mottem 
akce je „Zdraví a vitalita v seniorském věku.“ Členkou přípravného výboru kongresu je  
Mgr. Renata Tydlačková. Kongres je pořádán pod patronací ČAS za účasti zástupce prezidia ČAS. 
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V roce 2019 byl opět uspořádán relaxační víkend pro členky moravskoslezského regionu ČAS. 
Tentokrát se uskutečnila návštěva lázní Kostelec u Zlína za přítomnosti 23 členek regionu. 
Ubytování bylo zajištěno v hotelu blízko lázní. Součástí pobytového balíčku byly precizně 
naplánované procedury. Účastnice pobytu si mohly užít relaxační koupel, celotělový zábal  
v kokosovém oleji, masáž těla, lymfatickou masáž obličeje a krku či zábal s mořskou řasou. První 
večer proběhla předváděcí akce kosmetiky, kolegyně měly možnost seznámit se s výrobky, 
s postupy týkající se správné péče o pleť, a také s jinými zajímavostmi z této oblasti, na které ženy 
mnohdy zapomínají. Předsedkyně regionu se stala na chvíli modelkou, a bylo nám názorně 
předvedeno, jak si poradit s líčením. Další den probíhaly naplánované procedury. Ve volném čase 
si účastnice plánovaly program individuálně. Někdo odpočíval, někdo se vypravil na výlet  
do blízkého okolí, např. na návštěvu blízké zoologické zahrady s prohlídkou tamního zámku. 
Otužilejší kolegyně využily možnosti venkovních vířivek a i přes nepříliš teplé počasí si tuto relaxaci 
náležitě vychutnaly. V blízkosti hotelu se konaly mezinárodní závody v lukostřelbě. Kdo měl chuť, 
tak mohl přihlížet, jak se v této sportovní disciplíně soutěží.  Večer bylo možné využít nabídky 
hotelu, který pořádá pro své hosty taneční večery. Společně si kolegyně užily spoustu legrace  
v rytmu tance. Všechny účastnice se shodly na tom, jako moc se těší na příští pobyt. 
 
V roce došlo ke změně na pozici pokladníka regionu. Mgr. Kateřina Kubicová danou funkci 
převzala v září 2019. Kolegyně Milena Nociárová, DiS. a Mgr. Pavlína Kožušníková jsou členkami 
revizní komise ČAS. 
 
Mgr. Renata Tydlačková 
předsedkyně regionu 
 
 
Region Motol – Praha 

Výbor Regionu Motol – Praha zakoupil pro své aktivní členy 4 ks vstupenek na Ples sester, který 
se konal 1. března 2019 v paláci Žofín.  

Region se 22. února 2019 zaregistroval do nadační organizace a stal se „Dobrým andělem“. 
Přispívá částkou 100 Kč měsíčně.  

V dubnu 2019 výbor regionu zakoupil pro své aktivní členy 6 ks vstupenek na Den sester, který se 
konal 21. 5. 2019 v Divadle U Hasičů.  

Poslední květnovou sobotu (25. 5. 2019) se již tradičně podařilo zrealizovat cestu do Pece  
pod Sněžkou, kde se konal charitativní výstup s názvem „Na Sněžku pro Evču“. Výstup zdolali 
všichni účastníci. Na místo určení byla zajištěna autobusová doprava. Součástí výstupu byla 
podpora nadačního fondu KlaPeto, který pomáhá dětem s tělesným postižením.   

Na 24. října 2019 byla naplánována V. odborná konference, která však byla pro nedostatek 
přihlášených zrušena.  
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V průběhu roku 2019 byly rozeslány a vyvěšeny výzvy s nabídkou výletů do „Fajnparku“  
v Chlumci nad Cidlinou a v Drážďanech. Pro nízký zájem účastníků se však ani jeden výlet 
nepodařilo zorganizovat.  

I nadále se zachovala výše příspěvku 500 Kč ročně pro členky a členy Regionu Motol – Praha  
a tradice předání upomínkového dárku k životním jubileím členek/členů 45, 50, 55, 60 i více let.   

Zprávy ze všech konaných akcí regionu 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 (např. fakultní 
nemocnice, soukromé nestátní zdravotnické zařízení, FZS ZČU). Jednání výboru je rozšířeno  
o stálé hostky – členku prezidia ČAS Mgr. Ninu Müllerovou, Mgr. Jaroslavu Novákovou,  
Bc. Drahomíru Loužeckou a další, které se aktivně podílejí na činnosti regionu.   

Vzdělávací akce (včetně účasti na akcích prezidia)  

Region uspořádal dvě konference na téma Péče o pečující (7. 5. 2019) a podzimní konferenci 
Karcinom mammy a my (24. 10. 2019). Nově zvolený výbor regionu se zavázal k tomu, že bude 
pořádat pravidelně jarní a podzimní konferenci.  

Výbor regionu spolupracuje velmi intenzivně s katedrou ošetřovatelství FZS ZČU právě  
na pořádání vzdělávacích akcí, kterých se pravidelně aktivně účastní předsedkyně a členky regionu 
včetně členky prezidia ČAS Mgr. Niny Müllerové. Mgr. Müllerová se zúčastnila jednání  
7. kulatého stolu MZ ČR „Systém monitorování a prevence a léčby dekubitů v ČR“, které se konalo 
21. 11. 2019 v Praze.  

Členky regionu se zúčastnily oslavy Mezinárodního dne sester, které se konalo v květnu 2019  
v Divadle U Hasičů.   

Účast v pracovních skupinách/institucích ČAS  

Ve skupině pro legislativu je zapojena Mgr. Nina Müllerová a Bc. Ivana Chvojková.  
Z nejdůležitějších dokumentů byly připomínkovány následující návrhy: novela vyhlášky  
č. 98/2012 Sb. o vedení zdravotnické dokumentace (pacientský souhrn); kvalifikační standard 
přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotnický záchranář; změny v katalogu prací, které 
by se týkaly některých nelékařských zdravotnických oborů; zákon o elektronickém zdravotnictví; 
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novela vyhlášky č. 99/2012 Sb., o personálním zabezpečení zdravotních služeb. Pracovní skupina 
se také vyjadřovala k administrativní zátěži zdravotnických pracovníků.   

Mgr. Nina Müllerová se významně podílela na tvorbě národních ošetřovatelských postupů  
v pracovní skupině ustanovené hlavní sestrou MZ ČR a Mgr. Jaroslava Nováková je členkou 
akreditační komise MZ ČR.   

Jiné aktivity  

V roce 2019 výbor regionu pokračoval ve spolupráci se sdružením MAMMA Help. Členky výboru 
se pravidelně účastní a podporují akce tohoto sdružení. Např. podzimní regionální konference 
byla pořádána ve spolupráci s MAMMA helpem – pobočkou Plzeň.  

Zahraniční aktivity  

Členka prezidia ČAS a Regionu plzeňského Mgr. Nina Müllerová se pravidelně účastní Evropského 
poradního panelu pro otázky dekubitů (dále jen EPUAP). V letošním roce se 21. konference  
v Lyonu neúčastnila.  Pravidelně jsou předávány informace o aktivitách a výzvách EPUAP na 
konferencích (Mezinárodní konference nemocnic podporující zdraví ve Varšavě, Sympozium STOP 
dekubitům ve FN Plzeň) nebo prostřednictvím portálu www.dekubity.eu. V roce 2020 se 
konference EPUAP bude konat v Praze a na organizaci akce se podílí i Česká asociace sester.   

Různé  

V červnu 2019 se členky/členové regionu zúčastnili AVON pochodu v Klatovech. Tímto vyzývají 
všechny členky i členy ČAS, aby se i v roce 2020 „přidali k nám“! Členky výboru se pravidelně 
účastní akcí a setkání, které pořádá sdružení MAMMA help  „Ruce na prsa“. Jedná se o setkání  
za účelem založení sdružení, vánoční posezení apod.   

Mgr. Nina Müllerová byla v květnu 2019, u příležitosti Mezinárodního dne sester, oceněna Cenou 
za rozvoj ošetřovatelství za přínos pro oblast ošetřovatelství. 

Hospodaření regionu  

Výsledek hospodaření regionu – zůstatek na účtu je k 31. 12. 2019 kladný. Konkrétní výše je  
k dispozici u pokladníka regionu.   

Plánované aktivity v roce 2020  

Region plánuje pořádat jarní a podzimní konferenci, pravidelná setkání výboru, bude zajištěna 
účast zástupce regionu na sněmu předsedkyň/předsedů ČAS, na konferencích prezidia a dalších 
akcích ČAS, např. Ples sester, Sestra roku, Mezinárodní den sester atd. Dále region plánuje setkání 
se studenty a laickou veřejností.   
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Aktuální události 

• Pravidelné setkání výboru – 2x ročně   

• Udržování aktuálních informací na stránkách regionu  

• Plnění úkolů prezidia ČAS  
 

Účast na akcích pořádaných prezidiem ČAS  

• Ples sester  

• Mezinárodní den sester  

• Konference prezidia  
 
PhDr. Jitka Krocová 
předsedkyně regionu 

 

Region Praha 

Region Praha sdružuje zdravotníky mnoha profesí z celé republiky. Mezi členkami/členy jsou 
všeobecné sestry, zdravotní laboranti, nutriční terapeuti, porodní asistentky, farmaceutičtí 
asistenti a zdravotně sociální pracovníci.  

