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Třetí rok práce při ČAS 

2015 

23. 10. 2015 proběhla první 
akce sekce: Konference 
"BEZPEČNÝ OPERAČNÍ SÁL" 
ve FN Motol, Praha. 
Příspěvky se týkaly 
bezpečnosti na operačním 
sále nejen pro pacienty, ale i 
personál. 

 

2016 
13. 2. 2016 se konala ve FN Brno 
konference „JEDNOTNÁ 
BEZPEČNOST PACIENTA A 
PERIOPERAČNÍHO TÝMU“ 
k evropskému dni perioperačního 
ošetřovatelství. 

10. - 11. 6. 2016 – V. Kongres 
perioperačních sester s mezinárodní 
účastí, Plzeň, s mottem „UDRŽÍME SI 
PRESTIŽ PERIOPERAČNÍCH SESTER?“ 

24. - 25. 11. 2016 – proběhl 
pracovní workshop s konferencí 
v ÚVN Praha 

2017 

2.-3.6.2017 - VI. Kongres 
perioperačních sester, Olomouc, 
s mottem „MYSLÍME NA SEBE I 
NA PACIENTA“. 

7.10.2017 - plánujeme pracovní 
workshop ve FN Brno 

22.-23.11. 2017 - plánujeme 
pracovní workshop s konferencí 
v ÚVN Praha 



Jaké byly naše aktivity roku 2016/2017 

Webové stránky 

• novinky 

• legislativa 

• prezentace 

• knihy 

Kongresy, 
semináře 

• FN Plzeň 

• FN Brno 

• ÚVN Praha 

• Olomouc 

• EORNA 
kongres 2017 

Články do 
časopisů, 
posterová 
prezentace 

• Florence 

Doporučení  

• Vytvoření 
doporučených 
pracovních 
postupů 
(standard) pro 
perioperační 
péči 



Vytvořená medaile pro zasloužilé sestry 
instrumentářky 



 

EORNA – Evropská asociace perioperačních sester  
 

V tomto evropském sdružení zastupuje české perioperační sestry Mgr. 
Jana Wichsová Ph.D. v současné době na pozici více prezidentky výboru. 
Čtyřikrát do roka probíhá jednání výboru, jehož náplní je činnost 
organizace, příprava evropských kongresů, stanov EORNA. Výbor se dále 
zabývá spoluprací s ESNO (Evropská organizace sester specialistek), která 
vytváří standardy jednotlivých specializací, s IFPN (Mezinárodní federací 
perioperačních sester).  

 



 
Strategické cíle pro rok 2017 
 

 

rozšířit členskou základnu sekce – proč s námi spolupracovat 

rozšířit aktivní spolupracovníky ve výboru sekce 

vytvořit doporučené pracovní postupy pro perioperační péči pod ČAS 

průběžně informovat odbornou veřejnost o vzniku a aktivitách sekce 

provádět vzdělávací činnost 

dále provozovat webové stránky perioperačních sester 

 



Dotazník  

 

V které dny preferuji akce perioperačních sester 

Mám zájem o spolupráci v sekci 

 

 



Co je pro naši sekci prioritní 

Spolupráce perioperačních sester 
v ČR 

 

http://perioperacni-sestry.cz/ 

 

http://www.cnna.cz/ 

 

 

Mezinárodní spolupráce 
perioperačních sester 

 

http://www.sksapa.sk/obsah/odbor
ne-sekcie/zoznam-odbornych-
sekcii.html 

http://www.eorna.eu/ 

http://www.osibialystok.pl/index.p
hp 
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VII. Kongres PP 2018 – srdečně zveme do Prahy 

 

1.-2.6.2018 

 

7.-8.6.2018 

 

 



Plánované akce v dalších letech 

Kongres perioperačních sester  2018 v Praze 

Kongres EORNA 2019 v Haagu, Holandsko 

Pravidelné praktické workshopy  

Kongres perioperačních sester  2019 v Ostravě 

Kongres perioperačních sester  2020 v Brně 

 

 



Budoucnost není místo kam jdeme, 
ale které vytváříme. Cesty nemají 
být nalezeny, ale vytvořeny. A jejich 
vytváření mění tvůrce i jejich cíl.“ 
 
John Schaar  
 

Budoucnost je plna výzev a nadějí.“ 
 
Nathaniel Hawthorne  
 

 

 


