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                                           Region Hradec Králové 

Činnost regionu 2018 

 

Vážené kolegyně, kolegové, 

je opět mojí milou povinností poohlédnout se za rokem minulým 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 některé z nich probíhaly v příjemných a 
důstojných prostorách FN HK. Témata byla zaměřena jak na aktuální problematiku ošetřovatelské 
péče, tak na informace týkající se naší sesterské profese. 

Během roku jsme uspořádali 4 semináře, 1 konferenci a 1 mezinárodní kongres XXIV. 
královéhradecké ošetřovatelské dny. Kongres se uskutečnil 13. – 14. září v prostorách EA Hotelu 
Tereziánský dvůr Hradec Králové ve spolupráci s Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, 
metabolismu a gerontologie. Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice Hradec Králové a Oddělení 
ošetřovatelství Ústavu sociálního lékařství LF HK, dále kongres zaštítilo Ministerstvo zdravotnictví 
ČR a Královéhradecký kraj.  
 V rámci této akce udržujeme kontakt s Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu a již čtvrtým rokem 
jsme mohli přivítat naše polské kolegyně.    
 Hlavními tématy kongresu byly komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s diabetem mellitem, 
podpora NLP v jejich práci (psychická, materiální, technická), péče o pacienta s kožními defekty, 
ošetřovatelství – kazuistiky a vzdělávání NLP. 
 V úvodu kongresu jsme měli tu čest pokřtít knihu zakladatelky Domácího hospicu Duha Jany 
Siebrové s názvem „Nadějě na konci cesty. Další příběhy hospice Duha“.  
 Mezi čestnými hosty byla mimo jiné prezidentka ČAS paní PhDr. Martina Šochmanová, MBA, která 
ve svém příspěvku nastínila problematiku České asociace sester a postavení profesní organizace 
v návaznosti zejména na aktuální legislativní změny, postavení sestry ve společnosti a její platové a 
společenské ohodnocení. 
 
 Na semináři Sociálně péče ve FN HK (27. 2.) nás kolegyně z Oddělení sociální péče seznámily 
s činností a problematikou jejich oddělení u dospělých i dětských pacientů. 
 
Dubnový seminář Péče o seniory, jak již název napovídá, se zabýval geriatrickou péčí. Zazněly 
přednášky na téma rehabilitačního ošetřovatelství, výživy u seniorů, významu volnočasových 
pohybových aktivit seniorů a prevence kriminality na seniorech. 
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XII. konference Ošetřovatelská péče v psychiatrii (11. 5.) byla ve čtyřech blocích zaměřena na 
dětskou psychiatrii, pacienta v akutní a následné péči, podporu duševního zdraví a spánkové 
laboratoře ve FN HK. 
 
Na semináři Stop dekubitům (1. 11.) zazněly aktuální informace z oblasti sledování dekubitů, 
poznatky ohledně problematiky rozlišování dekubitu a inkontinenční dermatitidy, věnovali jsme se 
novým trendů v prevenci a léčbě dekubitů. I v tomto roce účastníci seminář hodnotili velice kladně 
a přínosně. 

XVIII. urologický seminá ř (26. 11.) v letošním roce zaznamenal kladné odezvy. Účastníci si 
vyslechli přednášky na témata např.: legislativa a postup při indikaci dárců orgánů, představení 
operačních sálů, roboticky asistovaná cystektomie u ženy a řadu dalších zajímavých přednášek. 

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

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

Stav členů ČAS – region Hradec Králové: k 21. 5. 2018 – 173 členů, všem členům, i neaktivním 
zaslán emailem motivační dopis. K 10. 9. 2018 – 187 členů a k 31.12 2018 – 193 členů. Aktivní 
spolupráce s členskou základnou a předávání kvalitních informací sestrám je jedením z kroků výboru 
ČAS – Region Hradec Králové, jak motivovat sestry ke spolupráci v ČAS. 

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

Vážené a milé kolegyně, 

všem vám děkuji za spolupráci, elán, zájem a podporu dobrého jména České asociace sester. V roce 
2019 vám přeji pevné zdraví, pohodu, klid a splnění všech přání. 

Přizvěte, prosím, své kolegyně a kolegy a společně podpořme jejich zájem spolupracovat s ČAS za 
účelem hájení zájmů nelékařských zdravotnických pracovníků a oboru ošetřovatelství.  

                            Za výkonný výbor ČAS-Region Hradec Králové Bc. Ivana Roďanová, předsedkyně 

V Hradci Králové 30.1.2019 