Region velmi úzce spolupracuje se zdravotními laboranty, o čemž svědčí i skutečnost, že  
ve výboru jsou zastoupeny 2 členky této profese. Mgr. Martina Bunešová, MBA, působí  
ve výboru sekce zdravotních laborantů a je předsedkyní výboru biochemických laborantů ČSKB 
ČLS JEP. Předsedkyně regionu Marie Pekařová je již 4. volebním obdobím členkou revizní komise 
ČAS.   

Region pořádá sobotní konference a nikdy se nezaměřuje na jediné téma. Snaží se, aby výběr 
probíraných témat zaujal všechny zúčastněné odborníky – specialisty.  

V roce 2019 byla uspořádána již 5. konference, která je organizována ve spolupráci se sekcí 
nukleární medicíny. Akce byla zaštítěna náměstkyní ošetřovatelství Fakultní nemocnice Motol. 
Největší zájem vzbudila přednáška z vídeňského Orthopädisches Spital Speising. Kolegyně z této 
nemocnice přednášely na konferenci již potřetí a byla domluvena další spolupráce. Dále proběhly 
dvě školící akce s názvem „Mozkocvična Live II“ a „Týmová spolupráce“ pod vedením lektorky 
Lenky Šnajdrové. Veškerou propagaci, organizaci a průběh konferencí zajišťují členky výboru 
samy.   

Výbor sekce se schází několikrát do roka, zpravidla podle potřeby, členky jsou v telefonickém 
či elektronickém kontaktu. Zúčastňují se všech akcí, které pořádá prezidium ČAS. Všechny členky/ 
členové regionu jsou pravidelně informování o dění v ČAS.  

V roce 2020 budou uspořádány volby do výboru Regionu Praha. Hospodaření regionu je 
vyrovnané. Prostředky jsou účelně využívány k dalšímu vzdělávání členů a rozvoji Regionu Praha.  

Marie Pekařová 
předsedkyně regionu 
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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 
 

• Členové sekce ARIP se podílejí na vzdělávacích aktivitách v rámci kongresu Sepse Ostrava, 
který se tradičně každoročně koná v Ostravě. 

 

• V listopadu se sekce aktivně spolupodílí na odborném programu AKUTNĚ.CZ v Brně. 
 

• Spolupráce s kolegy ze Slovenska, každoroční se účast na Celoslovenské konferenci sester 
pracujících v anesteziologii a intenzivní péči. 

 

• Sekce se podílí na pořádání sesterského programu při kongresu ČSARIM v Brně.   
V rámci kongresu ČSARIM v Brně se uskutečnilo 1. setkání vrchních sester pracujících  
v oboru Intenzivní péče. Setkání proběhlo jako oficiální součást programu pro NLZP. 
Organizaci zajistil a zaštítil výbor sekce ARIP. Účelem setkání bylo navázat spolupráci  
s vrchními sestrami, představit plány výboru pro další období a prezentovat aktuální 
problémy sekce ARIP (i ČAS celkově), např.  klesající počet členů. Zvací dopis byl odeslán 
na 97 emailových adres, setkání se zúčastnilo 34 vrchních sester.  

 Závěr ze setkání: 

• Přítomné vrchní sestry chtějí pravidelná setkávání, akceptují potřebu 
standardizace péče a tvorbu protokolů. 

• Nejpalčivější problém je nedostatek sester v intenzivní péči. 

• Není zájem o vstup do ČAS. 

• Všichni přítomní vyjádřili jednoznačnou podporu aktivitám prezidia ČAS směřujícím 
ke vzniku komory.   

• Zájem o možnou spolupráci s mezinárodní organizací EffCNa – Evropská asociace 
ARO sester.   

 
Plány sekce v roce 2020 
 

• Spolupracovat s výborem ČSARIM (Česká společnost anesteziologie resuscitace  
a intenzivní medicíny). 

• Spolupodílet se na pořadatelství odborných akcí (kongres ČSIM 2020, Královéhradecké 
ošetřovatelské dny, konference Akutně.cz v Brně, workshopy aj.). 

• Podílet se na zpracování/sjednocování standardů /protokolů v intenzivní péči. 

• Podílet se na podpoře studia pro anesteziologické sestry umožňující zvýšené kompetence 
v praxi. 

• Ve spolupráci s výborem ČSARIM vytvořit standard pro práci sestry s vyššími 
kompetencemi na úseku anesteziologické ambulance, dospávací jednotce a zavést tzv. 
Pain Service. 

• Pořádat pravidelná setkání vrchních sester ARO/JIP z celé ČR. 

• Prohlubovat další formy komunikace (např. facebook, email). 
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• Šířeji participovat s univerzitami na výzkumných šetřeních. 

• Dále sledovat možnost vstupu do EffCNa – Evropské asociace ARO sester. 

• Projekt screening delirií (dospělý, dítě), sonografické vyšetření rezidua žaludku  
a močového měchýře (domlouvá se pilotní projekt). 

• V rámci COVID 19 spolupráce s ČSARIM na vytvoření odborného materiálu pro péči  
o nemocné. 
 

Mgr. Ivana Kupečková, MBA 
předsedkyně sekce 

 

Sekce dermatovenerologická  

Předsedkyně sekce se účastní všech akcí pořádaných prezidiem ČAS. Následně o nich vždy 
informuje ostatní členky výboru (na společných setkáních, telefonicky nebo e – mailem). 

Výbor sekce se v roce 2019 sešel celkem 4x. Projednávaly se hlavně možnosti zajištění 
vzdělávacích akcí, což se ukázalo jako komplikované. Proto bylo tradičně rozhodnuto  
o spolupráci na vzdělávacích akcích s Regionem jihomoravským a v květnu 2019 byla společně 
uspořádána akce pod názvem „Mozkocvična“. 

Pokladník sekce seznámil výbor s vyúčtováním hospodaření za rok 2018, které bylo předkládáno 
revizní komisi ČAS. Rovněž pravidelně informoval o stávajícím hospodaření sekce a stavu pokladní 
hotovosti. 

V dubnu 2019 sekce obdržela návrh na případnou spolupráci s médii při propagaci vzdělávání 
sester v dermatologické oblasti. Setkání proběhlo v Praze s předpokladem zahájení realizace 
projektu na podzim 2019. Došlo však ke změně a vzdělávací projekt se přesouvá do roku 2020. 

Práce sekce je komplikována tím, že členky převážně pracují jako sestry v soukromé ambulanci  
a většina z nich má problém s uvolňováním. Zřejmě z tohoto důvodu se i přes výzvy vedení sekce 
nezapojují do činností 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:  121 
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Aktivity, vzdělávací akce 
V roce 2019 proběhlo celkem 8 vzdělávacích akcí (včetně mezioborových), v počtu cca 550 
účastníků. 
 
Členství 
ČAS (Česká asociace sester) – Pracovní skupina Pro Sazebník zdravotních výkonů  
ČDS (Česká diabetologická společnost) – členství ve výboru ČDS, Pracovní skupina pro edukaci 
DAČR (Diabetická asociace ČR) – členství v prezidiu, zastupuje všechny subjekty věnující  
se problematice diabetu v ČR, zástupkyně za diabetologické sestry 
 
Spolupráce 

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

 
Plán aktivit na rok 2020 
Konference, semináře, workshopy: 

• 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 DM. 

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

• Zvyšování kvality péče o pacienty s diabetem prostřednictvím upevňování vědomostí  
a praktických dovedností všeobecných sester především pracujících v diabetologii. 

• Zvyšování informovanosti ostatních zdravotnických profesí i veřejnosti o diabetu. 
 
Bc. Vladimíra Havlová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce domácí péče 

Jednání výboru sekce probíhalo v roce 2019 na dílčích setkáních a prostřednictvím elektronické 
komunikace. Aktuální problémy řeší výbor sekce zejména formou e – mailů. Domácí péče (dále 
jen DP) řešila vlastní vyjednávací pozici a možnost spolupráce s ostatními organizacemi v rámci 
segmentu DP. Probíhala jednání na MZ ČR a jednání se zdravotními pojišťovnami (rámcové 
smlouvy, cenové dodatky). První část dohodovacího řízení neskončila dohodou. Jednání se 
účastnili všechny zdravotní pojišťovny a zástupce MZ ČR.  Za naši stranu (odbornost 925) byli 
přítomni pouze zástupci ADP ČR, ČAS a Charita.  

Složení dohodovacího týmu pro odbornost 925: 
• Mgr. et Bc. J. Kabát 
• Bc. L. Kučerová  
• Bc. L. Kondelíková 
• Bc. K. Sedláková  
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• MUDr. Mgr. D. Záleská (poradce) 

Za celý segment domácí péče byla navíc přizvána MUDr. Mgr. Záleská jako právní poradce  
pro odbornost 925. Všichni vyjednávají jako jeden subjekt. V roce 2019 došlo k navýšení hodnoty 
bodu na 1,07 Kč a 1 Kč za km. 

