
        
 

 

Zpráva z jarního zasedání výboru EORNA 14. - 16. 5. 2019 v Haagu 

 

14.5.2019 – uvítací večeře výboru EORNA 

15.5.2019 – zahájení schůze 

Přítomní: 28 asociací, nepřítomno 7 asociací 

1. Jednání o členství asociací, které se opakovaně nezúčastňují zasedání výboru. Zda jim ukončit 

členství nebo nepřítomnost tolerovat.  Návrh možnosti hlasovat elektronicky. Některé 

asociace vůbec nekomunikují, ale u některých jsou na vině ekonomické důvody, protože 

výdaje spojené s účastí na zasedání jsou vysoké. 

Česká republika navrhuje zvážit možnost omezit výdaje volbou levnějších prostor. 

Domníváme se, že se členské státy chtějí podílet na vytváření rozhodnutí EORNA, nejen na 

jejich schvalování, a to bez fyzické přítomnosti není možné. 

Prezidentka reaguje, že je možno zvolit bydlení v levnějším hotelu.  

2. AGM – výroční schůze 

Schválení zápisu z minulého AGM 

Schválení hospodaření za minulé období 

Schválení rozpočtu na další období 

Kongres 2021 – Stavanger Norsko 

Diskuze o hospodaření. 

3. EPND 2020 – motto – vybírají se návrhy 

4. Zprávy z navštívených konferencí a kongresů. 

5. Jak zlepšit práci ve výborech – návrhy  

6. Představeno nové logo EORNA  

16.5.2019  

1. seznámení s kongresovými prostorami 

2. schůzka moderátorů 

3. nácvik úvodní ceremonie – nesení vlajek členských států 

4. prezentace jednotlivých asociací u stánku EORNA 

 

 

 

 

 

 



        
 

 

 

 

Zpráva z IX. kongresu EORNA 16. – 19.5.2019  

 

Kongres probíhal paralelně ve čtyřech sálech kongresového centra, mimoto probíhaly workshopy a 

prezentace národních asociací u stánku EORNA.  

Témata:  

 Výzkum v perioperační péči 

 Příklady klinické praxe  

 Vzdělávání 

 Management a vedení týmů 

 Bezpečnost pacienta 

 Zdravé pracoviště 

 

Vybrané prezentace 

 Nejlepší přednáška - Paula Foran for "Australia’s greatest invention on the move with 

ACORN", Austrálie 

 Nejlepší poster - Camilla Hostrup for "The workflow of the gastric bypass patient in the 

operating room", Dánsko 

 Česká účastnice: Kateřina Opálková, FN Brno, Quality of care provided during the 

perioperative period 

 

Kongres byl příležitostí k navázání řady profesionálních kontaktů, k seznámení se s nejnovějšími 

trendy v perioperační péče a k porovnání úrovně chirurgické péče ve světě s péčí u nás.  

Zapsala:  

Jana Wichsová, Jaroslava Jedličková, účastnice jarního zasedání výboru EORNA i kongresu v Haagu 


