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Úvodní slovo prezidentky 

 
 
Vážené kolegyně, kolegové,  

 
předem mi dovolte znovu vyzdvihnout naši profesi, a především vám 

všem poděkovat za to, že jste si ji zvolili a setrváváte ve zdravotnictví 

přes nezměrné úsilí, která tato profese přináší. Denně bojujete o 

záchranu či kvalitu toho nejcennějšího, co máme – zdraví a kvalitní 

život. Denně se potýkáte s nedostatkem personálu jak ve 

zdravotnických provozech, tak v sociální sféře.  Rok 2020, stejně jako 

rok předchozí ukázal, jak nesmírně náročnou, odpovědnou, těžkou a 

vyčerpávající práci musíme umět zvládnout. Rok 2020 byl navíc rokem, 

kdy jsme si připomněli 200 výročí narození naší patronky Florence 

Nightingale, která jako první v nelehkých podmínkách představila profesi sestry ošetřovatelky a 

která by na sestru dnešní doby byla jistě velmi pyšná. Uzavřeli jsme „ROK SESTRY“ i kampaň  

Nursing Now, která se v podobě výstav fotografií snažila toto povolání zviditelnit a oslavit. Rok 

2020 byl také symbolickým rokem, kdy si všechny sestry společně s dalšími nelékařskými 

profesemi sáhly na dno při boji s nebezpečnou pandemií.  

Česká asociace sester při všech jednáních, ale i v médiích hlasitě a viditelně podporuje všechny 

sestry a ostatní nelékařské pracovníky napříč obory, vyjednává lepší podmínky práce ve 

zdravotnictví. Snažíme se ukotvit a zákonem podpořit to, co považujeme za velmi důležité, 

prosadit vznik komory.  Neúnavně se snažíme také mediálně vyzdvihnout práci sester, které 

denně prokazují svou statečnost, vzdělanost, vysokou odbornou úroveň, ale i nezměrnou sílu 

pečovat o nemocné nejen v akutní péči, ale také v domácím prostředí.  

Děkuji vám, členkám a členům České asociace sester, že jste naší profesní organizaci věrni, 

podporujete nás a zpětnou vazbou a vašimi reakcemi nám dodáváte vůli pokračovat dál v našem 

úsilí. Hájíme a prosazujeme zájmy všech nelékařských profesí.  

V závěru roku 2020 Česká asociace sester apelovala na vládu, odpovědné činitele, odbornou i 

laickou veřejnost k podpoře profese sestry a všech nelékařských zdravotnických pracovníků.  

Často připomínám to, co je v dnešní době zřejmé a nezpochybnitelné, že „21. století 

nezvládneme bez sester. Je na čase dát sestrám uznání, které si zaslouží a vysokou prestiž této 

profesi! “  

Vám, členkám a členům České asociace sester velice děkuji jménem prezidia za věrnost naší 

profesní organizaci. Velice si toho vážíme!   

 

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. 

http://www.cnna.cz/


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020  ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

  

Londýnská 15, 120 00 Praha 2 
IČO 00537161 Strana 5 z 53 
www.cnna.cz  

• Spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví ČR při stanovení cenové hodnoty bodu 

zdravotního výkonu autorské odbornosti nelékařského zdravotnického pracovníka. 

• Prosazovat plnění Akčního plánu Zdraví 2020 a zasazovat se o naplňování jednotlivých 

priorit týkajících se ošetřovatelské péče. 

 

Potřeby populace 

• Aktivně se podílet na tvorbě zdravotní politiky předkládáním návrhů při přípravě 

všeobecně závazných právních předpisů na celostátní i regionální úrovni. 

• Vytvářet a podílet se na koncepci dlouhodobé péče v ČR a Akčním plánu péče o osoby 

postižené Alzheimerovou chorobou. 

• Spolupracovat s orgány státní správy a ostatními profesními i odbornými organizacemi 

v České republice a v zahraničí. Na mezinárodní úrovni pokračovat ve spolupráci 

s Evropskou federací sesterských asociací (EFN). 

• Spolupracovat s organizacemi pacientů a aktivně se zapojovat do jimi organizovaných akcí. 

 

Kvalita 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 

resortních bezpečnostních cílů v praxi a na rozvoji klinických standardů péče. 

 

Postavení zdravotníků ve společnosti 

• Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování prestiže zdravotnických profesí ve společnosti 
včetně právní ochrany profesí. 

• Posilovat stav zdravotnických povolání, provádět aktivní kroky ke stabilizaci a dalšímu 
růstu členské základny. 

• Upevnit postavení zdravotnických profesí transformací ČAS na komoru zdravotnických 
pracovníků. 

• Obhajovat profesní zájmy. 

 

Cíl České asociace sester 

Chceme být profesní organizací s co největším počtem členů a silným hlasem  

ve společnosti. 

 

http://www.cnna.cz/
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Jak toho dosáhneme 

Aktivitami v oblasti legislativy, standardizací ošetřovatelské péče, podporou a realizací 

vzdělávacích aktivit i publikační činností. Spoluprací se zahraničními sesterskými profesními 

organizacemi, s Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou, Českou 

lékárnickou komorou a odbornými lékařskými společnostmi, dále s Ministerstvem zdravotnictví 

ČR, Parlamentem ČR a dalšími institucemi státní správy, v oblasti pracovního práva úzkou 

spoluprací s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR. 

 

Kdo se může stát členem České asociace sester 

Členem se může stát každá sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, zdravotní laborant, 

farmaceutický asistent, asistent ochrany veřejného zdraví nebo jiný nelékař, který vykonává, nebo 

vykonával své povolání dle platných předpisů. 

 

Činnost České asociace sester 

Česká asociace sester má v Evropě kredit aktivní profesní organizace, která má zájem o pozitivní 

změny na poli ošetřovatelství. Důkazem toho je naše členství v Evropské federaci sesterských 

asociací se sídlem v Bruselu. 

Činnost České asociace sester spočívá v práci odborných sekcí a regionů. Jednotlivé sekce 

a regiony pořádají pravidelné odborné vzdělávací akce, semináře, konference. Účastní se aktivně 

mezinárodních kongresů, sympozií jak v České republice, tak v zahraničí. 

Všichni Ti, kterým není lhostejné, kam naše ošetřovatelství směřuje a chtějí se na transformaci 

a změnách podílet, se mohou aktivně zapojit v odborných sekcích nebo regionech a spolupodílet 

se na vytvoření silné profesní organizace. 

Dokažme svou aktivitou a iniciativou, že právem patříme do společenství sdružující zdravotníky 

celého světa, a že můžeme být hrdi na příslušnost k naší profesi. 

 

Vedení České asociace sester 

Prezidium ČAS  

Prezidentka PhDr. Martina Šochmanová, MBA 

Viceprezidentka Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LLM 

Členky Mgr. Veronika Hauerová 

Bc. Michaela Kolářová, MBA 

Mgr. Lucie Laurýnová 

Mgr. Jana Pultarová 

http://www.cnna.cz/
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Mgr. Mario Pytel, DiS. 

Mgr. Renata Tydlačková 

Mgr. Dana Vaňková 

Revizní komise ČAS 

Předsedkyně Milena Nociarová, DiS. 

Členky Marie Pekařová 

Mgr. Pavlína Kožušníková 

 

Disciplinární komise ČAS 

Předsedkyně Mgr. Nina Müllerová 

Členové Mgr. Jana Pultarová 

Jiří Černoch 

 

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí ČAS 

Předsedkyně Mgr. Lenka Klímová, MBA 

Členky Mgr. Veronika Hauerová 

 Mgr. Dana Křivská 

 

Akreditační komise při MZ ČR 

Zástupci ČAS Mgr. Veronika Hauerová 

 Kateřina Jaborová 

 Mgr. Jaroslava Nováková 

Pracovní skupiny ČAS 

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

Vedoucí skupiny pro legislativu PhDr. Martin Šamaj, MBA 

Vedoucí skupiny pro vzdělávání Mgr. Ilona Antoníčková 

Vedoucí skupiny pro kvalitu ošetřovatelské péče Mgr. Lenka Gutová, MBA 

Vedoucí skupiny soudních znalců Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 

Vedoucí skupiny pro bezpečí zdravotníků Bc. Tomáš Kovrzek 

Vedoucí skupiny pro komunikaci a média Mgr. Barbora Klímová 

http://www.cnna.cz/
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Vedoucí skupiny pro ošetřovatelskou dokumentaci PhDr. Martina Šochmanová, MBA 

 

Předsedové sekcí a regionů ČAS 

Region Hradec Králové Bc. Ivana Roďanová 

Region jihomoravský Bc. Věra Roubalová 

Region Karlovy Vary Mgr. Helena Marcinková 

Region Mladá Boleslav Mgr. Lucie Laurýnová 

Region moravskoslezský Mgr. Renata Tydlačková 

Region plzeňský PhDr. Jitka Krocová 

Region Praha Marie Pekařová 

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Mgr. Jana Flajšingrová 

Sekce dermatovenerologická Božena Jelínková 

Sekce diabetologická Bc. Vladimíra Havlová 

Sekce domácí péče Mgr. Petra Vytasil Krajíčková, MBA 

Sekce gastroenterologická a hepatologická Mgr. Bc. Anděla Tichá 

Sekce chirurgických oborů Mgr. Iva Otradovcová 

Sekce interní Mgr. Jana Hrušková 

Sekce kardiochirurgická Mgr. Dana Vlášková 

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

Sekce nefrologicko - urologická Bc. Marcela Městková/Mgr. Helena 
Jeřábková, DiS. 

Sekce neonatologická Bc. Michaela Kolářová, MBA 

Sekce neurologická Mgr. Petra Krulová 

Sekce nutričních terapeutů Mgr. Věra Andrášková 

Sekce onkologická Mgr. Darja Hrabánková  

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. 
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Sekce sester seniorek Růžena Wagnerová 

Sekce stomatologická Iva Štercová 

Sekce studentů Mgr. Ilona Antoníčková 

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 2020 bylo podáno na Finanční úřad pro Hlavní 

město Prahu dne 31. 5. 2021. 

Předkládáme výkaz zisku a ztrát za rok 2020, 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 1538 231 1769 

1. Spotřeba materiálu 3 90  90 

2. Spotřeba energie 4    

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5    

4. Prodané zboží 6    

II. Služby celkem 7    

5 Opravy a udržování 8    

6. Cestovné 9 103  103 

7. Náklady na reprezentaci 10 474  474 

8. Ostatní služby 11 871 231 1102 

III. Osobní náklady celkem 12 560  560 

9. Mzdové náklady 13 482  482 

10. Zákonné sociální pojištění 14 78  78 

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    
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020  ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

  

Londýnská 15, 120 00 Praha 2 
IČO 00537161 Strana 10 z 53 
www.cnna.cz  

 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

V. Ostatní náklady celkem 22 50  50 

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23 1  1 

18. Ostatní pokuty a penále 24    

19. Odpis nedobytné pohledávky 25    

20. Úroky 26    

21. Kurzové ztráty 27 2  2 

22. Dary 28    

23. Manka a škody 29 1  1 

24. Jiné ostatní náklady 30 46  46 

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    

31. 
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

39    

32. Poskytnuté členské příspěvky 40    

VIII. Daň z příjmů celkem 41    

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42    

 NÁKLADY CELKEM 43 2148 231 2379 

 

 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. VÝNOSY 44    

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 45 502  502 

1. Tržby za vlastní výrobky 46    

2. Tržby z prodeje služeb 47 502  502 

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    
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 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

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 59 219  219 

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 66 219  219 

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 2053 99 2152 

26. 
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 

76    

27. Přijaté příspěvky (dary) 77 403 99 502 

28. Přijaté členské příspěvky 78 1650  1650 

VII. Provozní dotace celkem 79    

29. Provozní dotace 80    

 VÝNOSY CELKEM 81 2774 99 2873 

 

 Název ukazatele 

Č
ís

lo
 

řá
d

ku
 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 82          626 -132 494 

34. Daň z příjmu 83    

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 84 626 -132 494 
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Komentář 

Výsledek hospodaření České asociace sester za rok 2020 je celkově bez schodku proti roku 2019. 

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 2019. Sekcím je doporučeno provádět mezisoučty 

hospodaření v půlročních intervalech do připraveného on-line formuláře, který bude k trvalému 

náhledu a kontrole účetní ČAS. 

 

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. K další kontrole se Revizní komise již nesešla vzhledem k nastalé 

epidemiologické situaci. 

 

Milena Nociarová, DiS. 
předsedkyně revizní komise  

 

Zpráva disciplinární komise 

Předsedkyně: Mgr. Nina Müllerová 

Členové: Mgr. Jana Pultarová, Jiří Černoch 

V průběhu roku 2020 komise neřešila žádný disciplinární případ. 