Další aktivity sekce 

• Zástupci sekce se účastní VŘ jako členky/členové komise za ČAS a odbornost 925. 

• Sekce aktivně oslovuje sestry ohledně případného členství.  

• Sekce spolupracuje a podílí se na jednáních v oblasti zdravotního práva s MUDr.  
Mgr. D. Záleskou. 

• V květnu 2019 proběhla konference v Olomouci, které se zúčastnil i ministr zdravotnictví. 

Jiří Kabát, Jiřina Žežulová, Jana Povolná, Věra Kolegarová a Kamila Sedláková podali rezignaci  
ke dni 31. 12. 2019. Sekce domácí péče pokračuje v činnosti dál s tím, že se vyhlašují nové volby.  

 
Mgr. Petra Vytasil Krajíčková, MBA 
místopředsedkyně výboru sekce domácí péče 
 

Sekce farmaceutických asistentů 

Vzdělávací akce 

• 21. celostátní konference, 27. 4. 2019 

• 23. kongres nemocničních lékárníků, 15. – 17. 11. 2019 
 
Bc. Alena Šindelářová  
předsedkyně sekce  

 

Sekce gastroenterologická a hepatologická  

Vzdělávací akce v roce 2019 

• Kongres Budějovice gastroenterologické, duben  

• ESGENA – gastroenterologický kongres s mezinárodní účastí, duben  

• Kongres 41. české a slovenské endoskopické dny, květen  

• 19. endoskopický den IKEM, květen  

• V. zlínská gastroenterologická konference, září  

• Výuka NZONCO, říjen  

• Kongres Vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Praha, listopad  

• Endoskopická sestra v roce 2019, prosinec  
 
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 sekce 
 

• Zástupci výboru se pravidelně účastní kulatých stolů u hlavní sestry ČR a dalších jednání 
na MZ. 

• V květnu 2019 probíhala v NCO NZO Brno jednání o specializačním vzdělávání – Sekci 
chirurgických oborů (dále jen SCHO) reprezentovaly 2 členky výboru. 

• 2 členky výboru aktivně spolupracují s Pacientskou radou při MZ.  

• Výbor sekce se dle požadavků vyjadřuje k zákonům a vyhláškám a event. navrhuje změny. 

• V dubnu 2019 SCHO uspořádala jednodenní odbornou konferenci v Praze, „7. jarní 
sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové – 172 účastníků. 

• V říjnu 2019 SCHO uspořádala dvoudenní kongres s mezinárodní účastí v Brně  
– „7. podzimní sesterské chirurgické dny Evy Kvasnicové – 183 účastníků.  

• V průběhu roku 2019 SCHO uspořádala 6 odborných praktických seminářů a workshopů. 

• Výbor podal žádost o Edukační grant pro 12 členů SCHO – účast na evropském kongresu 
stomaterapeutů. Po splnění všech požadavků byl grant přidělený a 12 sester se účastnilo 
kongresu v Římě. Veškeré služby zajišťovala agentura, a to včetně kongresového 
tlumočení. V roce 2020 se SCHO opět pokusí získat grant a vyslat sestry na tento zahraniční 
kongres. 

• V roce 2019 proběhla 4 pravidelná zasedání vedení SCHO. Členové výboru jsou v trvalém  
e – mailovém a telefonickém kontaktu. 

• Výbor sekce je aktivní v přednáškové a výukové činnosti. 

• Výbor SCHO aktivně spolupracuje s pacientskými a dobrovolnickými organizacemi. 

• Předsedkyně sekce je jediným zástupcem ČR ve WCET (Word Council of Enterostomal 
Therapy). 

• SCHO má své zástupce v EPUAP. 

• Přetrvává problém se zapojováním členské základny do práce sekce.  

• Podpora aktivních jedinců v sekci – vstupenky na Ples sester nebo na Den sester. 

• Členky a členové sekce mají vstup na akce SCHO zdarma. 

• Člen výboru spravuje facebookové stránky SCHO. 

• Předsedkyně SCHO se pravidelně účastní Sněmu předsedkyň/předsedů sekcí a regionů 
ČAS. Následně informuje členskou základnu. 
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Mgr. Iva Otradovcová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce interní 

Interní sekce měla v roce 2019 celkem 370 platících členů. 
 
Konference  
 

• Konference interních oborů,  VFN Praha  (duben 2019) 

• Internistický kongres ČLS J. E. Purkyně, Praha – sesterská sekce (listopad 2019) 

• Obezitologie a Bariatrie, Brno – sesterská sekce (listopad 2019) 

• Konference České společnosti pro hypertenzi,  Mikulov – sesterská sekce (září 2019) 
 
Témata přednášek nejsou striktně zaměřena pouze na interní obory, ale sekce spolupracuje 
s kolegy/kolegyněmi dalších oborů např. anesteziologie a resuscitace či traumatologie. 
 
Plánované akce interní sekce 2020 
 

• Konference interních oborů – VFN Praha 

• Kongres internistické společnosti ČSL J. E. Purkyně 

• Obezitologický kongres – sesterská sekce ve spolupráci s interní a traumatologickou sekcí 

• Konference České společnosti  pro hypertenzi –  sesterská sekce  

 

Mgr. Jana Hrušková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce kalmetizační 

Ukončení činnosti sekce. 

 

Sekce kardiochirurgická 

Kardiochirurgická sekce ČAS uspořádala v roce 2019 dvě celostátní konference a sedm odborných 
seminářů. Odborné semináře se konaly vždy na Kardiochirurgické klinice ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové (dále jen FN HK) a byly zaměřeny na:  

• Prevenci katétrových sepsí  

• Prevenci pádu pacienta  

• SPIS ve FN HK 

• Strategii zvládání stresu  

• PICC – Peripherally Inserted Central Catheter  

• Novinky v hojení ran  

• Supervizi ve FN HK 
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Celostátní pracovní konference se konala 3. 5. 2019 v konferenčním sále Golf & Spa Kunětická 
Hora. V průběhu konference zaznělo 15 velmi zajímavých prezentací, jejichž témata byla 
věnována především problematice péče o kardiochirurgické pacienty a o pacienty hrudní 
chirurgie. Velmi důležitým bodem bylo také plánování voleb do výboru sekce. Akce byla velmi 
vydařená.  

XXVII. celostátní konference Kardiochirurgické sekce ČAS byla uspořádána 22. 11. 2019  
v konferenčním sále Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Konferenci zahájil MUDr. Marek 
Pojar, Ph.D. (Kardiochirurgická klinika FN HK) zajímavou přednáškou o rozvoji robotické 
kardiochirurgie ve FN HK. Dále bylo předneseno celkem 18 poutavých sdělení týkajících se 
onemocnění srdce a plic, mimotělního oběhu, multioborového zaměření.  Velmi jsme ocenili, že 
se do odborného programu skvěle začlenily dostudované všeobecné sestry z FN HK 
Kardiochirurgické kliniky a v rámci programu přednesly výstupy ze svých absolventských  
a bakalářských prací.   

Velmi důležitou částí konference byly volby do výboru kardiochirurgické sekce s následujícími 
výsledky:  
 
Předseda  Mgr. Dana Vlášková, Hradec Králové  
Místopředseda Mgr. Irena Zelinková, Hradec Králové  
Pokladník  Bc. Jitka Urbanová, Hradec Králové  
Revizní komise:  Vlasta Pospíšilová, Hradec Králové 

Blanka Taufmanová, Hradec Králové 
Eva Skřičková, Brno  

Členové:  Romana Svíčková, Hradec Králové 
Jitka Fílová, Praha 
Mgr. Ivana Hadáčková, Praha  
Mgr. Gabriela Trejtnarová, Hradec Králové  

Všem zúčastněným členkám naší sekce velmi děkuji za zodpovědný přístup k volbám  
a za důvěru, kterou mi projevily zvolením do funkce předsedkyně sekce. Děkuji členkám končícího 
výboru za jejich práci a výboru novému přeji hodně úspěchů v následující činnosti.  

Po ukončení konference jsme se přesunuli do dobře známé a oblíbené Stodoly pod Kunětickou 
horou, kde se konal společenský večer tentokrát obohacený hudebním kvízem.  

Schůzky výboru sekce se uskutečnily 2x ročně, a to vždy po ukončení odborného programu 
konferencí.  

Mgr. Dana Vlášková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce managementu 

Aktivity 

• Schůze výboru, 31. 1. 2019 

• Příprava konference, 3. 6. 2019 
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• Příprava konference, 14. 10. 2019 

• Příprava konference, 19. 11. 2019 

 

Konference 

• Novinky napříč obory III., 11. 6. 2019 

• I slova léčí IV., 20. 11. 2019 

 

Další činnost 

• Spolupráce s MZČR na přípravě metodického pokynu k celoživotnímu vzdělávání 

• Spolupráce s MZČR – Národní pracovní postupy 

• Spolupráce a podpora pro vznik Komory NLZP 
 
 

Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA 
předsedkyně sekce 

 

Sekce nefrologicko – urologická  

Počet aktivních členů k 31. 12. 2019: 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. 4. 2019 v Olomouci a 28. 11. 2019 v Plzni. 

