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                                            Region Hradec Králové 

Činnost regionu v roce 2019 

 

Vážené kolegyně, kolegové, 

jako každý rok, je i v letošním roce 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, 3 konference a 1 mezinárodní kongres - XXV. 
královéhradecké ošetřovatelské dny. Kongres se uskutečnil 12. – 13. září v prostorách výukového 

centra Lékařské fakulty HK (areál FN HK) ve spolupráci s Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, 
metabolismu a gerontologie. Záštitu nad akcí převzala 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 pátým rokem jsme 
mohli přivítat naše polské kolegyně.    
 Hlavními tématy kongresu byly komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií , péče o pacienta 
s kožními defekty a další odborné kazuistiky z oblasti ošetřovatelství a také vzdělávání nelékařských 
zdravotnických pracovníků.  
 XXV. Královéhradecké ošetřovatelské dny také podpořily celosvětový projekt ICN a WHO s názvem 
Nursing Now. Na jeho podporu byla uspořádána v rámci kongresu výstava ručních prací sester. 
Účastníci měli možnost zhlédnout výrobky z keramiky, obrazy, hračky a oblečení pro děti, šperky aj. 
 Mezi čestnými hosty byla mimo jiné ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ 
ČR, hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, která ve svém příspěvku nastínila aktuální 
legislativní změny.  
 V souvislosti s oslavami 80. narozenin Jaroslavy Pečenkové jí byla předána Českou asociací sester – 
region Hradec Králové pamětní plaketa s pamětním listem jako poděkování za její celoživotní práci a 
stálou podporu sester a ošetřovatelství. 
 
 Na semináři Pomáhá nám ošetřovatelská dokumentace? (26. 2.) nás Mgr. I. Dvořáčková seznámila 
s novinkami ohledně ošetřovatelské dokumentace ve FN HK, jak nám může pomoci či naopak ublížit 
a na závěr nás seznámila s kazuistikou soudního znalce v oboru ošetřovatelství.  
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 Na dubnovém semináři  Péče o pacienty se stomií  nás přednášející seznámily s péčí o pacienty 
s tracheostomií, urostomií, kolostomií a ileostomií. 
 
 XIII. konference Ošetřovatelská péče v psychiatrii (26. 4.) byla ve dvou blocích zaměřena na práci 
sestry na jednotlivých odděleních a spolupráci s VOSŽ a SZŠ a dále se základními složkami IZS. 
 
 13. konference všeobecných sester a radiologických asistentů se konala 20 6. v prostorách Nového 
Adalbertina a zazněly zde novinky v diagnostice a léčbě onkologických pacientů.  
 
19. 9. se konal 4. Královéhradecký perioperační den, kde mimo jiných zajímavostí z operačních 
sálů zazněly informace ohledně robotické chirurgie. 
 
Na semináři Stop dekubitům (21. 11.) připravily přednášející novinky např. na téma Výživa a 
dekubity, Míra odpovědnosti za postupy a rozhodnutí, Komplexní ochrana predilekčních míst u 
pacientů v riziku vzniku dekubitů… 
Jako každý rok, tak i v tomto roce byl seminář hodnocen velice kladně a přínosně. 
 
25. 11. - XIX. urologický seminář, kde si účastníci vyslechli také řadu zajímavých přednášek. 
 
Jednání výkonného výboru ČAS – Region Hradec Králové probíhala:  8. 2.; 3. 5.; 13. 6.  a  29. 11. 
2019. Předmětem těchto jednání byly zprávy o hospodaření, tématická zaměření a organizační 
zajištění seminářů, organizace a finanční spoluúčast ČAS na XXV. královéhradeckých 
ošetřovatelských dnech (např. pro členy ČAS – Region Hradec Králové byl opět kongres zdarma) a 
předání informací z jednání Sněmu předsedů sekcí a regionů. 

Stav členů ČAS – region Hradec Králové: k 1. 1. 2019 – 193 členů, k 23. 4. 2019 – 199 členů a 
k 31.12 2019 – 209 členů. 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. 

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

Významná ocenění  získaly v průběhu května 2019 dvě členky ČAS – region Hradec Králové.  
Bývalé vrchní sestře Stomatologické kliniky FN HK Květě Prouzové byla udělena cena F. 
Nightingalové za celoživotní dílo. 
Zástupkyně předsedkyně ČAS – region Hradec Králové Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. převzala 
z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Pamětní medaili hejtmana za rozvoj ošetřovatelství a 
prosazování zájmů zdravotních sester ve společnosti.   
 
Některé 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 
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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 
2020 vám přeji pevné zdraví, pohodu, klid, úsměv na tváři 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 27. 2. 2020 


