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                                            Region Hradec Králové 

Činnost regionu v roce 2020 

 

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. 

Rok 2020 zasáhl do života každého z nás. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme byli 
nuceni 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 jsme uspořádali pouze 1 seminář a 1 mezinárodní kongres - XXVI. královéhradecké 
ošetřovatelské dny.  

Kongres se uskutečnil 10. – 11. září v prostorách EA Hotelu Tereziánský dvůr Hradec Králové ve 
spolupráci s ČAS – Sekcí anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Záštitu nad akcí převzala 
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, péče 
o pacienta s infekčním onemocněním, na intenzivní péči, s i.v. vstupy, s kožními 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 velice kvalitním, odborně a na vysoké úrovni připraveném kongresu. Díky patří i účastníkům 
kongresu za dodržování nařízených opatření.  
  
Na semináři Péče o ženu (6. 2.) nás přednášející seznámili s problematikou diagnostiky a léčby 
rakoviny prsu, péčí o prsy v době těhotenství a kojení a možnostmi rekonstrukce prsu po jeho 
chirurgickém odstranění. 
 
Jednání výkonného výboru ČAS – Region Hradec Králové probíhala:  7. 2.; 5. 6. a 10. 12. 2020. 
Předmětem těchto jednání byly zprávy o hospodaření, tématická zaměření a organizační zajištění 
seminářů, organizace a finanční spoluúčast ČAS na XXVI. Královéhradeckých ošetřovatelských 
dnech a volby do výboru na nové funkční období. 
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Stav členů ČAS – region Hradec Králové: k 1. 1. 2020 – 209 členů, k 31.12 2020 –163 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. 

Významné ocenění získala 30. září 2020 členka ČAS – Region Hradec Králové, náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Hradec Králové Mgr. Dana Vaňková. Ve finále soutěže 
Sestra roku 2019 se stala vítězkou v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání. 
 
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, 

Za celý výkonný výbor ČAS – Region Hradec Králové bych vám všem chtěla poděkovat za velice 
náročnou a vysilující práci v loňském roce. 

Všem vám také děkuji za spolupráci, elán, zájem a podporu dobrého jména České asociace sester.  
V roce 2021 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 14. 3. 2021 