 

Akce sekce v roce 2019 

4. – 5. dubna 2019 pořádala ČNS 8. edukační sympózium „Brodovy dny“ v Olomouci.  
5. 4. proběhla sesterská část odborného programu. Sekce byla spoluorganizátorem kongresu. 
Počet účastníků: 250. 
 
22. – 24. května 2019 se konal XXVIII. Celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich v nefrológii 
– Demanovská Dolina, Jasná – účast M. Městková a E. Víšková. 
 
15. – 18. září 2019 se konala 48. EDTNA/ERCA Internacional Conference – Česká republika, Praha. 
 
28. – 29. listopadu 2019 se konal II. Multidisciplinární nefrologicko – urologický kongres v Plzni, 
ve spolupráci se zastupujícím členem EDTNA/ERCA pro ČR. Pořadatelskou agenturou byla 
ANDROSA s.r.o. Počet účastníků: 170. 
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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 ČNS (Českou nefrologickou společností), společností nefrologů – lékařů 
(zapojen celý výbor) 

• Členka vědecké rady 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 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 (září 2019), v rámci těchto setkání dochází k tvorbě klinických 
doporučených postupů v oboru neonatologie. V současné době jsou v platnosti: 
 

• Péče o kůži a pupeční pahýl 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 2019 tyto akce:  

• Odborný seminář pro sestry v neonatologii ve spolupráci s VFN v Praze v květnu 2019 

• Odborný kurz Komfort nemocného novorozence na RES/JIP ve spolupráci s ÚPMD v Praze 
běžící od května do prosince 2019 v několika turnusech 

• Pracovní den 5. celostátní setkání ranhojiček a stomických sester neonatologických 
oddělení (listopad 2019) 

• Odbornou konferenci Evropské standardy péče o novorozence (listopad 2019) 
 
Sekce se spolupodílela na těchto akcích: 

• Neonatologická konference Hanákovy dny (červen 2019) 

• XXXIV. Neonatologické dny (říjen 2019) 
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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. Zúčastnila se Kulatého stolu 
na MZ na téma Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v pediatrii a neonatologii v ČR.  

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 

 

Sekce neurologická 

Neurologická sekce ČAS je zastoupena k  31.12.2019 39 členy.  Působnost sekce je 
celorepubliková. Sekce se zaměřuje na mezioborovou spolupráci, osvětové akce pro veřejnost  
a spolupráci s pacientskými organizacemi.    

V roce 2019 byly organizovány tyto akce:  

• První česká konference neurokognitivní rehabilitace, 11. – 15. 2. 2019 

• VII. sesterské neurologické sympozium v Ostravě, 28. 5. 2019   
 
Na rok 2020 jsou plánovány tyto aktivity:  

• VIII. sesterské neurologické sympozium v Ostravě 

• Odborný kurz Kognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi, září 2020  

 

Mgr. Petra Krulová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce nukleární medicíny 

Členové Sekce nukleární medicíny se v roce 2019 podíleli na třech akcích ve spolupráci s Českou 
společností nukleární medicíny a Regionem Praha.  

V dubnu 2019 se konalo pravidelné setkání nelékařských zdravotnických pracovníků v Praze  
na tradičním Pracovním dni NLZP v nukleární medicíně. Odborný program zajistilo pracoviště NM 
Královské Vinohrady. 

V září 2019 sekce spolupracovala na Dnech nukleární medicíny, které se uskutečnily v Hradci 
Králové a kde byli členové sekce informováni o plánovaném zrušení Sekce nukleární medicíny ČAS. 
Tyto informace byly sděleny i na společné konferenci s Regionem Praha v říjnu 2019. 

Zrušení sekce bylo prodiskutováno s prezidiem a byly uvedeny důvody, které výbor sekce vedly   
k ukončení činnosti. Všem členům byla nabídnuta možnost přehlásit se do jiné sekce nebo regionu 
ČAS. 

http://www.cnna.cz/
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„Výbor sekce děkuje všem členům za jejich vynikající spolupráci při plánovaných akcích i za jejich 
přednáškovou a publikační činnost. Za ty roky jsme nebyli jen členové sekce, ale troufám si říci, že 
i přátelé a proto doufám, že se budeme dále setkávat na seminářích a konferencích ČAS či ČSNM.“ 

Vlasta Míková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce nutričních terapeutů 

Rok 2019 byl pro Sekci nutričních terapeutů ČAS (dále jen SNT) obdobím velmi aktivním. První akcí 
byla konference Role výživy a nutričních terapeutů v našem systému zdravotní péče, pořádaná pod 
záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR a jeho místopředsedy prof. Jana 
Žaloudíka. 

SNT v roce 2019 samostatně pořádala dvě tradiční odborné akce - Kongres nutričních terapeutů 
2019 v Muzeu policie Praha a konferenci Nutriční terapeuti 2019 pod Kunětickou horou. 

Dlouhodobě sekce spolupracuje s odbornými společnostmi, zejména s Českou diabetologickou 
společnosti a Českou onkologickou společností ČLS JEP, Společností pro výživu, Potravinářskou 
komorou ČR, Vysokou školou chemicko-technologickou a dalšími. 

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 i v r. 2019 aktivně účastnili odborných akcí lokálních i celostátních, vedle svých 
odborných sdělení na nich prezentovali i náš obor a SNT ČAS. 

Pokračuje spolupráce s Asociací kuchařů a cukrářů ČR. Členky a členové sekce se podíleli  
na uspořádání již druhého ročníku soutěže Nejlepší kuchař ve společném stravování roku 2019, 
zejména na její části pro kuchaře z nemocnic a domovů seniorů. 

Ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou je i nadále realizován projekt Péče o chronicky 
nemocné pacienty. Nově sekce navázala spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou  
na programu z fondu prevence Podpora organizace a kvality péče u pacientů s onemocněním 
diabetes mellitus. 

Členky a členové SNT se významně podílejí na výuce a dalším vzdělávání nutričních terapeutů, 
nutričních specialistů i dalších odborníků (i nezdravotníků – potravinářů, potravinářských 
chemiků), vyučují na školách (SZŠ, VOŠ, VŠ), vedou praktickou výuku studentů, jsou odbornými 
lektory v NCONZO a IPVZ. Dále působí jako odborníci z praxe – přísedící u absolutorií studentů 
oboru nutriční terapeut na vyšších odborných školách. 

SNT má zastoupení v Pracovní skupině Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen 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.    

http://www.cnna.cz/
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Pokračuje spolupráce s odbory zdravotnictví krajských úřadů, na jejichž výzvu se jako odborníci  
z praxe a zástupci odborné společnosti účastníme jednání výběrových komisí na uzavření smluv  
o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami v oboru nutriční terapeut  
v jednotlivých krajích. 

Ve spolupráci se Společností pro výživu SNT realizovala koncem roku 2019 celorepublikové 
dotazníkové šetření Stravování a nutriční péče v sociálních zařízeních. Touto cestou SNT získala 
přehled o aktuální situaci v oblasti stravování a nutriční péče. Získané poznatky budou využity  
ke zlepšování kvality naší práce v péči o klienty sociálních zařízení. 

Zvýšená pozornost byla věnována propagaci SNT s cílem stabilizace členské základny  
a získávání nových členů. Aktuální informace o aktivitách SNT jsou průběžně k dispozici na webu: 
https://www.nutricniterapeuti.cz, jsme aktivní také na Facebooku a Instagramu. 

 

Bc. Květa Krajíčková 
předsedkyně sekce 
 

Sekce onkologická 

Onkologická sekce se v roce 2019 nadále snažila o naplnění stanovených cílů. Organizovala nebo 
spolupořádala odborné vzdělávací akce – 4 konference a 1 sesterský seminář: 
 

• Konference XXVI. Brněnské onkologické dny 2019 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 s hematoonkologickou klinikou ve FN Plzeň 

• Konference Praque ONCO 2019 v Praze 
 
Kromě toho byly 2 sestry z FN Motol a 1 sestra z FN Hradec Králové účastnicemi kongresu 
ESMO/EONS 2019 v Barceloně, kde nosným tématem byla  „BEZPEČNOST“ pro všeobecné sestry 
a jejich pacienty Při této příležitosti se konala volba nového presidenta EONS, kterým se stal  
prof. Andreas Chalaralambous z Kypru. 
 
Díky aktivnímu členství v EONS (Evropská onkologická společnost sester), která nabízí možnost 

mezinárodní spolupráce ve vzdělávacích aktivitách, byla i v loňském roce ČR nabídnuta spoluúčast 

na projektu evropského rámcového vzdělávacího programu pro přípravu všeobecných sester 

pracujících v onkologii. Jedná se o modulový vzdělávací nástroj, který pomáhá onkologickým 

sestrám v celé Evropě rozvíjet znalosti a praktické odborné dovednosti na základě uznávaného 

odborného standardu měřeného Evropským systémem přenosu kreditů (ECTS). V návaznosti  

na tuto skutečnost se česká expertní skupina zúčastnila kulatého stolu při příležitosti zasedání 

výboru EONS, kde mohla diskutovat nad daným tématem (viz „Tisková zpráva“ níže). 