 

Mgr. Nina Müllerová 
předsedkyně disciplinární komise  

 

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 pokračuje v činnosti, na kterou navázala po původní kreditní 

komisi v posuzování, hodnocení a udělování garance kvality vzdělávacím akcím určeným pro 
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nelékařské zdravotnické profese. Česká asociace sester i nadále poskytuje záštitu těmto 

odborným akcím. 

V průběhu roku 2020 komise dostala mnoho dotazů na udělování kreditů a vysvětlovala novelu 

zákona č. 96/2004 Sb. z roku 2017, která zrušila kreditní/počitatelný systém vzdělávacích akcí. 

Bylo vcelku překvapivé, že i tři roky po novele zákona, se mnoho vzdělávacích institucí, ale  

i jednotlivců, dotazuje na počet kreditů. Členky komise také vysvětlovaly, že MZ vydalo dodatek, 

kde potvrdilo povinnost zdravotníků vzdělávat se. 

………………..povinnost celoživotního vzdělávání (CŽV) zůstává nadále zachována a je povinná  

pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky…………….. 

V roce 2020 nebylo možné z důvodů omezení a nařízení vlády pořádat odborné konference  

a vzdělávací akce tak, jak bylo dosud zvykem, ale mnoho vzdělávacích institucí se s tím vypořádalo 

dobře a změnilo plánovaným akcím formu do elektronické podoby, ať už do podoby webinářů, 

nebo streamovaných akcí. Trend cíleně a odborně zaměřených akcí pokračuje. Počet vzdělávacích 

akcí garantovaných Českou asociací sester v roce 2020 i přes všechna omezení dosáhl 

registračního čísla 439 a mnohé z těchto akcí mají více termínů. Aktivity v oblasti vzdělávání 

ukazují nezbytnost zvyšování znalostí a dovedností napříč obory. 

Rok 2020 ukázal víc, než kdy dřív, volbu nového přístupu ke vzdělávání zdravotníků napříč obory, 

jeho formu, nabídku témat i nové postupy a komunikaci s účastníky. 

Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí předloží sněmu v roce 2021 návrh změny Směrnice 

ČAS/SM/2017/001 – Pravidla o vydávání souhlasného stanoviska ČAS k zařazení do systému 

celoživotního vzdělávání, kde navrhne změny a doplnění vyplývají z nových trendů a forem 

celoživotního vzdělávání. 

Mgr. Lenka Klímová, MBA 
předsedkyně komise pro kvalitu vzdělávacích akcí 
 

Evidence členské základny 

Evidence členské základny je vedená v databázovém systému, který byl vytvořen na míru České 

asociaci sester v roce 2007 s následnými úpravami. Má mnoho funkcí a splňuje požadavky Úřadu 

pro ochranu osobních údajů. Stále umožňuje správu členů ČAS, evidenci plateb členských 

příspěvků spolu s automatickým rozesíláním pokynů k platbě, obsahuje aplikaci na rozesílání e-

mailových zpráv a SMS zpráv, spravuje elektronické přihlašování na akce ČAS a umožňuje přehled 

statistiky členské základny, nicméně se stává výrazně zastaralým a nefunguje ideálně. 
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Členská základna  

 Počet k 1. 1. 2019  Počet k 1. 1. 2020 

Počet aktivních členů 3000-4000 3272 

Počet nově přihlášených členů 200-300 111 

Počet odhlášených členů   

Počet členů ve více jak jedné sekci / regionu   

Počet znovu přihlášených členů (obnovené 
členství) 

  

 

Počet aktivních členů podle sekcí/regionů k 1.1.2021 

Sekce/region Počet členů 

41. Region Praha 411 

10. Sekce interní 298 

02. Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 198 

08. Sekce domácí péče 166 

12. Sekce nefrologicko – urologická 194 

36. Sekce nutričních terapeutů 195 

07. Sekce chirurgických oborů 191 

30. Sekce zdravotních laborantů 196 

39. Region Hradec Králové 162 

19. Sekce pediatrická 156 

53. Region moravskoslezský 163 

61. Region Mladá Boleslav 100 

46. Region jihomoravský 109 

65. Sekce gastroenterologická a hepatologická 102 

21. Sekce psychiatrická 111 

57. Sekce diabetologická 102 

27. Sekce pedagogická 93 

15. Sekce onkologická 76 

31. Sekce managementu 92 

73. Sekce perioperačních sester 72 

59. Sekce neonatologická 76 

17. Sekce traumatologicko – ortopedická 67 

23. Sekce stomatologická 61 

22. Sekce zdravotně sociální 55 

66. Sekce pneumologická 55 

44. Region plzeňský 55 
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69. Sekce primárních sester 47 

38. Sekce kardiochirurgická 53 

64. Region Karlovy Vary 44 

56. Sekce neurologická 26 

03. Sekce dermatovenerologická 16 

68. Sekce sester seniorek 12 

52. Sekce transfuzní služby 22 

43. Region Jablonec nad Nisou 19 

33. Sekce nukleární medicíny 8 

 

Členské výhody 

Členové mají možnost využít několik členských výhod: 

• zvýhodněná účast na vzdělávacích akcích pořádaných sekcemi a regiony ČAS 

• přístup do neveřejné části webových stránek ČAS 

• zasílání e – mailového Zpravodaje ČAS 

• zdarma přístup do internetové učebny ČAS 

• právní podpora a poradenství v oblasti zdravotnického práva (první telefonická konzultace 

zdarma, první osobní konzultace problému v advokátní kanceláři zdarma, právní 

zastupování za zvýhodněných podmínek) 

• sleva 10 % na knihy vydavatelství Grada Publishing, a.s. 

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

Nezdá se ovšem, že by tyto výhody motivovaly nové zdravotníky ke vstupu do České asociace 

sester ve vysokých počtech. Proto prezidium i nadále intenzivně diskutuje o nabídkách dalších 

motivátorů. 

 

Aktivity prezidia v době pandemie 

Rok 2020 prokázal, jak je postavení sester a ostatních zdravotníků důležité a nenahraditelné a je 

nezbytné to lidem, vládním představitelům, ale i kolegyním a kolegům neustále připomínat. 

Jenom tak bude naše postavení ve společnosti pevné a neotřesitelné. Nikdo z nás nečekal, jaké 

vypětí nám všem rok 2020, který byl vyhlášen WHO Rokem sester a porodních asistentek a měl 

být významný mnoha aktivitami v kampani Nursing Now, přinese. Mnozí z nás si sáhli na dno, 

mnozí stáli tváří v tvář starostem nejen o naše pacienty, ale i o své rodiny, přátele a příbuzné. 

Česká asociace sester se celý rok snažila, a stále snaží, podporovat vaše úsilí a dát na vědomí, že 

na ten boj nejste sami, že na vás myslíme a že jsme jednotný tým. ČAS se mimo aktivního shánění 
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OOP především do domácí péče, také snažila formou rozhlasových vstupů propojovat nabídku a 

poptávku dalších potřebných prostředků, ale také pro vás připravit zázemí a benefity, jakými 

například byly: 

• Právní pomoc – MedLaw z. s. Jsme spolek studentů a absolventů Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy, který nabízí bezplatné právní poradenství a vzdělávání v oblasti 

medicínského práva a práva sociálního zabezpečení. www.medlaw.cz 

• Benefitní krytí - spolu s Generali Českou pojišťovnou jsme připravili pro sestry a ostatní 

nelékařský zdravotnický personál zajišťující plynulý chod zdravotnických zařízení speciální 

benefit v podobě životního pojištění. Pojištění poskytuje Generali Česká pojišťovna a 

pojistné hradí Česká asociace sester, tedy vy za něj nic neplatíte.  

• Linka kolegiální podpory - Do provozu byla uvedena Linka kolegiální podpory určená pro 

telefonickou peer pomoc zdravotnickým pracovníkům. Z pověření MZČR ji kompletně 

zajišťují peeři a psychologové. K dispozici je nonstop. 

• Standardní a bariérová nemocniční opatření - Je velmi důležité rozumět všem typům 

opatření, se kterými se v nemocnici můžeme setkat za různých okolností. Tato opatření 

jsou obecně známá a jsou vydána Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for 

Disease Control and Prevention—CDC). Jsou podporována a dodržována po celém světě. 

Přinášíme vám je v češtině díky naší kolegyni Zuzaně Tomáškové. 

https://www.cnna.cz/docs/akce/opatreni.pdf 

• Unikátní nabídka hlídání dětí zdravotnickému personálu - od Studentského spolku Agora. 

Působí na Pedagogické fakultě UK a sdružuje tedy budoucí učitele s vřelým vztahem k 

dětem. Vzhledem k současné situaci nabízí pomoc formou dobrovolnictví, která je 

momentálně v jejich silách - a to hlídání dětí sester (potažmo zdravotníků či zaměstnanců 

ve zdravotnictví) 

• Nabídka psychologické pomoci - iniciativa Dělám co můžu, v rámci které poskytuje 

psychologickou podporu všem občanům a pracovníkům v první linii. 

https://www.delamcomuzu.cz/jsem-pracovnik-v-prvni-linii/ 

• Benefit pro členskou základnu - ZDARMA pobyt na Klínovci -pobyt zdarma v měsíci 

červenci v Háji pod Klínovcem. Velkorysá nabídka majitelů přišla pro vás proto, že společně 

doufáme, že to pomůže a vy všichni, kteří jste pracovali ve velkém riziku, nebo nemohli 

být se svými blízkými, strávíte alespoň pár dní v klidu a načerpáte nové síly.  

• Nabídka ochranných prostředků 

• Boty od Bati 

 

Občas se lidé ptají a my nekonečně znovu a znovu odpovídáme, že prezidium stejně tak, jako v 

první i dalších vlnách, pracuje v dlouhých směnách ve zdravotnictví a práci pro ČAS vykonává 

http://www.cnna.cz/
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mimo své základní pracovní povinnosti zcela zdarma, a to neúnavně s veškerou razancí a 

naléhavostí. Zde najdete některá veřejná vystoupení   

https://www.cnna.cz/napsali-o-nas/ 

Prezidentka PhDr. Martina Šochmanová, MBA mimo svůj každodenní i noční boj o personál, jeho 

zajištění a péči v IKEM, byla a je denně na příjmu pro sdělovací prostředky, pro média, náhlé 

vstupy a vyjádření, dále vstupovala do různých jednání na podporu sester a ostatních zdravotníků, 

stala se prostředníkem při přebírání a následné předávání darů, které se distribuovaly do 

zdravotnických zařízení, bránila a chránila sestry a ostatní zdravotníky před dalšími pracovními 

zátěžemi. Zapojila se do testování na Covid 19. 

Mimo jiné se také osobně setkala s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Janem Blatným, Ph.D. 

Tématem byla především nadměrná pracovní zátěž sester v současné epidemiologické situaci ve 

všech typech zdravotnických a sociálních zařízeních. Předmětem debaty byla také klíčová role 

sester při antigenním testování občanů, které nyní probíhá a bude probíhat i v době vánočních 

svátků a nového roku. Paní prezidentka požádala pana ministra o možnost úpravy provozní doby 

testovacích center. Pan ministr si plně uvědomuje nadměrnou zátěž, která je v souvislosti s 

testováním kladena především na sestry a ostatní nelékaře. V případě, že nemocnice nebudou 

schopny v daném období z objektivních důvodů naplnit doporučenou kapacitu, ujistil pan ministr 

paní prezidentku, že je zde možnost obrátit se na své lokální plátce (pojišťovny) a dohodnout se 

na úpravě provozní doby ve svátečních dnech tak, aby bylo zajištěno maximum možné testovací 

kapacity bez neadekvátního přetížení personálu. Paní prezidentka naopak ujistila pana ministra, 

že si uvědomuje význam a důležitost antigenního testování, že tedy nebude této možnosti 

zneužito. 

Viceprezidentka ČAS Mgr. Lenka Kalábová, PhD., LLM. mimo pracovní zátěž v Nemocnici 

Litoměřice, kde zajišťuje mnoho provozních a personálních záležitostí a odpovídá za mnoho 

důležitých rozhodnutí, zajišťuje odběrová centra, včetně sociální sféry, pečuje o zaměstnance, ale 

také bojuje za úlevu pro zdravotníky a smysluplná vládní rozhodnutí. I ona se zapojila do testování 

na Covid 19. 

