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Region Hradec Králové 

Činnost regionu 2016 
 

Vážené kolegyně, kolegové, 

je opět mojí milou povinností poohlédnout se zpět za rokem 2016  a zrekapitulovat to podstatné a nejdůležitější 
pro Vás.  

Činnost našeho regionu navazovala na předchozí léta, na tradici odborných seminářů, které byly otevřeny 
všem zájemcům o danou problematiku. I nadále probíhaly v příjemných a důstojných prostorách FN HK.  
Témata byla zaměřena jak na aktuální problematiku ošetřovatelské péče, tak na důležité informace týkající se 
naší sesterské profese.  

Během roku jsme uspořádali 3 semináře a 2 konference, XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Kongres 
se uskutečnil 10. – 11. září ve spolupráci s FN Hradec Králové, Oddělením Ošetřovatelství Ústavu sociálního 
lékařství LF UK Hradec Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie pod záštitou 
ministerstva zdravotnictví ČR. Naše pozvání přijala prezidentka České asociace sester. Velmi si vážíme zájmu 
našich kolegyň z Polské republiky, které na naše pozvání přijely a prezentovaly aktuality ze svého oboru. 
Přiblížily nám též systém vzdělávání sester ve své zemi. 

XI. celostátní konference Ošetřovatelská péče v psychiatrii ( 26.5.) byla ve třech blocích zaměřena na akutní 
ošetřovatelskou péči, problematiku dětského pacienta a problematiku seniorů. 

Byly zde  předány aktuální informace České asociace sester roku 2016. 

Seminář   (26.4.) byl zaměřen na výživu onkologického pacienta a ošetřovatelskou péči o pacienta 
v terminálním stadiu. Poděkování patří Mgr. Dagmar Švecové  za vynikající přípravu semináře a perfektní 
prezentace.  

Na semináři Novinky KPR (18. 10.)  zazněly konkrétní postupy s praktickým nácvikem základní a rozšířené 
kardiopulmonální resuscitace.  Poděkování patří MUDr. Vlastě Dostálové Ph.D., MBA za vynikající sdělení a 
předání praktických zkušeností.  

Na semináři 22. 11. Preanalytická fáze nám kolegyně laborantky pomohly nahlédnout do problematiky 
histologických vyšetření, mikrobiologických a hematologických. Zviditelnily tak pro nás oblast, se kterou se 
běžně nesetkáváme. 

  

Ve spolupráci s ČAS - Region Hradec Králové se zároveň uskutečnily další odborné vzdělávací akce, celkem 
6  konferencí a 13 seminářů.  
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Jednání výkonného výboru ČAS – Region Hradec Králové probíhala 12. 2., 26. 2., 29. 8., 22. 11. Předmětem 
byly zprávy o hospodaření, tématická zaměření a organizační zajištění seminářů, finanční spoluúčast na XXII. 
královéhradeckých ošetřovatelských dnech, příprava voleb do výkonného výboru, , oslovení členské základny a 
kandidátů,  informace z jednání Sněmů předsedů sekcí a regionů.  

V roce 2016 jsme rozvíjeli spolupráci s psychiatrickou sekcí a zúčastnili jsme se konferencí, která sekce 
pořádala.  

Ve spolupráci s kardiochirurgickou sekcí jsme opět pořádali podzimní konferenci, s větším podílem 
kardiochirurgické problematiky. Poděkování za nabídnutou spolupráci a vydařenou konferenci patří Mgr. Daně 
Vláškové,  předsedkyni sekce. 

V červnu a v listopadu  jsme uskutečnili 2 společná – společenská podvečerní setkání.  

U příležitosti Dne sester  obdržela  cenu za rozvoj ošetřovatelství Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 

Některé naše členky pracují aktivn ě v Radě kvality pro ošetřovatelskou péči ve FN HK a účastní se při 
vytváření ošetřovatelských dokumentů. V rámci širších aktivit působí naše členky v komisích na národní úrovni 
při MZ ČR. 

Na podzim tohoto roku se uskutečnily volby do výkonného výboru ČAS region HK pro volební obdsobí 
2017 – 2020 (souhrnné informace naleznete pod textem). 

 

Vážené a milé kolegyně,  

dovolte  mi poděkovat Vám všem za spolupráci, zájem a  společná setkání. Přeji Vám a Vašim blízkým 
požehnané vánoční svátky, v  roce 2017  pevné zdraví, elán,  spokojenost a všechna splněná přání.  

Zároveň mi dovolte rozloučit se s Vámi za dvě volební období z pozice předsedkyně výkonného výboru 
ČAS region HK (pro další volební  období  jsem  již o kandidatuře neuvažovala). 

Bylo mi ctí a milým potěšením zastávat tuto funkci,  podporovat  dobré jméno České asociace sester a 
všech nelékařů.   

Děkuji svým nejbližším kolegyním  výkonného  výboru  za vždy  skvělou   podporu,  spolupráci a 
příjemně prožitá pracovní i nepracovní setkání.  

 Mgr. Ivana Šlaisová,  předsedkyně  

 

V Hradci Králové 19. 12. 2016 
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Výsledky voleb 2016 – ČAS region Hradec Králové pro volební období leden 2017 – prosinec 2020,  shrnutí  

Celkem rozesláno volebních lístků 258  

Vráceno jako nedoručitelné  0 

K datu 21. 11. 2016 celkem odevzdáno  16 

Z toho platných  16 

Vyloučených  0 

Osloveno 21 členek ČAS region Hradec Králové pro kandidátku do výkonného výboru. 

Souhlasilo 9, návrhu na kandidátní listinu se vzdalo 12 členek.   

Zapojit se do spolupráce, navrhnout kandidátku bylo umožněno všem členům regionu. Osloveny podzim 2016.
          

 

Jméno  

 Počet hlasů  Výsledné 
pořadí 

Dvořáčková Ivana 12 3. 

Chárová Eva 12 3. 

Kholová Petra 13 2. 

Nováková Jitka 12 3. 

Pásztorová  Lenka  14 1. 

Prouzová  Květa 13 2 

Roďanová Ivana 12 3. 

Švecová Dagmar  13 2. 

Zpracovala volební komise ve složení:     

Bc. Oborníková Martina,    Filková Zuzana,    Pavlíková Zdenka 

Společné setkání  současného a budoucího výkonného výboru  neuskutečnilo 22. 11. 2016,  sděleny 
informace o podpoře členské základny pro všechny kandidátky.  Jednotlivé funkce  v novém složení 
výboru  budou  uveřejněny na www.cnna.cz po úvodním jednání nového výkonného výboru a v souladu  
se Stanovami ČAS.  

30. 11. 2016 zapsala Mgr. Ivana Šlaisová  