 

http://www.cnna.cz/
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Tisková zpráva ze zasedání u kulatého stolu onkologické sekce České asociace sester (ČAS)  

a Evropské onkologické společnosti sester (EONS): 

„Dne 17. 5. 2019 se v hotelu Diplomat v Praze konal kulatý stůl onkologické sekce ČAS  

při příležitosti zasedání výboru EONS. Letošním tématem byla BEZPEČNOST pro všeobecné sestry 

a jejich pacienty. V současné době probíhají rozhovory na vysoké úrovni, aby se tato ambice 

posunula vpřed. Zasedání bylo výjimečné v tom, že jsme měli jedinečnou příležitost jako pořádající 

země se zúčastnit tohoto jednání a diskutovat o tématech v oblasti specializačního vzdělávání 

sester pracujících v onkologii a zvýšení jejich kompetencí a to se špičkami odborníků ze strany 

EONS vedenou presidentkou EONS paní Dr. Lenou Sharp, RN, PhD ze Švédska.  

Za Českou republiku se jednání zúčastnili zástupci z řad nelékařských odborníků v čele s Mgr. Alicí 

Strnadovou - hlavní sestrou MZČR, PhDr. M. Šochmanovou, MBA – prezidentkou ČAS a Mgr. Darjou 

Hrabánkovou – předsedkyní onkologické sekce ČAS. Mezi dalšími se také zúčastnil, přes svůj velmi 

nabitý pracovní program, europoslanec RNDr. Pavel Poc, zástupce za pacientskou organizaci Ivana 

Milek Brodská z občanského sdružení Amélie a v neposlední řadě i zástupci  

za akademickou oblast PhDr. Marie Zvoníčková z 3.LFUK v Praze a prof. MUDr. Samuel Vokurka, 

PhD., z FN Plzeň, předseda podpůrné sekce ČOS. Jedním z témat byla možnost uplatnění 

Rámcového vzdělávacího programu pro ošetřovatelství v onkologii vypracovaného evropskou 

onkologickou společností sester. Tento vzdělávací program by se měl stát nejlepší praxí v Evropě. 

EONS se snaží o získání podpory na úrovni EU, kde je potřeba, aby se spojilo 10 zemí. Česká 

republika se připojila k této výzvě a to z důvodů, že cítí nutnost vytvoření samostatného 

specializačního vzdělávání pro sestry pracující na onkologických pracovištích. V rámci podpory 

EONS by se navíc stalo toto vzdělávání kompatibilní se všemi státy EU, kde na tomto základě by 

byly sestrám navýšené kompetence. Proto se velmi živě diskutovalo jak uplatnit a uchopit 

evropské pojetí vzdělávání v onkologii v České republice.“ 

Dalším předmětem diskuse bylo téma zvýšení kompetencí sester na základě absolvování 

specializačního studia. Jednou z možností je zapojení sester do preventivní a osvětové oblasti 

týkající se změny životního stylu. Další z možností, kdy by sestra uplatnila své vědomosti  

a dovednosti, je role sestry jako navigátorky, tzv. „Coordinating Contact RN“. Ta by provázela  

a pomáhala pacientovi orientovat se v jeho nové, složité životní etapě např. v prevenci či následné 

péči. Ze strany zástupkyně pacientské organizace byl navíc zdůrazněn význam řízení vedlejších 

účinků při onkologické léčbě, kde poznamenala, že je velmi obtížné pro pacienta získat 

kvalifikované informace, což by role kvalifikované koordinátorky (navigátorky) velmi usnadnila.   

V první fázi této nové funkce je nutné udělat pilotní projet (ne jako stálou pozici) a vyzkoušet, zda 

je to z hlediska pacienta efektivní. Tento projekt byl již realizován ve Stockholmu, kde bylo zjištěno, 

že sebepéče pacientů se zlepšila a pacienti byli spokojenější. 

Zajímavé podněty vyplývající z diskuze motivovaly účastníky k přemýšlení nad jednotlivými rolemi 

a již první schůzka na MZČR znamenala vytvoření pracovní skupiny k vypracovávání rámcového 

specializačního vzdělávání v  onkologii „ušitého na míru“ k českým podmínkám. Cílem by byla 

akreditace samostatného specializačního vzdělávání k získání specializované způsobilosti  

http://www.cnna.cz/
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pro sestry pečující o onkologické pacienty napříč obory. 

Mgr. Darja Hrabánková 

předsedkyně onkologické sekce 

 

 

 

Fotografie ze zasedání Výboru EONS 

 

Účastníci kulatého stolu. 
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Dr. Lena Sharp, R. N. – bývalá prezidentka EONS. 

 
 

Výbor EONS – Dr.Lena Sharp,R.N.; A Andreas Charalambous; Patrick Crombez; Emma Woodford.   

Zástupci za ČR – Mgr. Darja Hrabánková – předsedkyně onkologické sekce ČAS;  

PhDr. Marie Zvoníčková – 3.LF UK; RNDr. P. Poc, MEP – europoslanec. 

 

http://www.cnna.cz/
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Dr. Lena Sharp – bývalá prezidentka EONS; Andreas Charalambous – úřadující prezident EONS; 

Emma Woodford – EONS koordinátor. 

 

Sekce pedagogická 

Zasedání výboru sekce se konalo dne 11. 11. 2019. 
 
Vzdělávací akce: 

• XIV. Ústecký den Ošetřovatelství, 15. 1. 2019 (konference) 

• Pracovní den, Nemocnice Michalovce, 24. – 27. 9.2019 (pracovní den) 

• Pedagogické vedení studentů v klinické praxi, 1. – 22. 10.2019 (seminář) 

• 17. Liberecké psychologické dny, 12. 11. 2019 (konference) 
 
Podpora ústředních kol celostátních soutěží: 

• Studentská soutěž PP – Mělník 

• Studentská soutěž – Psychologická olympiáda, Síla okamžiku 

• 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: 

• Studentská konference – Univerzita Pardubice 

http://www.cnna.cz/
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• Spoluúčast na mezinárodní konferenci Vzdělávání sester 30 let poté 
 
Mgr. Ilona Kopecká 
předsedkyně sekce 

 

Sekce pediatrická 

Výbor pediatrické sekce pracoval ve složení:  
Jitka Voříšková, předsedkyně pediatrické sekce  
Bc. Ivona Mikulenková, místopředsedkyně sekce  
Mgr. Miluše Vacušková, jednatelka sekce  
Marcela Hánová, Helena Tlachová, členky výboru  
Jitka Kosinová, Miroslava Konopíková, Marcela Kahounová (revizní komise)  
Lenka Nedělníková, pokladník (není členka výboru)  

Výbor se v roce 2019 sešel opět čtyřikrát, další, velmi častá komunikace mezi členkami výboru, 
probíhá telefonicky a e-mailem.  

Hlavní cíle pediatrické sekce:  

• Postavení dětských sester (připomínkování dokumentů)  

• Vzdělávání, zejména dětských sester (účast na různých fórech zaměřených  
na vzdělávání – především Vacušková, Mikulenková, Voříšková)  

• Pediatrické ošetřovatelství (vzdělávací a výukové programy pro dětské sestry)  

• 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 zařízeních pro děti jak zdravotnických, 
tak i v sociální péči.  Sekce je samozřejmě otevřená i všem ostatním zdravotnickým pracovníkům. 
Působnost sekce je celorepubliková.  

Počet členů k 31. 12. 2019 je 190 (mírný pokles oproti roku 2018, kdy bylo evidováno 197 členů). 
Každým rokem členek ubývá, i když se snažíme členskou základnu alespoň udržet.  

Pořádané konference:  
V roce 2019 sekce uspořádala jen dvě konference, další dvě plánované konference se 
neuskutečnily z provozních důvodů (změna působiště organizátorky a úmrtí organizátorky).  

• 16. 3. 2019, Brno, „Podpora laktace a kojení v neonatologii“  

• 21. 9. 2019, Klenovice u Soběslavi, „1. putovní sourozenec soběslavských konferencí“   
 
Přednášková činnost:  

• Mikulenková – přednáška na Global Experts meeting on Frontiers Nursing Education  
v Edinburghu,  9. - 11. 9. 2019  

• Voříšková – přednáška na konferenci v Klenovicích u Soběslavi, „Činnost pediatrické sekce 
a zpráva z PNAE na Madeiře“, 21. 9. 2019  

http://www.cnna.cz/
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Další akce:  

• Mikulenková, Voříšková, Vacušková, Tlachová – účast na 33. mezinárodním meetingu 
PNAE, Madeira, Portugalsko, 22. – 25. 5. 2019  

• Mikulenková, Voříšková – účast na 34. meetingu PNAE v Zadaru, 16. – 19. 10. 2019  

• Hánová – přednášky se zdravotní tematikou pro MŠ a ZŠ (především úrazy, hygiena, 
životospráva)  

Ostatní činnost:  

• Mikulenková – členka Akreditační komise při MZ ČR  

• Mikulenková – koordinátorka PNAE  

• Mikulenková – dokončila účinkování v projektu České televize „Sestřičky“, který bude 
uveden v březnu 2020 na ČT1  

• Hánová – členka Zdravotní komise při MěÚ Soběslav  

Na všech akcích se sekce snaží o popularizaci ČAS a získávání nových členek. Účastní se  
na různých forech ke vzdělávání dětských sester – Mikulenková, Voříšková, Vacušková. Úzce 
spolupracuje s NCONZO na vzdělávání dětských sester, Vacušková přednáší dětským sestrám. 
Připomínkuje dokumenty ke vzdělávání dětských sester a vzdělávání sester všeobecně, a to 
především Voříšková, Vacušková, Mikulenková. Osloveny jsou vždy všechny členky výboru sekce.  