Člen prezidia Mgr. Mario Pytel, DiS. se mimo své práce na ARO v Brně přímo podílel na budování 

a zařizování polní nemocnice v Letňanech jako člen týmu, všeobecná sestra se specializací pro 

intenzivní péči pro zdravotnické zabezpečení vojenských jednotek NATO na území České republiky 

a v zahraničních misích. 

Členka prezidia Mgr. Dana Vaňková mimo pracovní zátěž ve FN Hradec Králové, kde zajišťuje 

mnoho provozních a personálních záležitostí a odpovídá za mnoho důležitých rozhodnutí, 

neúnavně pracuje na dokumentech týkajících se kompetencí sester, podpory vzdělávání, podpory 

tvorby výkonů a platby za výkon sester a ostatních NLZP, trvalé spolupráci s MZ při nastavení 

kvalifikačního a specializačního vzdělávání sestrám a dalších významných zadáních.  

Členka prezidia Mgr. Lucie Laurýnová má jako ředitelka zdravotnické školy plné ruce práce se 

zajištěním výuky a náhrad vyučování, příprav maturit a přijímacích zkoušek, koordinaci výuky tak 
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potřebných zdravotníků. Mimo tuto svoji práci chodí do služeb do nemocnice, kde roky stále 

pracuje jako sestra.  

Členky prezidia Bc. Michaela Kolářová, MBA. a Mgr. Veronika Hauerová pracují ve VFN v plné 

zátěži, v plném provozu, neboť VFN je jednou z nejvíce zatížených nemocnic v této nelehké době. 

Mgr. Veronika Hauerová jako zdravotní laborantka zajišťuje od počátku pandemie v plném 

provozu zpracování všech vzorků nemocnice a současně vzorků na Covid19.  

Členka prezidia Mgr. Renata Tydlačková mimo svou práci v nemocnici v Havířově, která si prošla 

několikrát mimořádnou zátěží a náporem péče o nejvážnější pacienty, zastupuje personál na 

všech pozicích, pomáhá na oddělení i v ambulancích a je zapojena do testování i očkování v plném 

rozsahu. 

Členka prezidia Mgr. Jana Pultarová spolu s Mgr. Lenkou Klímovou, MBA, kterou znáte z 

kanceláře ČAS, mimo svoji práci v nemocnici jsou již od března loňského roku třikrát v týdnu v 

odběrové covidové buňce a testují a testují. 

 

Projekt Pomáháme sestřičkám 
 

Účelem této sbírky, bylo poděkování od veřejnosti, v drtivé většině laické, všem zdravotníkům, 

kteří v plném nasazení poskytovali pomoc v krizovém období. Poděkování bude promítnuto do 

dárkových poukazů, dle volby zdravotníka a možností veřejné sbírky. 

Jak projekt vznikl 

Projekt vznikl velmi spontánně jako reakce na vzniklou situaci kolem Covid-19. Velká spousta lidí 

na projektu pracovala zdarma, vše se řešilo „za pochodu“ a to s jediným cílem. Podpořit 

zdravotníky, zejména sestry v „první linii“. Ačkoliv je jasné, že důležití jsou všichni zdravotníci, tato 

situace ukazuje, že někteří jsou v mnohem větším ohrožení než jiní. Generali Česká pojišťovna 

spustila 20. 3. 2020 web www.pomahamesestrickam.cz, na kterém se generují vzkazy sestrám od 

lidí z různých koutů republiky. Pokud člověk označí příspěvek na sociálních sítích hashtagem 

#pomahamesestricka, tento vzkaz se na webu automaticky objeví. 

Ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou a Perfect Canteen Filipa Sajlera vznikla také 

„svačinová roadshow“, díky které se do různých nemocnic dostanou dobroty a výborná káva, aby 

si tak vyčerpaní zdravotníci mohli alespoň na chvilku dobít baterky. 

Vznik písničky 

Muzikant Ondřej G. Brzobohatý přizval k nazpívání své nové autorské písně Život Martu Jandovou 

a Vojtu Dyka, aby jejím prostřednictvím všichni tři společně poděkovali sestrám a ostatnímu 

zdravotnickému personálu za jejich současnou obětavou, ve všech ohledech nelehkou práci v 

první linii. Zároveň písničkou oslovuje širokou veřejnost s žádostí o finanční příspěvek České 

http://www.cnna.cz/
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asociaci sester na transparentní účet, z něhož se pro sestry a další zdravotníky uhradí životní 

benefity, které jim budou alespoň částečnou odměnou za týdny náročného pracovního nasazení. 

„Přál jsem si, aby sestry věděly, že mají podporu široké veřejnosti, a aby ta podpora byla nejlépe 

materiální. Proto jsem oslovil prezidentku České asociace sester Martinu Šochmanovou s 

nápadem, zda by asociace vytvořila transparentní účet, a rozhodl jsem se, že se pokusím písničkou 

Život přimět další lidi, možná i firmy, aby sestrám, ale nejen jim, poslali peníze, z nichž by mohly 

být následně hrazeny poukázky na služby, které jim pomůžou k zaslouženému relaxu. Zkrátka byly 

by použity na cokoliv, co sestry potěší a co by jim alespoň částečně vrátilo péči, kterou ony věnují 

teď nám všem, ať už to budou poukazy do kadeřnických, kosmetických salónů, na fitness a tak 

podobně. Zaslouží si, až bude po všem, aby se i ony cítily opečovávané a jedinečné,“ vysvětluje 

Ondřej G. Brzobohatý. 

Veřejná sbírka a DMS 

České asociaci sester bylo možné přispět na popsané účely prostřednictvím transparentního účtu 

u Komerční banky: 191900/0100 nebo odesláním jednorázové DMS. Dárcovskou DMS zajišťovalo 

Fórum dárců. 

Veřejná sbírka se konala na území celé České republiky od 28.3.2020 a pokračuje do roku 2021.  

Zákon o komoře 

Vláda na své schůzi dne 13. července 2020 projednala a posoudila návrh zákona o České komoře 

všeobecných a dětských sester a zaujala k tomuto návrhu zákona neutrální stanovisko, přičemž 

upozorňuje na některé skutečnosti, které považuje za vhodné zohlednit v dalším legislativním 

procesu.  

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=891&CT1=1 

V souvislosti se vznikajícími diskusemi se prezidium ČAS rozhodlo ještě před projednáním návrhu 

zveřejnit a zaslat na Úřad vlády ČR naše stanovisko. 

 

 

 

 

     Věc: Stanovisko ČAS k návrhu zákona České komory všeobecných sester a dětských sester 

     Vážený pane premiére, 

Úřad vlády České republiky 
Nábřeží Edwarda Beneše 4 
Praha 1 – Malá Strana 
PSČ 118 01                                                                                                                V Praze dne 29.6.2020 
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dovolujeme si poslat k Vašim rukám naše stanovisko k návrhu zákona České 

komory všeobecných sester a dětských sester. 

 

Vzhledem k současnému dění zejména na sociálních sítích, které vyvolal poslanci 

předložený návrh na vznik zákona České komory všeobecných sester a dětských sester 

považujeme za nezbytné vydat následující prohlášení. 

Je všeobecně známo, že ČAS dlouhodobě usiluje o vznik komory nelékařů a to i za 

předchozích vedení. Není tajemstvím, že o vznik komory v tom pravém slova smyslu, ne 

jako zájmového spolku, usilují několik let také porodní asistentky, nově i fyzioterapeuti. 

Obě tyto skupiny velmi dobře chápou nutnost vzniku komory pro jejich profesi. Je zřejmé, 

že sestry, jako nejpočetnější skupina z řad nelékařských zdravotnických profesí, by svoji 

komoru mít měly. Naším záměrem byl vznik České komory sester a vybraných 

zdravotnických povolání /profesí, který nezahrnoval pouze všeobecné a dětské sestry, ale 

všechny profese, které ČAS sdružuje. 

Komora zaručuje také rovnost povolání. 

V případě návrhu zákona nejde o povinnost být členem vzniklé komory, ale o 

registraci a s tím spojený jednorázový poplatek, jehož výše bude ještě diskutována. Rádi 

bychom v otázce registrace a jejích náležitostech úzce spolupracovali s ÚZIS. Jde 

především o oblast profesní statistiky, kterou tato instituce nevede, týká se např. doložení 

přerušení praxe, jeho délky, práce ve zdravotnictví mimo území ČR, aj. 

Současně absence databáze NLZP vedená právě ČAS (a v budoucnu komorou) nám 

v době koronavirové ukázala, jak obtížná je například cílená pomoc konkrétním 

zdravotnickým pracovníkům. 

To, co by měla komora nelékařům přinést především, je jednota a zastání při jednáních na 

různých úrovních a v různých oblastech, jako např. podmínky pro výkon profese, 

kompetence, vzdělávání, aj. Díky komoře budou nelékaři mnohem silnějším a 

uznávanějším povoláním, které již dnes postupně přejalo a stále přejímá řadu kompetencí 

od lékařů. Je to jeden z mnoha kroků vedoucích k transformaci péče, která je jistě 

nezvratitelná.  

Další oblastí oproti minulosti jsou stížnosti pacientů nebo jejich blízkých na práci či 

komunikaci nelékařů. Zde by měla také komora svou nezastupitelnou roli v rámci řešení 

dané situace, jako je tomu např. v případě lékařů, mohla by zajistit právní poradenství, 

případně pomoci se zvládnutím situace. Kdo se v této situaci ocitnul, ví, o čem je řeč!  

Komora znamená, mimo jiné, také posílení prestiže profese nelékařů, po které 

neustále tolik voláme a snažíme se ji posilovat. Vážíme si práce všech zdravotníků bez 

rozdílu délky výkonu povolání a chováme k nim hlubokou úctu. Je ale potřeba zvyšovat 

povědomí laické veřejnosti o práci sester a nelékařů, v neposlední řadě přilákat nové posily 

http://www.cnna.cz/
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v podobě studentů škol se zdravotnickým zaměřením do zdravotnictví. To vše vyžaduje 

nové přístupy a principy, nelze se stále ohlížet, co bylo dříve před lety. Vývoj jde neustále 

kupředu a to zvláště platí v oblastech, jako jsou medicína a ošetřovatelství.  

K tomu, zda bude zákon přijat a v jaké podobě, je ještě dlouhá cesta a také 

předmětem mnoha diskuzí v odborných i politických kruzích.  

Česká asociace sester s politováním sleduje vývoj komunikace na sociálních sítích a 

jednoznačně se vymezuje vůči slovům jako „zneužití dominantního postavení 

k prosazování osobních cílů svého prezídia“ nebo „disciplinární vyloučení členů“, kteří na 

toto poukazovali. Jedná se o záměrnou manipulaci a desinformaci odborné i laické 

veřejnosti k získání přízně k názorům pisatelů. Jde o zneuctění práce členů prezídia, kteří 

vykonávají svoji funkci ve svém volnu a bez nároku na honorář a snahu pošpinit dobré 

jméno ČAS.  

ČAS jako profesní organizace je uznávanou autoritou v ČR již řadu let. Její snahou 

bylo a stále je podpora a hájení zájmu nelékařů, za což se této organizaci dostalo mnoha 

uznání. V nedávné době byla ČAS udělena cena CZECH TOP 100 „Hrdinové boje 

s koronavirem“. Je to ocenění práce všech sester a nelékařů bez rozdílu v jaké oblasti nebo 

segmentu právě pracují.  

Po celou dobu nelehkého období boje s koronavirem prezídium neúnavně 

pracovalo na pomoci sestrám i nelékařům v terénu, pomáhalo např. se zajištěním 

ochranných pomůcek pro domácí péči, právní a poradenské pomoci, psychologickém 

poradenství, hlídáním dětí zdravotníkům, aj. Aktivita byla zřejmá i v médiích, kde často 

vystupovala prezidentka ČAS. Zcela jistě její vystupování a práce prezídia zvýšila povědomí 

laické veřejnosti o významu, důležitosti a náročnosti práci nelékařů a tedy zvýšila i prestiž 

tohoto povolání. 

Podpořte nás v našem úsilí, společně můžeme dokázat více! 

S úctou      PhDr. Martina Šochmanová, MBA a Prezidium ČAS 
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Významná ocenění 
 

Česká asociace sester získala významné ocenění od 

Czech Top 100  „Hrdina boje s koronavirem“ v rámci 

projektu Obdivované firmy ČR roku 2020. 

 

Není to jen ocenění asociace, ale je to ocenění všech 

nelékařských zdravotnických pracovníků. Všech, 

kteří neúnavně bojují s Covid-19, jejichž práce je 

touto pandemií zasažena ať už přímo nebo nepřímo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Slavnostní předání ocenění 20. ročníku soutěže Sestra roku, kterou každoročně organizuje 

vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services, se konalo 30. září 2020 v Kině Lucerna v Praze. 

