
XXIII. královéhradecké ošetřovatelské dny 
 

Ve dnech 8. – 9. září 2017 proběhly nově v prostorách EA Hotelu 
Tereziánský dvůr Hradec Králové XXIII. královéhradecké ošetřovatelské dny. 
Tradičně je pořádá Česká asociace sester – Region Hradec Králové ve 
spolupráci s  Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a 
gerontologie.  Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice Hradec Králové a 
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, dále kongres zaštítilo Ministerstvo 
zdravotnictví ČR a Královéhradecký kraj,  

V rámci této akce udržujeme kontakt s Uniwersytet Medyczny we 
Wroclawiu a již třetím rokem jsme mohli přivítat naše polské kolegyně.  

Hlavními tématy kongresu byly paliativní péče, péče o bariatrické 
pacienty, prevence a léčba dekubitů, ošetřovatelská péče v klinických oborech a 
vzdělávání nelékařských pracovníků. 

Pozvání na akci jako čestní hosté přijali prezidentka České asociace sester 
paní PhDr. Martina Šochmanová, MBA, hejtman Královéhradeckého kraje 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, 
ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., 
dr. h. c., ředitel Biskupského úřadu Mgr. Ing. Zdeněk Novák, ředitelka VOZŠ a 
SZŠ PaedDr. Soňa Lamichová, předseda správní rady Nadace pro rozvoj 
v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie MUDr. Róbert Hromádka. Čestné 
hosty a účastníky přivítala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Hradec 
Králové Mgr. Dana Vaňková a předsedkyně České asociace sester – Region 
Hradec Králové Bc. Ivana Roďanová. 

Po oba dny zaznělo celkem 41 zajímavých přednášek, z toho dvě 
přednášky od polských kolegyň. Vystaveno bylo 8 posterů s odbornou 
tématikou. Ve svém příspěvku PhDr. Martina Šochmanová, MBA nastínila 
problematiku České asociace sester a postavení profesní organizace v návaznosti 
zejména na aktuální legislativní změny nejen ve vzdělávání nelékařů. Zajímavá 
diskuze byla k otázkám rozšířené možnosti  systému vzdělávání všeobecných 
sester. Prezentaci na toto téma přednesla PaedDr. Soňa Lamichová.  

Odborné příspěvky na téma péče o bariatrické pacienty doplnila i výstava 
pomůcek, které jsou určeny pro pacienty s hmotností 300 kg a vyšší a usnadňují 
tak práci nejen zdravotníků, ale zajišťují i lepší pohodlí a bezpečí pro pacienty. 

 Novinkou akce byla interaktivní diskuze díky aplikaci Sli.do, která 
umožňuje všem položit otázku bez stresu např. pomocí svého mobilního 
telefonu. Díky této aplikaci bylo i snadné odměnit nejlepší příspěvek každého 
odborného bloku. Již během konference pořadatelé zaznamenali kladné ohlasy 
na tento způsob diskuze. 

Na kongresu bylo zaregistrováno přes 200 posluchačů, vč. studentů SZŠ a 
VOZŠ Hradec Králové. Hlavními  partnery byly firmy ArjoHuntleigh s.r.o., 
Hospimed, spol.s.r.o., BD Advancing the world of helth, POLYMED medical 
CZ, a.s. Akce byla podpořena doprovodnou výstavou 16 firem. Organizačního 
zajištění se opět ujala firma HANZO Production, spol. s.r.o.  Všem patří naše 
velké poděkování. 

Zároveň bychom chtěly za celý organizační výbor kongresu touto cestou 
poděkovat všem, kteří se podíleli na velice kvalitním, odborně a na vysoké 



úrovni připraveném kongresu, všem přednášejícím za jejich pečlivě zpracované 
přednášky a doufáme, že se i na příštích XXIV. královéhradeckých 
ošetřovatelských dnech opět sejdeme v hojném počtu. 

 
Těšíme se na setkání s Vámi opět v září 2018. 
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