Pediatrická sekce ČAS, dle možností, využívá svého zastoupení na všech akcích prezidia jak 
odborných, tak společenských. Členky sekce se účastní také akcí jiných sekcí i regionů.  

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

Jitka Voříšková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce perioperačních sester  

Rok 2019 byl pro sekci perioperačních sester rokem aktivních činností. I letos byla snaha dodržet 
základní cíl sekce – provádět vzdělávací činnost u perioperačních sester, seznamovat kolegyně 
s novinkami v perioperační péči, objasňovat a upřesňovat legislativní změny a předávat si 
vzájemně zkušenosti z operačních sálů. 

Činnost sekce v roce 2019 
 
Uskutečnily se celkem tři pracovní schůzky výboru, a to: Praha 15. 2. 2019, Ostrava 7. 6. 2019, 
Brno 4. 10. 2019.  
 

• 15. 2. 20189 - Konference k evropskému dni perioperační péče s mottem Měníme tvář 

operačního sálu v Praze, Thomayerově nemocnici, s tematickými bloky perioperační péče 
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s novou tváří, výjimečnost mého operačního sálu a anatomie tváře operačních sálů aneb 

stavebně-technologický facelifting. Konference měla velmi pozitivní ohlas. 

• 6. - 7. 6. 2019 – VIII. KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER s mezinárodní účastí,  

pod záštitou FN Ostrava s mottem „Riziko se objevuje vždy, když nevíte, co děláte“  

v hotelu Harmony Club, Ostrava, se čtyřmi hlavními tématy: Věda a výzkum v perioperační 

péči; Využití elektrochirurgie spektrem všech oborů, nové poznatky v PP; Transplantační 

medicína a varia.  

Pátek 7. 6. byl věnován workshopům se zaměřením na elektrochirurgii a nové technologie 

v tomto oboru. 

• 5. 10. 2019 - workshop pro perioperační sestry s mottem „Komfortní a bezpečné 

prostředí operačních sálů je základem kvalitní péče“, ve FN Brno, kde netradiční formou 

měli účastníci možnost přímo na jednotlivých sálech Centrálních operačních sálů  

se seznámit s přípravou pacienta k operaci a bezprostřední přípravou již na sále  

a se zajištěním bezpečné polohy při operačním výkonu. Účastníci si sami vyzkoušeli 

veškeré přístroje k zajištění normothermie pacienta, seznámili se se sterilními ZP  

pro ochranu přístrojů a poznali možnosti vedení supervize na operačních sálech. 

 
EORNA 2019 – Evropská asociace perioperačních sester  

• Mgr. Jana Wichsová Ph. D. a Ing. Jaroslava Jedličková se zúčastnily jednání výboru EORNA 

v Haagu, Holandsko, který proběhl v souvislosti s průběhem 9. Kongresu EORNA, který se 

uskutečnil ve dnech 16. - 19. 5. 2019 s mottem „ON THE MOVE“. Za ČR jsme byly 

zastoupeni jednou prezentací: Kateřina Opálková, FN Brno, Quality of care provided during 

the perioperative period. 

 

PROJEKT ERASMUS+  

• Sekce perioperačních sester se také podílela na mezinárodním projektu „Klíčové 

dovednosti perioperačních sester (KSMOR)“, jehož výsledkem jsou elektronické evaluační 

dotazníky, které budou k dispozici všem zdravotnickým zařízením v ČR  

po 3 roky zdarma. 

 

Hlavní vytyčené cíle pro rok 2020 

• Rozšířit členskou základnu sekce 

• Zajistit cash flow (přiměřená ekonomická efektivnost sekce) 

• Provádět i nadále vzdělávací činnost formou konferencí, kongresů a workshopů 

• Rozvíjet kontakty se zahraničními perioperačními sestrami 

• Propagovat 10. Kongres EORNA ve Stavangeru, v Norsku s mottem „WIND OF CHANGE“ 

v roce 2021. 

 

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA 
předsedkyně sekce 
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Sekce pneumologická  

V roce 2019 se uskutečnily 2 celostátní konference sekce v Praze a v Brně a celkem 6 seminářů. 
Sekce pneumologická spolupracovala při organizaci sesterských sekcí na třech konferencích  
– Hradecké pneumologické dny, Schůze ke Dni CHOPN a Cvikovský pediatrický den. 

Členky Sekce pneumologické, především členky výboru, přednášejí na seminářích, konferencích  
i kongresech v rámci ČR i SR. Publikují v časopisech určených laické veřejnosti a v odborných 
časopisech (Florence, Kazuistiky v pneumologii a alergologii). Účastní se mezinárodních kongresů 
(SPFS a ERS). Zprávy z konferencí pneumologické sekce jsou publikovány na webových stránkách 
ČAS i v odborných časopisech (Kazuistiky v pneumologii a alergologii). 

Eva Kašáková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce primárních sester 

• Předsedkyně sekce se v pozici Hlavní sestry ČR a ředitelky Odboru nelékařských 
zdravotnických povolání Ministerstva zdravotnictví ČR aktivně podílí na přípravě  
a změně právních předpisů regulujících výkon povolání nelékařských zdravotnických 
pracovníků, v uplynulém období konkrétně v oblasti posílení kompetencí všeobecných 
sester.  

• Výbor sekce spolupracuje s MZ ČR na reformě primární péče.  

• V oblasti Akčních plánů se výbor sekce podílí na přípravě Implementačních plánů  
ke Strategickému rámci Zdraví 2030 (Personální stabilizace). 

• Aktivní účast na 13. Kongresu primární péče, ve dnech 22. -23. 2. 2019 v Top Hotelu 
Praha.  

 
Charakteristika sekce: 
Sekce je určena pro sestry pracující v ordinacích a ambulancích praktických lékařů či specialistů  
v primární sféře.  Počet členů sekce:  69 
 
Primární péče je koordinovaná komplexní zdravotně-sociální péče poskytovaná zdravotníky, a to 
jak na úrovni prvního kontaktu občana se zdravotnickým systémem,  tak na základě dlouhodobě 
kontinuálního přístupu k jednotlivci. Jedná se o soubor činností souvisejících s podporou 
zdraví, tzn. prevencí,  vyšetřováním, léčením a rehabilitací. Tyto činnosti jsou poskytovány co 
nejblíže sociálnímu prostředí pacienta a respektují jeho bio-psycho-sociální potřeby.   
 
Poskytovateli primární zdravotní péče jsou: 

• praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost  

• ambulantní gynekologové  

• stomatologové  

• agentury komplexní domácí péče  

• lékařská služba první pomoci  

• lékárenská pohotovostní služba.  
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Plánované aktivity na rok 2020: 
• Informování členek sekce o novinkách z našeho oboru  
• Rozšíření členské základny pro zlepšení našich zájmů v rámci ČAS 
• Aktivní účast v pracovní skupině pro legislativu ČAS 

 
Vypracovala: Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková 

 
Mgr. Alice Strnadová, MBA 
předsedkyně sekce 

 

Sekce psychiatrická 

Psychiatrická sekce ČAS 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 a podporuje deinstitucionalizaci psychiatrických služeb a rozvoj služeb 
komunitních. Zástupce psychiatrické sekce Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. je členem výboru Evropské 
asociace psychiatrických sester HORATIO.  

V roce 2019 zorganizovala psychiatrická sekce celostátní konferenci Po stopách psychiatrického 
ošetřovatelství XXII., které se zúčastnilo 140 účastníků z různých typů služeb o duševně nemocné 
z celé České republiky. Zástupci psychiatrické sekce ČAS aktivně vystupují na různých odborných 
konferencích a seminářích v ČR i v zahraničí.   

V rámci probíhající reformy psychiatrické péče jsou zástupci 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 2019 proběhlo setkání ve 
slovenském Martině. Spolupráce na celoevropské úrovni je zajišťována zejména prostřednictvím 
zástupce sekce ve výboru HORATIA. HORATIO zajišťuje podporu  
při plánování změn ve vzdělávání psychiatrických 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 bylo provedení změn ve vzdělávacím programu specializačního studia 
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Ošetřovatelství v psychiatrii, podpora vzniku samostatné odborné přípravy v dětské  
a dorostové psychiatrii a vytvoření vzdělávání pro sestry v oblasti psychoterapie. Tato aktivita byla 
podporována ze strany MZČR. V roce 2019 byly všechny cíle naplněny. Na MZČR byly odevzdány 
nové vzdělávací programy Ošetřovatelství v psychiatrii a Ošetřovatelství v dětské  
a dorostové psychiatrii. Ve spolupráci s IPVZ byl vytvořen certifikovaný kurz Základní 
psychoterapeutické dovednosti v práci sestry. Ten byl předložen akreditační komisi MZČR  
na konci roku 2019.  