Soutěž Sestra roku je tradiční událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a dalším 

nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci.  

V kategorii Sestra v managementu a vzdělávání získala první místo členka prezidia náměstkyně 

pro ošetřovatelskou péči z Fakultní nemocnice Hradec Králové Mgr. Dana Vaňková. 

 

Činnost sekcí a regionů v roce 2020 

 

Region Hradec Králové 

Rok 2020 zasáhl do života každého z nás. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace zástupkyně 

regionu byly nuceny zrušit převážnou většinu naplánovaných odborných seminářů, jejichž témata 

byla zaměřena jak na aktuální problematiku ošetřovatelské péče, tak  

na informace týkající se naší sesterské profese. Během roku region uspořádal pouze 1 seminář  

a 1 mezinárodní kongres – XXVI. královéhradecké ošetřovatelské dny. 

Kongres se uskutečnil 10. – 11.9. v prostorách EA Hotelu Tereziánský dvůr Hradec Králové  

ve spolupráci s ČAS – Sekcí anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Záštitu nad akcí převzala 
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Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, Královéhradecký kraj a město Hradec Králové. 

Hlavními tématy kongresu byly Ošetřovatelství 21. století – odkaz Florence Nightingale, dále péče 

o pacienta s infekčním onemocněním, intenzivní péče, i. v. vstupy, kožní defekty a další odborné 

kazuistiky z oblasti ošetřovatelství, a také vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. 

V rámci slavnostního zahájení převzala emeritní hlavní sestra Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Jaroslava Pečenková z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. J. Štěpána, Ph.D. pamětní 

medaili hejtmana za mimořádný přínos českému ošetřovatelství. 

Poděkování za uspořádání kongresu patří všem, kteří se v této epidemiologicky nelehké době 

podíleli na velmi kvalitním a odborném kongresu. Díky patří i účastníkům kongresu  

za dodržování nařízených opatření. 

Na semináři Péče o ženu dne 6. 2. přednášející seznámili účastníky s problematikou diagnostiky  

a léčby rakoviny prsu, s péčí o prsy v době těhotenství a kojení a možnostmi rekonstrukce prsu  

po jeho chirurgickém odstranění. 

Jednání výkonného výboru ČAS Region Hradec Králové probíhala ve dnech 7. 2., 5. 6. a 10. 12. 

2020. Předmětem těchto jednání byly zprávy o hospodaření, tematická zaměření a organizační 

zajištění seminářů, organizace a finanční spoluúčast ČAS na XXVI. Královéhradeckých 

ošetřovatelských dnech, a dále volby do výboru na nové funkční období. 

Stav členů ČAS Region Hradec Králové byl k 1. 1. 2020 – 209 členů a k 31. 12. 2020 –163 členů. 

Aktivní spolupráce s členskou základnou a předávání kvalitních informací sestrám je jedním  

z významných kroků výboru ČAS Region Hradec Králové, jak motivovat sestry ke spolupráci  

v rámci ČAS. 

Významné ocenění získala 30.9. členka ČAS Region Hradec Králové, náměstkyně  

pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Hradec Králové, Mgr. Dana Vaňková. Některé členky 

nadále aktivně pracují v Radě kvality pro ošetřovatelskou péči ve Fakultní nemocnici Hradec 

Králové HK a podílí se na vytváření ošetřovatelských dokumentů, dále jsou zastoupeny  

i v poradních komisích ředitele a jsou členkami v komisích při výběrových řízeních  

na manažerské pozice pro nelékařské zdravotnické pracovníky. V rámci širších aktivit působí 

členky Regionu Hradec Králové v komisích na národní úrovni při MZ ČR. 

Bc. Ivana Roďanová 

předsedkyně regionu 

 

 

 

http://www.cnna.cz/


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020  ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

  

Londýnská 15, 120 00 Praha 2 
IČO 00537161 Strana 24 z 53 
www.cnna.cz  

Region jihomoravský  

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nebyly v roce 2020 pořádány v Regionu 

jihomoravském žádné odborné akce. Přesto region měl zastoupení v soutěži Anděl mezi 

zdravotníky. Skvěle reprezentovala všechny všeobecné sestry kolegyně Helena Tlachová, která 

postoupila do finále soutěže mezi 6 nejlepších zdravotníků z celé republiky. 

Stav členské základny je 115 členů. 

Bc. Věra Roubalová 

předsedkyně regionu 

 

Region Karlovy Vary 

Sestry v nemocnicích karlovarského regionu Cheb, Sokolov, Ostrov a Karlovy Vary pracovaly  

v období epidemie především srdcem a mnohdy do úplného vyčerpání za cenu mnoha 

přesčasových hodin a na úkor svých rodin. 

Ty z nich, které se aktivně podílely na vzdělávacích akcích ČAS, se automaticky staly příkladem  

a velmi iniciativně pracovaly na tzv. covidových odděleních.  

I bývalé členky ČAS z řad sester důchodkyň, zejména z lázeňských domů, se aktivně, ještě  

před nařízením krajského úřadu, přihlásily a nyní každodenně pracují v očkovacích centrech  

v našem kraji. Z důvodu pandemie však nebyla vyvíjena žádná vzdělávací činnost v rámci Regionu 

Karlovy Vary. 

Mgr. Helena Marcinková 

předsedkyně regionu 

 

Region Mladá Boleslav 

Veškerá činnost členek Regionu Mladá Boleslav spočívala v online setkání výboru. Komunikace  

s členkami regionu byla též pouze online. Z důvodu epidemie Covid-19 se vše utlumilo.  

Mgr. Lucie Laurýnová 

předsedkyně regionu 

 

Region moravskoslezský 

Rok 2020 se nesl v duchu pandemie COVID-19. Boj zdravotníků s tímto onemocněním zapříčinil 

nemožnost pořádat jakékoliv akce v rámci moravskoslezského regionu. 
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Členky regionu se pasivně zúčastnily 3. 3. workshopu na téma „MISSED NURSING CARE AND 

PATIENT SAFETY“ (Ošetřovatelská péče a bezpečnost pacienta), kterou pořádala Lékařská fakulta 

Ostravské univerzity. 

I v době pandemie se členky regionu podílely na rozšíření informací o Anketě Moravskoslezská 

sestra 2020. Anketa je pořádána Moravskoslezským krajem a koná se pod záštitou ministra 

zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a prezidentky České asociace sester. 

Členové 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 

Jako již tradičně probíhala anketa od března do května 2020, kdy zdravotnická zařízení kraje měla 

možnost nominovat své kandidáty do pěti hlavních kategoriích – Sestra u lůžka, Ambulantní a 

domácí péče, Paliativní a hospicová péče, Porodní asistentka a Ocenění  

za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. Vyhlášení ankety proběhlo bez přítomnosti diváků. 

Slavnostní předání cen vítězkám se uskutečnilo 25.9. prostřednictvím TV POLAR. Slavnostní 

předání proběhlo 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. 

Členky regionu podpořily akci AVON POCHOD zakoupením 8 kusů triček. 

Mgr. Renata Tydlačková 

předsedkyně regionu 

 

Region plzeňský 

Činnost regionu byla obnovena v roce 2011. V říjnu 2020 se uskutečnily volby předsednictva 

regionu. Zpráva o průběhu a výsledcích voleb, včetně složení nového výboru, je dostupná  

na stránkách ČAS/ sekce a regiony. 

• Vzdělávací akce 

V roce 2020, vzhledem k epidemiologické situaci, byla uspořádána jedna vzdělávací akce,  

na které se region podílel. Již 11. ročník tradičního kongresu Cesta poznávání a vzdělávání  

v ošetřovatelství a jarní/podzimní konference plzeňského regionu ČAS, s podtitulem Nursing Now, 

pořádala Katedra ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU, FN Plzeň, Česká asociace sester – 

Region plzeňský a Česká konfederace porodních asistentek. Na konferenci vystoupila řada 
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významných hostů, např. držitelka Ceny Florence Nightingalové za rozvoj ošetřovatelství Nina 

Müllerová a bývalá ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Účastníci konference, která byla 

realizována dne 17.9., jí hodnotili jako velmi zdařilou. Prezenční listiny, program, prezentace z 

konferencí, finanční podklady a fotodokumentace je archivována elektronicky  

a částečně i v tištěné podobě. Zpráva z kongresu je k dispozici na stránkách regionu. 

Členky regionu se aktivně zapojily do akce Nursing Now, kterou organizovala Fakultní nemocnice 

Plzeň. Putovní výstava „V hlavní roli sestra“ mapovala historii ošetřovatelství, vzdělávání  

v průběhu let, vývoj kompetencí a role sester v přímé péči, ve výuce a v managementu. Zprávu  

o projektu Nursing Now zpracovala Nina Müllerová. 

• Účast v pracovních skupinách ČAS/jiných institucí za ČAS 

Ve skupině pro legislativu je zapojená Mgr. Nina Müllerová a Bc. Ivana Chvojková. V rámci skupiny 

byl připomínkován návrh novely vyhlášky č. 98/2012 Sb., o vedení zdravotnické dokumentace, 

Koncepce ošetřovatelství, Národní vzdělávací program pro všeobecné sestry, návrh na vyšší 

kompetence pro všeobecné sestry a další zdravotnické pracovníky. Legislativní skupina se také 

vyjadřovala k návrhu snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků. 

Členka plzeňského regionu Mgr. Jaroslava Nováková je od roku 2018 aktivní spolupracovnicí 

Akreditační komise při MZ ČR jako zástupce ČAS.  

Mgr. Nina Müllerová je členkou Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP). Dále 

se každoročně účastní kulatých stolů MZ ČR – Systém monitorování a prevence dekubitů  

v ČR. 

Zahraniční aktivity 

Místopředsedkyně regionu Mgr. Nina Müllerová je členkou Evropského poradního panelu  

pro otázky dekubitů (EPUAP). 

 

Hospodaření regionu 

Hospodaření regionu je dlouhodobě vyrovnané, bohužel však po celé funkční období docházelo  

k úbytku členů regionu. Na konci funkčního období je celkový počet platících členů 54. 

 

Plánované aktivity na tento rok 2021 

 

Vzdělávací akce (plán včetně účastí na akcích prezidia): Uspořádat nebo se podílet na organizaci 

konferencí FN Plzeň nebo FZS ZČÚ (Vzdělávání nás baví, Cesty poznávání a vzdělávání, Stop 

dekubitům, EPUAP, webináře nebo jiné akce odborných sekcí ČAS). 

 

Účast na jednáních a v pracovních skupinách ČAS/jiných institucích 

 

Setkání výboru regionu 4x ročně. 
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Akce pořádané Prezidiem ČAS nebo jinými regiony a sekcemi ČAS. 

Skupina pro legislativu – Mgr. Nina Müllerová a Bc. Ivana Chvojková. 

Akreditační komise při MZ ČR – Mgr. Jaroslava Nováková. 

Jednání Kulatého stolu MZ ČR – Systém monitorování a prevence a léčby dekubitů v ČR. 

 
Další aktivity 
 
Udržovat aktuální informace na stránkách regionu. 
Podporovat aktivity směřující k rozšíření členské základny regionu. 
Vhodnou formou se zapojit do oslavy Mezinárodního dne sester, podle aktuální epidemiologické 
situace. 
Založení facebooku regionu, průběžné informace o činnosti výboru. 
Spolupráce se společností Excelentní žena na akcích pro veřejnost, přednášková činnost  
v kontextu zvyšování a podpory zdravotní gramotnosti. 
Spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň a dalšími poskytovateli zdravotní a sociální péče  
v Plzeňském kraji zejména při akcích pro veřejnost, podpora zdravotní gramotnosti veřejnosti. 
 
Zahraniční aktivity 
 
Členství Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) - Mgr. Nina Müllerová, cílem 
je zapojit novou členku regionu Bc. Vandu Tomáškovou. 
Navázat spolupráci se zahraničními profesními organizacemi. 
Získat novou členku v oboru hemato-onkologie, která by navázala na činnost Bc. Evy Bystřické  
a pokračovala v aktivitách Nurses Group European Group for Blood and Marrow Transplantation. 
 
 
PhDr. Jitka Krocová 
předsedkyně regionu 

 

Region Praha 

Region Praha sdružuje zdravotníky mnoha nelékařských zdravotnických profesí z celé České 

republiky. Mezi členy/členkami regionu jsou všeobecné sestry, zdravotní laboranti, nutriční 

terapeuti, porodní asistentky, farmaceutičtí asistenti a zdravotně sociální pracovníci. Region velmi 

úzce spolupracuje se zdravotními laboranty, o čemž svědčí i to, že ve výboru jsou 2 členky této 

profese. Jedna z nich, Mgr. Martina Bunešová, MBA působí ve výboru sekce zdravotních laborantů 

a je předsedkyní výboru biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP. Předsedkyně regionu Marie 

Pekařová je 3. volební období členkou Revizní komise ČAS. 

