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                                            Region Hradec Králové 

Činnost regionu v roce 2021 

 

Vážené kolegyně, kolegové, 

i v letošním roce je mojí milou povinností poohlédnout se za rokem minulým a zrekapitulovat to 
podstatné a nejdůležitější pro Vás. 

Stejně jako rok předešlý, tak i rok 2021 zasáhl do života každého z nás. Z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace jsme byli nuceni zrušit všechny naplánované odborné semináře, jejichž 
témata byla zaměřena jak na aktuální problematiku ošetřovatelské péče, tak na informace týkající se 
naší sesterské profese. Během roku jsme mohli uspořádat pouze 1 kongres – XXVII. královéhradecké 
ošetřovatelské dny.  

XXVII. královéhradecké ošetřovatelské dny se uskutečnily 9. – 10. září v prostorách EA Hotelu 
Tereziánský dvůr Hradec Králové. Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice Hradec Králové, 
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Královéhradecký kraj a Město 
Hradec Králové.  
Hlavními tématy kongresu byly Podpora NLP v jejich práci, Náročnost ošetřovatelské péče v péči o 
pacienty s infekcí COVID-19, Péče o pacienty s kožními defekty a další odborné kazuistiky z oblasti 
ošetřovatelství a také vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.  
Po slavnostním zahájení jsme krátkou vzpomínkou uctili památku naší předčasně zesnulé kolegyně 
Mgr. Ivany Kupečkové, MBA, která patřila mezi zakládající členky a byla dlouholetou členkou ČAS-
Region HK. V letech 2000 až 2004 byla předsedkyní ČAS – Region HK. Poté také dlouholetou 
předsedkyní ČAS sekce ARIP a členkou Prezidia ČAS. 
Po oba dny zaznělo celkem 29 zajímavých přednášek. První den kongresu byly prezentovány 
příspěvky, které se věnovaly náročné péči o pacienta s infekčním onemocněním COVID-19, byla 
zmíněna náročná práce v odběrovém místě a v očkovacím centru. Zaujaly také přednášky z oblasti 
Systému psychosociální intervenční služby. Druhý den byl LF UK Hradec Králové představen Projekt 
Ministerstva zdravotnictví ČR č. NU20-09-11454 Postoje rodičů a laické veřejnosti k očkování: 
Hodnocení a intervence na podporu důvěry v očkování. O své zkušenosti se také podělily přednášející 
sestry z oblasti léčby ran. 
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.  
  
Jednání výkonného výboru ČAS – Region Hradec Králové probíhala 5. 2. a 10. 12. 2021. 
Předmětem těchto jednání byly zprávy o hospodaření, tématická zaměření a organizační zajištění 
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seminářů, organizace a finanční spoluúčast ČAS na XXVII. královéhradeckých ošetřovatelských 
dnech. 

Stav členů ČAS – region Hradec Králové: k 1. 1. 2021 –163 členů, k 31. 12. 2021 – 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. 

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. ČAS – Region 
Hradec Králové má zastoupení i v Prezidiu ČAS. 

 

Vážené a milé kolegyně, 

Za celý výkonný výbor ČAS – Region Hradec Králové bych vám všem chtěla poděkovat za velice 
náročnou a vysilující práci v roce 2021. 

Všem vám také děkuji za spolupráci, elán, zájem a podporu dobrého jména České asociace sester.  
V roce 2022 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 22. 3. 2022 