V rámci dohodovacího řízení s pojišťovnami se podařilo prosadit navýšení hodnoty bodu z 0,98 
Kč/bod na 1,07 Kč/bod. a zároveň bylo vyjednáno navýšení minutové režijní sazby v odbornosti 
914 (psychiatrická sestra) z 2,29 Kč na 3,12 Kč. Povedlo se také prosadit 5 nových výkonů  
pro psychiatrické sestry, které byly zahrnuty do Sazebníku výkonů pro rok 2020. To vše jsou kroky, 
které výrazně posilují systém úhrad za práci psychiatrických sester.   

Psychiatrická sekce komunikuje s členskou základnou přes svůj facebookový účet a rovněž využívá 
oficiální webové stránky České asociace sester. 

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 
předseda sekce 

 

Sekce sester seniorek 

Jednou ročně  sekce pořádá zahraniční adventní zájezd, kam jsou zvány zájemkyně ČAS také  
z jiných sekcí a regionů ČAS. V roce 2019  se uskutečnil Adventní zájezd  do Budapešti  
s návštěvou a prohlídkou vánoc také v Brně a Bratislavě. Zájezd se velice vydařil, jen 
se  tentokrát  zúčastnilo málo členů.  

Během roku se členky sekce setkávají s pražskými členkami a navštěvují různé výstavy  
a divadelní představení. Komunikují navzájem telefonicky nebo e-mailem, s mimopražskými 
účastníky si píší elektronicky.   

Členkám je nabízena účast na konferencích a seminářích ostatních sekcí ČAS, kterých se osobně 
účastní předsedkyně Sekce sester seniorek. 

Obdobné aktivity jsou plánovány na rok 2020. 

Růžena Wagnerová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce stomatologická 

Ke konci roku 2019 měla stomatologická sekce 77 členů. Výbor stomatologické sekce zasedal  
v roce 2019 celkem 4x. Členky výboru byly řádně zvoleny ve volbách, které sekce uspořádala.  
V revizní komisi sekce zasedají 3 členky. 
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Vzdělávací akce  
 
Dne 19. 10. 2019 stomatologická sekce pořádala odbornou konferenci v Brně na téma „Ošetření 
dětského pacienta ve stomatologické ordinaci“. 
 
Členové sekce spolupracovali se Stomatologickou klinikou FN u sv. Anny v Brně a její lékaři se 
podíleli na přednáškách konference. 
 
Každoročně jsou oslovovány členky stomatologické sekce s výzvou, aby se aktivně podílely  
na pořádání konference nebo předložily podněty k činnosti sekce. O aktivní činnost z řad členek 
není zájem, a to jak ve výboru sekce, tak při pořádání odborných akcí. Činnost sekce aktivně 
udržuje jejích osm členek – sedm z Brna a jedna z Prahy. 
 
Předsedkyně stomatologické sekce se v roce 2019 stala členkou akreditační komise při MZ  
za obor stomatologie a byla nominována za ČAS. Je také posuzovatelkou kvalifikačního kurzu 
zubní instrumentářka. 
 
Dne 19. 10. 2019 se konala v budově Veřejného ochránce práv v Brně odborná konference Sekce 
stomatologické ČAS s názvem „Ošetření dětského pacienta ve stomatologické ordinaci“.  
 
Iva Štercová 
předsedkyně sekce 
 

Sekce studentů 

Sekce během roku 2019 nebyla aktivní. 

Mgr. Ilona Antoníčková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce transfuzní služby  

Vedení Sekce transfuzní služby zvažuje případné sloučení s jedním z regionů ČAS. 

Zdenka Drobníková 
předsedkyně sekce 

 

Sekce traumatologicko – ortopedická 

V roce 2019 sekce připravila 3 tradiční velké vzdělávací akce v celostátním měřítku, z toho  
2 akce s mezinárodní účastí.  

• XXVI. pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny) s mezinárodní účastí, Praha, 24. – 25. 10. 
2019 

• „Pomáháme stomikům“, 6. podzimní pracovní den, Praha, 3. 12. 2019 

• Obezitologie a Bariatrie 2019, s mezinárodní účastí, Brno, 7. – 9. 11. 2019 
 
Sekce vytvořila samostatný sesterský program na „10. pražské mezioborové onkologické 
kolokvium“, 23. – 25. 1. 2019. 
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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 převzala záštitu nad několika odbornými semináři                  
a konferencemi.  
 
Spolupráce s MZ ČR – akreditační komise (D. Škochová). 
 
Plán vzdělávacích akcí na rok 2020: 

• Příprava samostatného odborného programu „11. pražské mezioborové onkologické 
kolokvium“, leden 

• XXVII. pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny), Praha, květen 

• 8. Národní kongres, Praha říjen  

• Obezitologie a Bariatrie 2020, listopad  
 
Na jaře a na podzim bude pokračovat certifikovaný kurz „Komplexní ošetřovatelská péče  
o rány u dospělých a dětských pacientů“, který naše sekce pořádá ve spolupráci se Všeobecnou 
fakultní nemocnicí v Praze.  
 
Výbor sekce se v roce 2019 sešel celkem 5x. 
 
PhDr. Dagmar Škochová, MBA 
předsedkyně sekce 
 
 
Sekce zdravotně sociální 
 
Schůze výboru: 10. 5., 25. 9., 3. 12. 2019. Konference sekce se konaly ve dnech 27. 6. a 3. 12. 
2019.  
 
Činnost sekce: 

• 10. 5. 2019 – proběhl výbor sekce, kde se mimo jiné připravovalo 3. setkání vedoucích 
zdravotně sociálních pracovníků v ČR (plán na červen 2019). 

• 27. 6. 2019 – 3. setkání vedoucích zdravotně sociálních pracovníků v ČR, kde se probíralo 
několik témat. Nejdůležitějším tématem bylo vyjádření k videospotu kolegyň z ÚVN Praha.  

• 25. 9. 2019 – výbor sekce, kde se připravoval dopis ohledně problematických okruhů 
přesahujících zdravotně sociální pomezí a naše možná řešení pro MPSV, MZČR. Z iniciativy 
Sekce zdravotně sociální byla vyvinuta aktivita k pozvání zástupce z MPSV  
na prosincovou konferenci k probrání zdravotně sociálního pomezí. Zástupci MPSV se však 
nedostavili na konferenci.    

• 3. 12. 2019 – konference sekce, kde jedním z témat byla problematika v práci  
s pacientem v LDN z pohledu kanceláře veřejného ochránce práv, dále podpůrná  
a paliativní péče ve VFN Praha z pohledu paliativního lékaře.  

• 3. 12. 2019 – výbor sekce, kde se zejména připravoval plán činností na příští rok a „Kulatý 
stůl na MZČR“.  
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Další aktivity sekce:  

• Předsedkyně sekce byla již v předloňském roce jmenována jako členka hodnotící komise 
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. 

• Předsedkyně sekce byla jmenována členem Fokusní skupiny v projektu TAČR 
profesionalizace sociální práce v České republice. 

• Členka výboru ve zkušební komisi kvalifikačního kurzu zdravotně sociální pracovník 
NZONCO. 

• Členka výboru je v posudkové komisi o projednání žádostí o udělení/prodloužení 
akreditace u kvalifikačních kurzů, certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání  
na zasedání AK MZČR.  

• Členka výboru je v pracovní skupině domácí péče MZČR, 

• Členky výboru se na podzim účastnily konference prezidia ČAS. 
 
Mgr. Veronika Křičková, DiS. 
předsedkyně sekce 
 

Sekce zdravotních laborantů 

Vzdělávací akce: 

• X. mikrobiologický den, FN Brno, 4. 4. 2019, Mgr. Š. Černá  

• 2. Brněnské onkologické dny, 33. ročník pro nelékařské pracovníky, Masarykův 
onkologický ústav, 10. - 12. 4 2019, Doc. dr. L. Zdražilová, MBA  

• 3. Multioborová péče o pacienta – novinky, FN Motol, 16. 4. 2019, Mgr. M. Bunešová, 
MBA  

• 4.  Celostátní konference ZL, FN Motol, 26. 9. 2019, Bc. A. Skalická  

• 5. Napříč obory, VFN Praha, 22. 11. 2019, J. Farkačová  
 
Sekce zdravotních laborantů má své zastoupení v pracovních skupinách ČAS: 
Pracovní skupina ČAS pro legislativu – Mgr. Veronika Hauerová  
Pracovní skupina ČAS pro vzdělávání – Jiřina Trávníčková 
 
V Akreditační komisi Ministerstva zdravotnictví ČR má sekce zastoupení:  
Stálý člen:   Mgr. Veronika Hauerová 
 
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 
 
V prezidiu ČAS má sekce jednoho zástupce:      Mgr. Veronika Hauerová 
S MZ ČR sekce spolupracuje při  projednávání  dalších vyhlášek a zákonů.  
 