Region pořádá konference pravidelně v sobotu a nikdy se nezaměřuje pouze na jediné téma. 

Členky regionu se snaží, aby výběr probíraných témat zaujal všechny zúčastněné specialisty.  

V září 2020 byla uspořádána školící akce s názvem ,,Co odpovím, až se mě pacient zeptá  

na konopí“. Další konference byly kvůli onemocnění Covid-19 zrušeny. 

http://www.cnna.cz/


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020  ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

  

Londýnská 15, 120 00 Praha 2 
IČO 00537161 Strana 28 z 53 
www.cnna.cz  

Region byl osloven Arytmologickou sekcí, Regionem Motol a Sekcí transfuzní služby a došlo  

ke sloučení s naším regionem. V prosinci se uskutečnily volby do výboru regionu Praha, které byly 

provedeny elektronickou cestou. 

Propagaci, organizaci a průběh konferencí zajišťují členky výboru samy, tzn. bez finančních 

nákladů. Výbor sekce se schází několikrát do roka, členky jsou dle potřeby v telefonickém  

či elektronickém kontaktu. Zúčastňují se všech akcí, které pořádá Prezidium České asociace sester. 

Všichni členové Regionu Praha jsou pravidelně informováni o dění v ČAS i o činnostech regionu. 

Hospodaření Regionu Praha je vyrovnané a prostředky jsou účelně využívány k dalšímu vzdělávání 

členů a rozvoji regionu. 

Marie Pekařová 

předsedkyně regionu 

 

Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 

Výbor: Mgr. Jana Flajšingrová, PhDr. Mgr. Ondřej Ulrych, PhDr. Jana Hocková, Ph.D., Mgr. Ivana 

Kupečková, MBA, PhDr. Jana Nekudová, Mgr. Mario Pytel, DiS. 

Aktivity sekce byly v roce 2020 významně ovlivněny a utlumeny epidemiologickou situací. 

1. Počet aktivních členů k 31.12.2020 - 198 

2. Mgr. Ivana Kupečková, MBA požádala o uvolnění z funkce předsedkyně sekce. Proběhlo předání 

funkce Mgr. Janě Flajšingrové. 

3. Ve spolupráci s odbornou společností ČSARIM bylo participováno na vytvoření pracovního 

postupu Příjem a třídění pacienta s Covid na urgentním příjmu a byly připomínkovány 

připravované dokumenty Prevence Covid. 

4. Spolupořadatel odborných akcí: 

• Královéhradecké ošetřovatelské dny v Hradci Králové (září) 

• NLZP sekce konference Akutně.cz (listopad) 

 

5. Diskutován vstup do EffCNa – Evropská asociace sester v intenzivní péči. 

• Zjišťovány možnosti vstupu (emailová komunikace s viceprezidentkou A. Kokko). 

• Oslovena k úzké spolupráci PhDr. Marie Zvoníčková, která se stala stálým hostujícím 

členem Výboru sekce ARIP ČAS. 

• Příprava na účast na konferenci EfCCNa v roce 2021. 

 

6. Diskutována problematika většího využití UTZ sestrami. 
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7. Diskutována problematika ošetřování epidurálního katétru. 

 

Plán sekce ARIP pro rok 2021 

 

• Pokračovat ve spolupráci s výborem ČSARIM (Česká společnost anesteziologie resuscitace 

a intenzivní medicíny):Spolupodílet se na pořadatelství odborných akcí (kongres ČSARIM, 

konference, workshopy). 

• Zpracovat doporučený postup vztahující se k péči a toaletě dýchací cest a prevenci VAP. 

• Získat podporu ČSARIM pro větší využití UTZ sestrami – např. v rámci navigované punkce 

a kanylace PŽK a arterie, ověření polohy močového katétru nebo žaludeční sondy, 

případně měření rezidua. 

 

2. Participovat na pořádání odborné konference AKUTNĚ.cz v listopadu v Brně. 

 

3. Připravit další setkání vrchních sester ČR pracujících v oboru ARO. 

 

4. Pokračovat v přípravě na vstup do EffCNa. 

 

5. Pokračovat ve spolupráci se Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. 

Mgr. Jana Flajšingrová 

předsedkyně sekce 

 

Sekce dermatovenerologická  

Z důvodu pandemické situace v České republice sekce nevyvíjela žádnou činnost. 

Božena Jelínková 

předsedkyně sekce 

 

Sekce diabetologická 

Výbor ČAS – sekce diabetologická 

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: 102 
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Aktivity, vzdělávací akce 

• Vzhledem k pandemii Covid – 19 všechny akce byly zrušeny 

 

Členství 

• ČAS – Pracovní skupina Pro Seznam zdravotních výkonů  

 

Spolupráce 

• ČDS 

• Svaz diabetiků ČR 

• Nadace rodičů a přátel diabetických dětí 

• Časopis DiaStyl 

 

Plán aktivit na rok 2021 

• Konference, semináře, workshopy – webináře 

• 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 Diabetická asociace ČR), 

na Diabetologickém programu ČR a projektech pro léčbu a prevenci DM. 

• Zvyšování uznání nelékařských zdravotních profesí v oboru diabetologie – kódy. 

• Zvyšovat kvalitu péče o pacienty s diabetem prostřednictvím zvyšování vědomostí  

a praktických dovedností všeobecných sester (především pracujících v diabetologii). 

• Zvyšování informovanosti ostatních zdravotních profesí o diabetu, zvyšování 

informovanosti veřejnosti o diabetu. 

Bc. Vladimíra Havlová 

předsedkyně sekce 

 

Sekce domácí péče 

Činnost sekce v roce 2020 

• Jednání na MZ ČR (PS kompetence sester, nové výkony, koncepce DP). 

• Jednání se zdravotními pojišťovnami (rámcové smlouvy, cenové dodatky). 

• Jednání výboru domácí péče probíhalo v roce 2020 ve formě setkání a emailů, aktuální 

problémy řeší výbor domácí péči v průběhu roku pomocí e-mailů.  

• Domácí péče stále řeší pozici vyjednávání a možnost spolupráce s ostatními organizacemi 

v rámci segmentu domácí péče. 
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• Zástupci sekce domácí péče se účastní výběrových řízení jako členky komise za ČAS  

a odbornost 925, 926, 913. 

• Sekce aktivně oslovuje sestry ohledně členství. 

Sekce domácí péče se v roce 2020 podílela na sbírce roušek, které šily pro domácí péče firmy  

i pro jednotlivé osoby a ČAS je dále předávala domácím péčím v České republice. 

Mgr. Petra Vytasil Krajíčková, MBA 

předsedkyně sekce  

 

Sekce gastroenterologická a hepatologická  

Z důvodu pandemické situace v České republice sekce nevyvíjela žádnou činnost. 

 

Mgr. Bc. Anděla Tichá 

předsedkyně sekce 

 

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, Renata Šimonová, Praha 

• členky výboru PhDr. Zdenka Surá, Brno, Irena Krbová, Praha 

 

Na dubnové konferenci 2020 měly proběhnout volby do předsednictva sekce, ale epidemiologická 

situace uspořádání voleb neumožnila. Opakovaně byla oslovena členská základna s návrhem, jak 

situaci řešit. Nakonec předsedkyně sekce koncem roku 2020 oslovila členskou základnu a nabídla 

konkrétní varianty řešení stávající situace. Odpovědi chodily na e-mail sekce. Výsledkem je 

doporučení, aby stávající výbor pokračoval v činnosti do dalších řádných voleb. Výbor zůstává 

pracovat ve stejném složení, ale bez kolegyně Krbové, která dlouhodobě nekomunikuje a 

nespolupracuje. Ukázal se obrovský problém do budoucna  

– nezájem členské základny o jakoukoliv formu aktivní práce pro sekci a ČAS. 

Ostatní aktivity byly s ohledem na epidemiologickou situaci řešeny on-line formou, e-maily  
a telefony. Téměř všechny zajištěné i předjednané akce (konference, kongres, vzdělávací kurzy, 
edukační semináře, workshopy) byly zrušeny. 

Dvě členky výboru aktivně spolupracují s Pacientskou radou při MZ. Letos pouze mailem  
a telefonicky konzultace k návrhu novely zákona. 
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Výbor sekce se dle požadavků vyjadřuje k zákonům a vyhláškám a event. navrhuje změny. 

V únoru 2020 byla odeslána žádost o Edukační grant pro několik členů SCHO – účast  
na Světovém kongresu stomaterapeutů. Kongres byl zrušen a výbor žádost stornoval. 

V roce 2020 probíhala pravidelná zasedání výboru mailem a telefonem – viz. zápisy, osobně se 
nesetkali. Pracovní nasazení členů výboru na svých pracovištích setkávání neumožnilo. 
Uskutečnily se pouze 2 jednodenní semináře pro omezený počet účastníků. 

Výbor aktivně spolupracuje s pacientskými a dobrovolnickými organizacemi. Předsedkyně sekce 
je jediným zástupcem ČR ve WCET (Word Council of Enterostomal Therapy). Sekce má své 
zástupce v EPUAP. 

Přetrvává problém se zapojováním členské základny do práce sekce. Letos se tento problém ještě 
zviditelnil. Podporováni jsou aktivní jedinci v sekci – vstupenky na Ples sester ČAS nebo Den sester. 

Členky a členové sekce mají vstup na akce Sekce chirurgických oborů zdarma. Člen výboru 
spravuje facebookové stránky sekce. Výbor sekce získal oficiální partnery, se kterými se vzájemně 
podporujeme. 

Předsedkyně sekce se pravidelně účastní výjezdního zasedání prezidia ČAS s předsedkyněmi  
a předsedy sekcí a regionů. Následně informuje členskou základnu. Letos probíhala komunikace s 
prezidiem pouze e-mailem. 

Mgr. Iva Otradovcová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce interní 

Vzhledem k pandemické situaci interní sekce nepořádala v roce 2020 žádné akce.  

Počet platících členů je 283. 

Mgr. Jana Hrušková 

předsedkyně sekce 

 

Sekce kardiochirurgická 

Vzdělávací akce byly v roce 2020 poznamenány epidemiologickou situací pro Covid-19. 

Nepodařilo se uskutečnit květnovou exkurzi do motolské nemocnice v Praze. Odborné semináře 

proběhly ve většině případů v náhradních termínech proti plánu, konaly se vždy  

na Kardiochirurgické klinice ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a byly zaměřeny na: 

• dekolonizaci pacienta před kardiochirurgickou operací 

• přípravu a aplikaci transfuzních přípravků 

• ERAS v kardiochirurgii a hrudní chirurgii 
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• ergonomii práce sester 

• dobrovolnictví ve FN Hradec Králové 

• problematiku dekubitů ve FN Hradec Králové 

Pro rok letošní jsme optimisticky sestavili plán vzdělávacích aktivit a nezbývá než doufat, že se při 

jejich realizaci opět setkáme. 

Mgr. Dana Vlášková 

předsedkyně sekce 

 

Sekce managementu 

Sekce managementu ČAS ve složení: Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA, Mgr. Zuzana Máchová, 

Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LLM, Mgr. Petra Gregorová, PhDr. Lada Nováková 

Činnost 

• Hospodaření sekce – výsledek hospodaření je kladný. 

• Členská základna – 90 aktivních členů. 

• Připravena konference pro NLZP – ve spolupráci s MZČR a VFN, rok 2021. 

• Připomínkování materiálu pro MZČR 2021 – Koncepce ošetřovatelství. 

• Spolupráce s Odborem nelékařských povolání MZČR. 

• Volby v září 2020 – odloženo, posunuto na září 2021. 

Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA 

předsedkyně sekce 

 

Sekce nefrologicko – urologická  

Počet aktivních členů k 31. 12. 2020: 190 

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, člen výkonného výboru. 

Schůze výboru se konaly 4.4. a 19.11.2020. Vzhledem k výskytu COVID -19 byly schůzky zrušeny 

a konaly se pouze e-mailovou formou. 
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AKCE SEKCE I. + II. POLOLETÍ 2020 

1. – 4. 4. 2020 plánován Transplantační kongres 2020 – Pořádán Společností pro orgánové 

transplantace ČLS JEP. Zrušeno z důvodu výskytu Covid-19. 

22. – 24.4. 2020 plánován ČNS 38. kongres České nefrologické společnosti v Praze, spolupořadatel 

ČAS – nefrologicko – urologická sekce – zrušeno z důvodu výskytu Covid-19. 

12. – 15.9. 2020 plánována 49. EDTNA/ERCA Internacional Conference – místo konání Lubljana, 

Slovinsko – zrušeno z důvodu výskytu Covid-19. 

19. – 20. 11. 2020 naplánován lII. Multidisciplinární nefrologicko - urologický kongres v Praze,  

ve spolupráci se zastupující členem EDTNA/ERCA pro ČR – zrušeno z důvodu výskytu Covid-19. 

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) společnost nefrologů-lékařů 

(zapojen celý výbor). 

• Členky 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 pracovní setkávání vrchních a staničních sester perinatologických 

center, v rámci těchto setkání dochází k tvorbě nových klinických doporučených postupů  

v neonatologii. Vzhledem k pandemii nebylo setkání v letošním roce realizováno, je naplánované 

na říjen příštího roku a bude organizováno kolegyněmi z Hradce Králové. Klinické doporučené 

postupy v neonatologii, které byly vytvářeny touto skupinou sester v průběhu několika let, jsou 

v tomto roce revidovány a a ve spolupráci s NCO NZO a MZ ČR posunuty na úroveň Národních 

ošetřovatelských postupů. Ještě v roce 2021 bude probíhat jejich připomínkování.  

Pracovní skupina pro hojení ran a ošetřování stomií v neonatologii vytváří pomocné materiály pro 

hojení ran v neonatologii, podílí se na výuce v kurzech hojení ran. Na listopad plánované 
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6.celostátní setkání však bylo kvůli pandemii přesunuto do následujícího roku. Tato pracovní 

skupina v roce 2020 řešila a stále řeší obsahovou náplň záložky péče o novorozence a kojence  

na portále Dekubity.eu. Vznik této záložky je výstupem loňského kulatého stolu ke Dni Stop 

dekubitům, stejně jako tvorba Národních ošetřovatelských postupů. Cílem je zpřehlednit 

informace o péči o kůži z neonatologie a pediatrie. 

 

Sekce v roce 2020 neuspořádala vzhledem k pandemii žádné akce. 

Plán činnosti do roku 2021 

• Spolupořádání a pořádání konferencí s neonatologickou tématikou (Neonatologické 

setkání Hanákovy dny v září 2021, odborné semináře jednotlivých pracovišť od června 

2021). 

• Neonatologické dny – konference s neonatologickou tématikou, součástí konference je 

sesterská sekce se svým odborným programem v listopadu 2021 v Ostravě. 

• 6.celostátní setkání ranhojiček a stomických sester – přeložené setkání v listopadu 2021. 

• Práce na webových stránkách. 

• Pracovní setkání vrchních a staničních sester perinatologických center – pokračování 

v tvorbě Klinických doporučených postupů – říjen 2021. 

• Realizace výměnných odborných stáží na pracovištích neonatologie v rámci 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 (hojení ran, péče o stomie, vývojová péče), participují na výuce 

studentů (všeobecná a dětská sestra, porodní asistentka).  

Bc. Michaela Kolářová, MBA 

předsedkyně sekce 

 

Sekce neurologická 

V roce 2020 byla navázána spolupráce s Iniciativou Angels. Vzhledem k epidemiologické situaci 

žádné vzdělávací aktivity nebyly pořádány. V roce 2020 byli vyzvání členové sekce k účasti  

a kandidatuře ve volbách. Nebyla sestavena kandidátka. Z tohoto důvodu neurologická sekce 

zaniká. 

Mgr. Petra Krulová 

předsedkyně sekce 

 

Sekce nukleární medicíny 

Sekce nukleární medicíny ukončila činnost. Zrušení sekce bylo prodiskutováno s prezidiem a byly 

uvedeny důvody, které výbor sekce vedly k ukončení činnosti sekce. Všem členům byla nabídnuta 

možnost přehlásit se do jiné sekce nebo regionu ČAS. 
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Vlasta Míková 

předsedkyně sekce 

 

Sekce nutričních terapeutů 

Dne 11. 5. 2020 byly oficiálně vyhlášeny výsledky voleb s nově zvolenými členy výboru Sekce 

nutričních terapeutů (SNT ČAS). Vzhledem k epidemiologické situaci byly volby organizovány 

pomocí Global Reception Voting. První setkání nově zvoleného výboru se uskutečnilo 6. 6. 2020 v 

Praze, kde proběhlo jednání o aktivitách sekce, podpoře a rozvoji oboru nutriční terapeut, 

plánování konference Sekce nutričních terapeutů, obnova jednání s odbornými společnostmi  

a v neposlední řadě proběhla volba předsedkyně výboru. 

Předsedkyně výkonného výboru: Mgr. Věra Andrášková 

Místopředsedkyně výkonného výboru: Mgr. Aneta Sadílková 

Pokladník: Mgr. Marieta Balíková 

Další členky výkonného výboru: Mgr. Irena Haluzová, DiS., Mgr. Marie Kohutová, DiS. 

Revizní komise: Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D., Bc. Květa Krajíčková, Jaroslava Kreuzbergová, DiS. 

Na webových stránkách sekce byly zveřejněny vize, poslání a strategické cíle. Jedním z hlavních 

cílů je poskytování kvalitní a dostupné nutriční péče. Pomáhat nutričním terapeutům poskytovat 

tu nejlepší nutriční péči a lidem najít svého nutričního terapeuta. Vytvářet optimální podmínky 

pro výkon profese nutriční terapeut tak, aby nutriční terapeuti mohli poskytovat nutriční péči  

na co nejvyšší úrovni. Podrobně je uvedeno na našich webových stránkách 

www.nutricniterapeuti.cz. 

Za rok 2020 byla realizována řada osobních nebo on-line jednání členek výkonného výboru  

s významnými osobnostmi zdravotnické sféry. Jedno z prvních setkání proběhlo v rámci uvedení 

nového výboru do funkce s paní prezidentkou ČAS Martinou Šochmanovou. Dále pak se zástupci 

SNT ČAS setkali např. v rámci Ministerstva zdravotnictví s hlavní sestrou ČR Alicí Strnadovou  

a paní náměstkyní Alenou Šteflovou. Z dalších jednání pak např. proběhla schůzka s předsedou 

České lékařské společnosti JEP Štěpánem Svačinou. 

Členky SNT ČAS se aktivně účastnily formou zasílání podnětů tvorby Metodického doporučení 

zajištění stravy a nutriční péče připravované autorským kolektivem v rámci požadavků MZ ČR.  

V připomínkovém řízení zaslala SNT ČAS připomínky zaměřené zejména na objasnění praktického 

dopadu doporučení. Při jednání s panem ministrem Adamem Vojtěchem, nebo  

i s ředitelem přímo řízených organizací Janem Michálkem, jsme za nutriční terapeutky vyjádřily 

podporu plánové reformě a představily naše již vykonané aktivity směřující ke zlepšování nutriční 

péče v ČR. Výsledkem jednání rovněž bylo zařazení SNT ČAS mezi odborné recenzenty 

metodického doporučení. 
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SNT ČAS dlouhodobě 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 laickou i odbornou veřejnost  

a spolupracují na iniciativách podporujících správnou výživu a nutriční péči. 

Pokračuje spolupráce s Asociací kuchařů a cukrářů ČR. Členky sekce se podílely na uspořádání již 

třetího ročníku soutěže Nejlepší kuchař ve společném stravování roku 2020, 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. 

Členky a členové SNT ČAS 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 ČAS má zastoupení v Pracovní skupině Ministerstva zdravotnictví ČR pro novelizaci vzdělávání 

nelékařských zdravotnických pracovníků, Akreditační komisi Ministerstva zdravotnictví ČR pro 

nelékařská zdravotnická povolání, v Pracovní skupině soudních znalců ČAS, v Pracovní skupině ČAS 

Pro Seznam zdravotních výkonů. 

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. 

Členky a členové SNT ČAS pravidelně publikují v odborných časopisech jako je např. Practicus, 

Časopis lékařů českých, Onkologie, Výživa a potraviny. Velkým úspěchem je článek naší členky 

Mgr. Anety Háskové publikovaný v recenzovaném impaktovaném lékařském časopise Diabetes 

Care. Byla navázána spolupráce s časopisem Florence, ve kterém již byly publikovány naše 

příspěvky odborného nebo profesního charakteru. 

Pravidelně je publikován newsletter Sekce nutričních terapeutů v elektronické podobě, kde 

informujeme členy o aktivitách naší sekce. Newslettery jsou rozesílány na mailové adresy členů 

sekce. 
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Postupně jsou zvyšovány aktivity na našich sociálních sítích (facebook, instagram), kde jsou 

zveřejňovány odkazy na odborné články, pracovní nabídky, zajímavé dokumenty a další odborné 

informace z našeho oboru. 

Mgr. Věra Andrášková 

předsedkyně sekce 

 

Sekce onkologická 

Rok 2020 byl ve znamení koronavirové pandemie.  

Onkologická sekce ještě do března zorganizovala ve spolupráci Hematologickou společností ČLS 

JEP jednu prezenční akci, a to „Pražské hematologické dny“, konanou v měsíci lednu v Praze 

hotelu Clarion, které se zúčastnilo 78 nelékařských zdravotníků jak všeobecných sester  

tak i laborantů pracujících na hematoonkologických pracovištích.  

Další plánované tuzemské akce byly zrušené. 

V rámci členství onkologické sekce ČAS v EONS, kde je několik sester aktivními členkami, se 

v průběhu roku on-line pracovně setkaly v jednotlivých skupinách, a to 

Mgr. A. Nečasová – březen 2020, pracovní setkání EONS education working group  

Bc. M. Popelková – listopad 2020, série webinářů EONS-Young cancer Nurses Network  

      – září 2020, on-line konference ESMO/EONS 13 

I přes tuto nepříznivou situaci se onkologická sekce nadále snažila pokračovat v naplnění cílů,  

a to pokračováním přípravy specializačního vzdělávání pro sestry pracujících na onkologických 

pracovištích, které je zpracováváno podle evropského rámcového vzdělávacího programu 

onkologického ošetřovatelství. Jedná se o modulový nástroj na základě uznávaného odborného 

standardu měřeného Evropským systémem přenosů kreditů (ECTS). Na základě toho expertní 

skupina MZČR zpracovala jednotlivé moduly a vzdělávací program se bude předkládat  

ke schválení na MZČR. Pokud bude program schválený tak bude tato specializace kompatibilní na 

onkologických pracovištích v Evropské unii. 

V roce 2020 bylo k 31.12. 76 aktivních členů Sekce onkologické. 

 

Mgr. Darja Hrabánková 

předsedkyně onkologické sekce 

 

Sekce pedagogická 

V roce 2020 byla činnost sekce utlumena. Plánované aktivity, tj. konference Liberecké 

psychologické dny a regionální i ústřední kola Olympiád a soutěží v První pomoci, Klinické 
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propedeutice, Ošetřovatelství, Psychologii a komunikaci, byly zrušeny z důvodů epidemiologické 

situace. Pedagogové pracovali na sebevzdělávání v internetových komunikačních platformách. 

Sekce stačila uskutečnit: 

Ústecké ošetřovatelské dny – 28. 1.  

Rodina – Zdraví Nemoc – 19. 11.  

Výbor se sešel on-line dne 28. 9. 2020. 

Mgr. Ilona Kopecká 

předsedkyně sekce 

 

Sekce pediatrická 

 

Výbor pediatrické sekce pracuje ve složení: 

Jitka Voříšková, předsedkyně pediatrické sekce 

Bc. Ivona Mikulenková, místopředsedkyně sekce 

Mgr. Miluše Vacušková, jednatelka sekce 

Marcela Hánová, Helena Tlachová, členky výboru 

Jitka Kosinová, Miroslava Konopíková, Marcela Kahounová – revizní komise 

Lenka Nedělníková, pokladník (není členka výboru) 

Výbor se v roce 2020 kvůli epidemiologické situaci nesešel, probíhala ale velmi častá komunikace 

mezi členkami výboru telefonicky a e-mailem. 

Hlavní cíle pediatrické sekce 

 

• Postavení dětských sester 

• Vzdělávání, především dětských sester 

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

• 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  

ve zdravotnických zařízeních, tak i v sociální péči. Sekce je otevřená i všem ostatním 

zdravotnickým pracovníkům. Působnost sekce je celorepubliková. 

Počet členů k 31. 12. byl 156, což je opět pokles (o 34 oproti roku 2019). Každým rokem členek 

ubývá, i když se snažíme členskou základnu alespoň udržet. 