Bc. Anna Skalická 
předsedkyně sekce 
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Pracovní skupiny 

Pracovní skupina pro Seznam zdravotních výkonů ČAS 

V Pracovní skupině k SZV MZ ČR došlo ke změně ve vedení této skupiny. Vedoucí skupiny se nově 

stala Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M. a její zástupkyní Mgr. Dana Vaňková. Ostatní členové 

skupiny zůstali nezměněni. 

V roce 2019 byly Pracovní skupinou pro zdravotní výkony při MZČR projednány již dříve SZV 

připravené návrhy 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) 

Tyto výkony byly skupinou schváleny a postoupeny k dalšímu připomínkování v rámci 

standardního schvalovacího řízení. 

 

Výkony odbornosti 911: 

• Dále byl dopracován návrh Diabetologické sekce ČAS k výkonu (06131) Speciální ošetření 

diabetické ulcerace sestrou. Původní jednání probíhala za podpory České diabetologické 

společnosti ČLS JEP a České společnosti pro léčbu rány a v jejich spolupráci byl tento výkon 

též schválen. Během projednávání SZV při MZČR byla upravena kategorie nositele výkonu 

z S2 na S3, neboť tato lépe vystihuje kvalifikační požadavky nositele výkonu. 

• V rámci odbornosti 911 byly skupinou pro zdravotní výkony připraveny též 3 výkony 

určené dětským sestrám. Jsou jimi: 

o 06134 – Laktační poradenství individuální – osobní konzultace 
o 06136 – Laktační poradenství individuální – telefonická konzultace 
o 06348 – Vyšetření dětského pacienta ve vlastním sociálním prostředí a 

poskytování základních ošetřovatelských informací 
Následně bylo rozhodnuto tyto výkony zatím nepředkládat a vyčkat na aktivitu jiných 

odborných společností. 

Pracovní skupina při ČAS připravila též Návrh úprav obecného textu v kapitole 6 (Kategorie 
pacienta v ústavní péči). Cílem navržené úpravy byla změna v určování kategorie ošetřovacího 
dne. Důvodem podání návrhu žádosti o doplnění textu dané kapitoly byla snaha o zpřesnění  
a sjednocení závazné metodiky vykazování kategorie pacienta v ústavní péči pro praxi u těch 
pacientů, u kterých se mění závislost na ošetřovatelské péči v průběhu 24 h (ošetřovacího dne),  
a to z důvodu nařízeného léčebného režimu nebo změnou zdravotního stavu. Snahou bylo lépe 
vystihnout náročnost péče o pacienta z pohledu ošetřovatelského personálu. 

 
Pro jednání SZV při MZČR si ČAS vyžádala též podporu ANČR a AČMN. Na základě této podpory 
byla úprava schválena většinou členů pracovní skupiny, nikoli však zástupci zdravotních 
pojišťoven. Z tohoto důvodů nebude, s největší pravděpodobností, tato změna realizována  
a zůstane i nadále pouze u pracovního návrhu pro další jednání v budoucnu. 
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Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M. 

vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro legislativu 

Připomínková řízení 
 

01/2019 

• Revize kvalifikačního standardu Zdravotnický záchranář 
 
03-04/2019  

• Připomínkové řízení – návrh novely vyhlášky č. 99/2012 Sb., o personálním zabezpečení 
zdravotních služeb 

 
06-07/2019 

• Rozšířené kompetence sester v domácí péči 

• Stanovisko ve věci kompetencí všeobecných sester 

• Celoživotní vzdělávání  
 
08/2019 

• Národní ošetřovatelské postupy PŽK, CŽK, Dekubity, bolest, Katetrizace MM, odsávání  
 

09/2019 

• Návrh CŽV / revize  
 
10/2019 

• Návrh na změnu odměňování některých zdravotnických pracovníků - změna v katalogu 
prací 

 
11/2019 

• Odsouhlasení Národního postupu Pády, prevence pádů a zranění 

• Vnitřní obligatorní a fakultativní připomínkové řízení k připomínkám návrhu zákona  
o elektronickém zdravotnictví, včetně jeho důvodové zprávy a změnového zákona 

• Vyjádření k dotazu na dopis MZDR 44364/2019-1/CAU připomínkové řízení  
k novelizované příloze č. 3, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

 
 
 
12/2019 

• Novela vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, 
distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem 
konopí pro léčebné použití 

 
 
PhDr. Martin Šamaj, MBA 
vedoucí pracovní skupiny 
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Pracovní skupina pro vzdělávání 

Činnost skupiny v roce 2019 byla zaměřena na vzdělávání sester a všech nelékařských pracovníků 
ve zdravotnických zařízeních a kurzy, kterých se mohou sestry zúčastnit. 

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. V rámci svých pracovišť připomínkují odborné návrhy na pracovní 
postupy a vzdělávací akce pro nelékaře. 

 
Mgr. Ilona Antoníčková 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče 

Činnost členů pracovní skupiny byla v roce 2019 soustředěna na aktivity v oblasti kvality  
a bezpečí ve vlastních zdravotnických zařízeních. 
 
Členská základna nejevila mimořádný zájem o problematiku kvality a bezpečí. Lze se tedy 
domnívat, že procesy související s poskytováním kvalitní ošetřovatelské péče ve zdravotnických 
zařízeních jsou členům ČAS srozumitelné a mají dostatek potřebných informací. 
 

Členky pracovní skupiny se zapojily do nových aktivit souvisejících s kvalitní a bezpečnou péčí. 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, resp. Odbor kvality, zahájil činnost Pracovní skupiny pro rozvoj  
a implementaci mezinárodních principů na podporu zdraví do systémů řízení kvality  
ve zdravotnických zařízeních. Činnost této pracovní skupiny je zaměřena především na program 
GNTH s cílem zavádět systematicky bezpečnou a kvalitní péči v oblasti kontroly tabáku a léčby 
závislosti na tabáku pro každého uživatele kdekoli, kdykoli. Dalším nosným programem této 
pracovní skupiny v oblasti kvality jsou aktivity HPH – tj. sítě Zdravých nemocnic. 

 

Mgr. Lenka Gutová, MBA 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina soudních znalců 

Pracovní skupina sdružuje dva jmenované soudní znalce v oboru zdravotnictví, zdravotnická 
odvětví různá, obor ošetřovatelství a devět konzultantů. Podklady pro závěrečnou zprávu podali 
dva členové pracovní skupiny. Velkým úspěchem je jmenování druhého soudního znalce u KS 
Brno. Je jím Mgr. Zdeněk Juřena, blahopřejeme!  
 
Členům je doporučováno vzdělávání se v dané problematice:   
 

• Dvořáčková Ivana, Mgr., Ph.D.:  

http://www.cnna.cz/
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- odborný seminář pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity Brno -  Rozhodovací 
praxe orgánů státní správy znalecké činnosti aneb typické i netypické přestupky znalců (plán 
prosinec 2019, odložen na únor 2020)   
 

• Hanková Lenka, Mgr.:  
-  2. konference pro soudní znalce Telč 2019 (říjen 2019)  
 

• Juřena Zdeněk Mgr.:    
- odborný seminář pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity Brno -  Znalecký posudek 
– od ustanovení znalce do provedení posudku jako důkazu (prosinec 2019)   
Informace o pořádaných akcích byly všem členům předány.  
 
Přehled činnosti v roce 2019:  
 

• Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.  
- vypracovány 2 znalecké posudky pro Policii ČR  
- 1 obhajoba znaleckého posudku, který byl vypracován v roce 2016, příprava obhajoby  
s konzultantkou A. Turkovou  
 

• Juřena Zdeněk, Mgr.:   
- jmenování soudním znalcem u Krajského soudu v Brně   
- 1 vypracovaný znalecký posudek pro právnickou osobu  
Zájem o práci v pracovní skupině:  
Hanková Lenka, Mgr., ombudsman SNO, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.  
 
 
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 
vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků 

Pracovní skupina nevykazovala v roce 2019 žádnou aktivitu. 

 

Pracovní skupina pro komunikaci a média 

Cílem pracovní skupiny je komunikovat o aktivitách ČAS s členy ČAS i s ostatními zdravotníky  
na sociálních sítích, přinášet jim zajímavé zprávy z českého i zahraničního zdravotnictví  
a umožnit jim komentovat změny ošetřovatelské profese.  

 

Pracovní skupina pro ošetřovatelskou dokumentaci 

Pracovní skupina podporuje, na jednáních s MZ ČR i jinými partnery, vznik uživatelsky přátelské, 
stručné a zároveň popisné elektronické ošetřovatelské dokumentace. Zásadní podmínkou je, aby 
do jejího vývoje byli zapojeni koncoví uživatelé, tj. sestry, které s ní budou následně pracovat.  
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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 
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 2019 Česká asociace sester aktivně participovala v mnoha mezinárodních sesterských 
organizacích.  

 

Nursing Now 
 
Nursing Now je celosvětový projekt ICN a WHO k pozdvižení statutu a profilu ošetřovatelství. Jeho 
cílem je zejména zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos  
pro společnost. Projekt probíhá v letech 2018 – 2020. 

 

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. 

Cadenza s.r.o. 
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