Pořádané konference 

V roce 2020 jsme kvůli epidemiologické situaci neuskutečnili žádnou plánovanou konferenci. 
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Ostatní činnost 

Mikulenková – členka Akreditační komise při MZ ČR 

Mikulenková – koordinátorka PNAE 

Úzce spolupracujeme s NCONZO na vzdělávání dětských sester, Vacušková přednáší dětským 

sestrám. Připomínkujeme dokumenty k dětským sestrám a vzdělávání sester všeobecně, 

především Voříšková, Vacušková, Mikulenková, ale osloveny jsou vždy všechny členky výboru 

sekce. 

Pediatrická sekce je aktivním členem PNAE = Paediatric Nursing Associations of Europe (Evropská 

asociace dětských sester). V roce 2020 proběhly dva on-line meetingy. 

V roce 2021 se budou konat volby do vedení pediatrické sekce. 

Jitka Voříšková 

předsedkyně sekce 

Sekce perioperačních sester  

Rok 2020 byl nejen pro perioperační sestry rokem nových zkušeností, činností a aktivit, ale rokem 

zkoušky trpělivosti, sebekontroly a nových výzev. 

Náš 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, se zadařil jen v počátku roku. Bohužel celosvětová 

epidemiologická situace i naši sekci částečně ochromila a pořádání plánovaných akcí muselo být 

odloženo na pozdější dobu. 

Činnost v roce 2020 

Uskutečnili jsme jednu pracovní schůzku výboru, a to v Praze dne 14.2., další setkání výboru 

proběhlo pouze on-line. 14. 2. se konala Konference k evropskému dni perioperační péče  

s mottem Perioperační ošetřovatelství jako umění v Praze Thomayerové nemocnici  

s tematickými bloky: 

• Umění pracovat v perioperačním týmu – „koncert na operačním sále“ 

• Kreativita perioperační sestry – „perioperační sestra jako umělkyně“ 

• Neočekávaný operační výkon - „drama či komedie na operačním sále“ 

Konference měla opět jako jiný rok velmi pozitivní ohlas. 
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4. – 5.6. byl plánován IX. KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ  

pod záštitou Ústeckého kraje v s mottem „Neúspěch je klíčem úspěchu. Každá chyba nás něčemu 

naučí.“ M. Ueshiba, Ústí nad Labem.  Kongres byl vzhledem k epidemiologické situaci  

v ČR a ve světě odložen na září a následně tento rok zcela zrušen. 

EORNA 2020 – Evropská asociace perioperačních sester. Mgr. Jana Wichsová, Ph.D.  

se v letošním roce zúčastnila on-line setkání členů vedení EORNA. 

MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS+ „My Operating Room Nurse Coach“ 

Česká republika se podílí na řešení nového mezinárodního projektu v rámci výzvy Evropské unie 

(EU) pro vzdělávací programy. Mezinárodní projekt s názvem My Operating Room Nurse Coach – 

MYORCO (Kouč perioperační sestry) navazuje na výsledky již řešeného mezinárodního projektu 

Key Skill Management in Operating Room – KSMOR (Klíčové dovednosti sester na operačním sále), 

který se zabýval vzděláváním perioperačních sester, jejich klíčovými dovednostmi, znalostmi, 

postupy a mírou adaptace na operačních sálech v rámci Evropské unie, kde byla Česká republika 

prostřednictvím FZS UPa spoluřešitelem. Také v novém mezinárodním projektu MYORCO je 

zapojena Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice a hlavním zástupcem pro řešení je 

Mgr. Jana Wichsová, Ph.D . 

Projekt je stejně jako předchozí projekt KSMOR podpořen Evropskou asociací sálových sester 

(Europen Operating Room Nurses Association - EORNA) a Českou asociací sester – sekcí 

perioperačních sester. Cílem projektu je harmonizace a zlepšení kvality odborného vzdělávání 

všeobecných sester v odbornosti – perioperační sestra ve státech EU. Dalším cílem je podpora 

inovativních přístupů a digitálních technologií pro výuku a učení. 

Perioperační sestry se v tomto roce zapojily do činností i mimo operační sály a to na oddělení, kde 

se ošetřovali pacienti s infekčním agens SARS-CoV-2. Vytvářeli se nové standardní postupy  

a standardy pro ošetřování pacientů s Covid-19, jak se připravit na operačním sále k operaci  

pro tuto infekci, jak postupovat a chránit celý operační tým před vysoce infekční nákazou. 

Pro zdravotnický nelékařský i lékařský personál byl celý rok zkouškou nových zkušeností, nových 

poznatků, náročných činností a poznání sama sebe. 

Členky výboru se podílely na tvorbě nové publikace v nakladatelství GRADA „Perioperační zásady 

v kostce“. Ing. Jaroslava Jedličková, MBA je hlavní autorkou knihy a Mgr. Jana Wichsová, Ph.D. 

spoluautorkou. Tato kniha bude publikována v roce 2021. 

Hlavní vytyčené cíle pro rok 2021 

1. Komunikovat se členy sekce a pokusit se rozšířit členskou základnu sekce. 

2. Zajistit cash flow (přiměřená ekonomická efektivnost sekce). 
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3. Provádět i nadále vzdělávací činnost formou konferencí, kongresů a workshopů – v současné 

době se zaměřit na on-line vysílání. 

4. I nadále rozvíjet kontakty se zahraničními perioperačními sestrami. 

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

byl jako řada jiných aktivit přesunut z roku 2021 na rok 2022. 

 

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA 
předsedkyně sekce 

 

Sekce pneumologická  

Počet členů k 31.12.2020 byl 55. 

Dvě celostátní konference pneumologické sekce ČAS, plánované na 16.5. v Praze a 31.10.  

v Praze, byly z důvodu pandemie Covid-19 zrušeny. 

Uskutečnily se 4 semináře pořádané sekcí: 

12.2. Workshop nové inhalační systémy č. 121, 16 účastníků 

21.2. Workshop bodypletysmografie, difuze, měření ústních tlaků č. 120, 15 účastníků 

11.3. Statistika Lerymed spol. s r.o. č. 122, 16 účastníků 

11.6. Posilování nádechových a výdechových svalů č. 190, 15 účastníků 

 

Uskutečnila se on-line konference pořádaná ČOPN, ČPFS a pneumologickou sekcí: 

19.11. XII. Vědecko-vzdělávací schůze ke Světovému dni CHOPN č. 427 

Zrušeny byly další konference a kongresy, na kterých pneumologická sekce spoluorganizuje 

sesterské sekce (Hradecké pneumologické dny, Kongres ČPFS a SPFS atd.). 

Uskutečnilo se 6 e-mailových schůzek členek výboru pneumologické sekce. 

Pokračovala publikační činnost členek sekce do odborných časopisů i časopisů pro laiky  

a v omezené míře, z důvodu epidemiologické situace, i přednášková činnost. 

Pneumologická sekce ČAS ukončila rok 2020 se zůstatkem 11 674 Kč. 

Eva Kašáková 

předsedkyně sekce 
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Sekce primárních sester 

Předsedkyně sekce: Mgr. Alice Strnadová, MBA 

Členky výboru sekce: Bc. Federica Vlková, Mgr. Lenka Jeřábková, Ingrid Štěpánková 

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nebyly vzdělávací akce. 

 
Mgr. Alice Strnadová, MBA 
předsedkyně sekce 

 

Sekce psychiatrická 

Psychiatrická sekce ČAS sdružuje zdravotnické pracovníky, zejména sestry, pracující v oblasti péče 

o duševní zdraví. 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. 

Volby 2020 

V roce 2020 proběhly korespondenční volby do výboru psychiatrické sekce ČAS. Z nich vzešel 

výbor, který bude v následujících 4 letech pracovat v tomto složení: 

Mgr. Tomáš Petr – předseda sekce 

Bc. Blanka Novotná 

Mgr. Jan Běhounek 

Nataša Koudelková 

Petra Štechrová 

Reforma péče o duševní zdraví 

V rámci probíhající reformy psychiatrické péče jsou zástupci Psychiatrické sekce zastoupeni  

ve Výkonném výboru pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče (Tomáš Petr),  

a také v Odborné radě pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče (Tomáš Petr, 

Blanka Novotná). Zástupce psychiatrické sekce je členem pracovní skupiny MZČR k zajištění 

dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických a psychosociálních intervencí (Tomáš Petr),  

a také v pracovní skupině věnující se problematice používání omezovacích opatření (Jan 

Běhounek). Z dalších aktivit je potřeba zmínit spolupráci na tvorbě a implementaci Národního 
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akčního plánu pro duševní zdraví a také aktivní roli v revizi stávajícího standardu péče Center 

duševního zdraví. 

Mezinárodní spolupráce 

Spolupráce na mezinárodním poli se odehrává zejména na evropské úrovni, a to v rámci asociace 
psychiatrických Horatio. Zástupce ČAS (Tomáš Petr) je členem 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. 

Vzdělávání 

V roce 2020 byl akreditován nový vzdělávací program specializačního studia Ošetřovatelství  

v psychiatrii a znovuobnoveno specializační studium Ošetřovatelství v dětské a dorostové 

psychiatrii. Na tvorbě obou vzdělávacích programů se psychiatrická sekce ĆAS výraznou měrou 

podílela. Dalším významným krokem v oblasti vzdělávání byla akreditace certifikovaného kurzu 

Základní psychoterapeutické dovednosti v práci sestry, jehož cílem je podpora 

psychoterapeutických dovedností psychiatrických sester. Tento kurz vytvořila psychiatrická sekce 

ČAS ve spolupráci s IPVZ. V oblasti vzdělávání, které probíhalo zejména distanční formou, je 

vhodné zmínit ještě aktivity zaměřené na seznamování zdravotníků 

s modelem Safewards. Proběhlo několik webinářů a byla přeložena velká část textů, které se  

k tomuto modelu vztahují. V roce 2020 neproběhla tradiční konference Po stopách 

psychiatrického ošetřovatelství XXIII. S ohledem na probíhající pandemii nebyla její organizace 

možná. 

Další aktivity 

V rámci jednání s pojišťovnami došlo k dílčím úpravám některých výkonů psychiatrických sester. 

Zástupci sekce se pravidelně účastní jednání s pojišťovnami, které je zaměřeno na udržitelné 

financování psychiatrické péče. Zástupci sekce se účastní výběrových řízení v jednotlivých krajích 

a podporují vstup psychiatrických sester do systému služeb. 

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 

Vzhledem k pandemické situaci sekce sester seniorek nevykazovala žádnou činnost.  
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Růžena Wagnerová 
předsedkyně sekce 

 

Sekce stomatologická 

Výbor sekce pracoval v loňském roce především na dálku. Vzhledem k epidemiologické situaci se 

nekonala podzimní konference Stomatologické sekce ČAS. Členky výboru se chtěly zúčastnit  

v září v Praze v hotelu Pyramida 12. výroční konference SAK, tato akce byla také zrušena. 

Stomatologická sekce má 57 členek. Za ČAS je členkou akreditační komise při MZ předsedkyně 

Stomatologické sekce, posuzuje žádosti o udělení akreditace vzdělávacího programu 

akreditovaného kvalifikačního kurzu Zubní instrumentářka. 

Iva Štercová 

předsedkyně sekce 

 

Sekce studentů 

Sekce během roku 2020 byla zrušena a jejím členům bylo nabídnuto členství a činnost v jiných 

odborných sekcích. 

Mgr. Ilona Antoníčková 

předsedkyně sekce 

 

Sekce transfuzní služby  

Sekce transfuzní služby byla sloučena s Regionem Praha. 

 

Sekce traumatologicko – ortopedická 

V roce 2020 sekce připravovala několik tradičních celostátních kongresů s mezinárodní účastí, 

nicméně v souvislosti s aktuálním vývojem šíření infekce Covid – 19 v České republice  

a v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o opakovaném vyhlášení nouzového stavu na území ČR byl 

realizován ve virtuální podobě pouze kongres Obezitologie a Bariatrie 2020 dne 13.11.2020 

v Praze. 

Každoročně je vytvořen samostatný sesterský program na 11. pražské mezioborové onkologické 

kolokvium, 29. – 31.1., který byl realizován ještě standardně. 

Na jaře a na podzim pokračoval certifikovaný kurz „Komplexní ošetřovatelská péče o rány  

u dospělých a dětských pacientů“, který sekce pořádá ve spolupráci se Všeobecnou fakultní 

nemocnicí v Praze. 
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Sekce spolupracuje s MZ ČR – akreditační komise (D. Škochová). 

Plán vzdělávacích akcí na rok 2021 

XXVII. pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny), Praha, 13. – 14.5.2021 

Obezitologie a Bariatrie 2021, Olomouc, listopad 2021 

8. národní kongres, Praha 19. – 20.11.2021 

Příprava samostatného odborného programu 12. pražské mezioborové onkologické kolokvium, 

Praha 20.-22.1.2021(virtuální podoba). 

Na jaře a na podzim bude pokračovat certifikovaný kurz Komplexní ošetřovatelská péče o rány  

u dospělých a dětských pacientů, který sekce pořádá ve spolupráci se Všeobecnou fakultní 

nemocnicí v Praze. 

Výbor sekce se v roce 2020 sešel celkem 5 x. 

18.12.–21.12.  se konaly volby pro období 12/2020–12/2024. 

PhDr. Dagmar Škochová, MBA 

předsedkyně sekce 

 

 

Sekce zdravotně sociální 

Schůze výboru sekce se konala online ve dnech 10.3., 25.9., 13.11.2020. 

On-line volby sekce se konaly ve dnech 11.12. - 14.12. 

10.3. se sešel výbor sekce, kde se plánovala příprava 4. setkání vedoucích sociálních pracovníků 

zdravotnických zařízení. 

25.9. se konalo jednání výboru sekce, kde byl odsouhlasen přesun 4. setkání vedoucích sociálních 

oddělení nemocnic na rok 2021. Setkání se mělo uskutečnit 29. 4., bylo zrušeno  

z důvodu nouzového stavu. 

Sekce plánovala přípravu konference Divadlo za plotem, která se uskuteční dne 26.11. 

v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Posledním bodem byla příprava voleb do výboru a do revizní 

komise, včetně návrhu kandidátů. 

13.11. výbor sekce domlouval přípravu voleb do nového výboru a do nové revizní komise, a to on-

line formou, vzhledem ke špatné epidemiologické situaci. Zde bylo domluveno zrušení konference 

26. 11. z epidemiologických důvodů. 
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Další aktivity sekce 

Předsedkyně sekce je od roku 2017 členkou hodnotící komise Národního akreditačního úřadu 

pro vysoké školství. 

Únorové jednání na MZČR, kterého se zúčastnil celý výbor sekce na téma problematických oblastí 

na pomezí zdravotně sociálním a seznámení s materiálem MZ Strategický rámec Zdraví 2030. 

Členka výboru působila ve zkušební komisi kvalifikačního kurzu zdravotně sociální pracovník 

NCONZO. Další členka výboru spolupracuje v posudkové komisi při AK MZČR řešící projednávání 

žádostí o udělení/prodloužení akreditace u kvalifikačních kurzů, certifikovaných kurzů  

a specializačního vzdělávání. Členka výboru je v pracovní skupině domácí péče MZČR. 

Mgr. Veronika Křičková, DiS. 

předsedkyně sekce 

 

Sekce zdravotních laborantů 

V roce 2020 nebyla z důvodů epidemiologických uskutečněna žádná z plánovaných konferencí. 

Na MZ ČR byly předány již v roce 2019 návrhy na zařazení laboratorních asistentů v Katalogu prací 

do vyšších tříd. Stále neuskutečněno. Požadavek na zvýšení tarifní třídy u zdravotních laborantů 

stále trvá, návrh byl předán ministrovi zdravotnictví již v roce 2019. 

Volby v listopadu 2020 se neuskutečnily, nový plánovaný termín je květen – červen 2021. 

Výbor sekce pracoval buď formou online nebo zasedáním členů výboru. V roce 2020 se 

uskutečnilo celkem 6x. 

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 

• Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR: Mgr. Hauerová Veronika 

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 
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Sekce spolupracuje s MZ ČR při projednávání návrhů vyhlášek a zákonů. 

Členka prezidia ČAS – Mgr. Veronika Hauerová. 

Plán konferencí na rok 2021 

• VFN – volby do výboru sekce 

• Nemocnice u sv. Anny 

• Brno BOD MOÚ 

Termíny budou oznámeny v závislosti na epidemiologické situaci. Podrobné informace  

o konferencích budou postupně zveřejňovány na webových stránkách ČAS. 

Bc. Anna Skalická 

předsedkyně sekce 

 

Pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro Seznam zdravotních výkonů ČAS 

Zástupkyně ČAS v pracovní skupině pro Seznam zdravotních výkonů Lenka Kalábová se zúčastnila 

všech jednání pracovní skupiny v roce 2020, která, vzhledem k pandemii Covid-19, probíhala 

distančně.  

Jednání: 

5. 3. 2020 – prezenční 

4. 6. 2020 – prezenční 

3. 9. 2020 – prezenční 

3. 12. 2020 – on-line jednání 

ČAS nepředkládala v tomto roce žádný výkon ke schválení do seznamu zdravotních výkonů. 

Z výkonů, dotýkajících se práce všeobecných sester bylo skupinou pro zdravotní výkony schváleno 

navýšení výkonové režie u výkonů odbornosti 925 (domácí péče). 

Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D.,LL.M. 

Vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro legislativu 

Leden 2020 

Připomínky k Návrhu změnového zákona k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 
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Únor 2020 

Připomínky k aktuální verzi materiálu "Zdraví 2030 Strategický rámec rozvoje péče o zdraví  

v České republice do roku 2030 – Implementační plán 2.2. Personální stabilizace resortu 

zdravotnictví". 

 

Březen 2020 

Připomínky k návrhu novely zákona ř. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování. 

 

Červen 2020 

Připomínky k návrhu vyhlášky o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad  

za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. 

 

Září 2020 

Vyjádření ČAS – MZČR / MZDR 44364/2019-1/CAU (opětovné zaslání k jednání). 

 

Říjen 2020 

Návrh oborů specializačního vzdělávání v souladu s ustanovením § 60 a zákona č. 96/2004 Sb. 

Připomínky k návrhu Koncepce ošetřovatelství. 

 

PhDr. Martin Šamaj, MBA 

vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro vzdělávání 

Činnost skupiny v roce 2020 byla omezena vlivem pandemické situace v České republice, většina 

činností všech sester a zdravotnických pracovníků byla vtažena do nových situacích, které musely 

řešit a vlastně postupovat podle nových pravidel, která se měnila a vytvářela. 

Členky skupiny pracují v různých zdravotnických segmentech, vzdělávacích institucích  

a na různých pracovních pozicích. V rámci svých pracovišť připomínkují odborné návrhy  

na pracovní postupy. 

Vedoucí pracovní skupiny připomínkovala národní ošetřovatelské postupy v neonatologii  

a pediatrii. Podílela se na přípravě a uskutečnění konference Hojení ran v kostce, která byla 

věnovaná dekubitům a ranám v neonatologii a pediatrii. Zúčastnil se jí omezený počet dětských 

sester nejen z Moravy, ale i z Čech. Přednášky a prezentace měly vysokou úroveň, i když samotné 

pořádání konference bylo již velmi ovlivněno epidemiologickou situací a nastavenými opatřeními. 
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Mgr. Ilona Antoníčková 

vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče 

Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče nevykazovala v roce 2020 aktivní činnost. 

Epidemiologická situace a především trvalé vytížení většiny členek v domovských zdravotnických 

zařízeních v průběhu pandemie neumožnilo organizaci tradičních vzdělávacích aktivit v oblasti 

kvality. Vzhledem k trvalému nezájmu členské základny o problematiku kvality a bezpečí se 

většina aktivních členek PS shodla na ukončení činnosti.  

Mgr. Lenka Gutová, MBA 

vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina soudních znalců 

Pracovní skupina sdružuje 2 jmenované soudní znalce v oboru zdravotnictví, zdravotnická odvětví 

různá, obor ošetřovatelství a 8 konzultantů. 

Pracovní skupině jsou posílány informační materiály k problematice práva. Ojedinělá komunikace 

probíhá s Mgr. Juřenou, informace o činnosti poslala Mgr. Jarmila Siverová. Mgr. Hanková 

vyjádřila zájem o jmenování v loňském roce, v roce 2021 práci v pracovní skupině ukončila, o 

jmenování SZ nebude žádat. PhDr. Martina Muknšnáblová projevila zájem o setrvání v Pracovní 

skupině. Odezvu ostatních členů vedoucí pracovní skupiny nemá. 

Informace k legislativě, které dosti ovlivní činnost / zájem o jmenování soudních znalců: 

Od 1. 1. 2021 vešel v platnost nový zákon o Znalcích a tlumočnících – nejpodstatnější změny: 

• Jsou stanoveny přísné podmínky, za kterých lze znalce jmenovat. Znalci jmenovaní podle 

staré právní úpravy musí do 5 let složit zkoušky dle zákona, aby jim jmenování bylo 

prodlouženo. 

• Každý znalec musí být pojištěn. 

• Vzdělání musí být vysokoškolské, magisterské v daném oboru. Otázkou je, jak bude 

přistupováno k jmenovaným znalcům v oblasti ošetřovatelství, když magisterské  

i doktorandské studium je v oboru blízkém, např. v oboru sociální lékařství, management. 

• Pracovní skupina je koncem roku vždy oslovena o podání informací za uplynulý rok, získané 

informace jsou shrnuty níže. 

Členům je doporučováno vzdělávání se v dané problematice: 

• Dvořáčková Ivana, Mgr., Ph.D. 

http://www.cnna.cz/


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020  ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

  

Londýnská 15, 120 00 Praha 2 
IČO 00537161 Strana 51 z 53 
www.cnna.cz  

- odborný seminář pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity Brno – Rozhodovací 

praxe orgánů státní správy znalecké činnosti aneb typické i netypické přestupky znalců, únor 2020 

- odborný seminář pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity Brno – Průvodce novým 

zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech – on-line, říjen 2020 

 

• Juřena Zdeněk Mgr. 

- odborný seminář pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity Brno k nové legislativě 

Informace o pořádaných akcích byly všem členům předány. 

Přehled činnosti v roce 2020 

• Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 

- vypracován 1 znalecký posudek pro Policii ČR 

- doplnění 1 posudku pro Policii ČR 

- 1 obhajoba znaleckého posudku, který byl vypracován v roce 2018 

- 1 obhajoba znaleckého posudku, který byl vypracován v roce 2019 

 

• Juřena Zdeněk, Mgr. 

- vypracovány 2 znalecké posudky 

- 1x konzultant pro znalecký posudek 

 

• Jarmila Siverová, Mgr. 

- odborný posudek na péči u poskytovatele sociálních služeb Senior Haus Vacov pro Krajský úřad 

Jihočeského kraje. Posudek byl zpracován 26.7.2020. 

 

Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 

vedoucí pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků 

Pracovní skupina nevykazovala žádnou aktivitu. 

 

Pracovní skupina pro komunikaci a média 

Uplynulý rok byl komunikačně poměrně bohatý. Pracovní skupina pro komunikaci a média 

zveřejnila v průběhu roku 2020 celkem 50 zpráv na sociální síti Facebook a během roku získala 

kolem 600 nových fanoušků, tedy na konci roku měla celkově 7179 sledujících stránky. Na webu 

uveřejnila 93 novinek a členské základně rozeslala 50 informativních zpráv a newsletterů, tedy  

v průměru jednu zprávu / newsletter týdně. Ještě více však skupina komunikovala jak se členy, tak 

i s nečleny napřímo a byla spojovacím článkem mezi zdravotníky a prezidiem, poskytovala pomoc 
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a podporu při dotazech kolem pandemie Covid-19, OOP, psychického zdraví, právní pomoci a také 

sbírky „Pomáháme sestřičkám“. Podporu poskytovala samozřejmě také sekcím  

a regionům. 

Průběžně během roku se také věnovala přípravě nového webu, úpravě wireframů a detailní 

specifikaci. Je to však velmi náročná a komplexní věc, kterou situace kolem Covid-19 poměrně 

zpomalila, neboť byly prioritnější věci ke zpracování, jako mimořádné situace, benefity  

pro zdravotníky, různá opatření atp. 

V druhé polovině roku se skupina rozrostla o dva nové členy a na podzim při online setkání 

nastavila očekávání pro rok 2021, jak jen to bylo v rámci nynější situace možné. Skupina bude tedy 

dále zvyšovat cíle a zvýší frekvenci zejména newsletterů pro členskou základnu a zpráv  

na webu. 

 

Mgr. Barbora Klímová 

vedoucí pracovní skupiny 

 

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.  

 

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 
Projekt Nursing Now 
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Nursing Now je celosvětový projekt ICN a WHO k pozdvižení statutu a profilu ošetřovatelství.  

Má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. 

Cílem je zlepšení zdraví populace. Projekt probíhá v letech 2018 – 2020 a bude ukončen 

u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale. 

 

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. 

3M ČESKO, spol. s r.o. 
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