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Tři roky práce při ČAS

2016

 2. – 3. 6. 2017 proběhl VI. Kongres 
perioperačních sester s mezinárodní 
účastí, Olomouc, s mottem „MYSLÍME 
NA SEBE I PACIENTA.“

 7. 10. 2017 - workshop pro perioperační 
sestry s mottem „PERIOPERAČNÍ SESTRU 
NELZE NAHRADIT MODERNÍ 
TECHNOLOGIÍ“.

 22. - 23. 11. 2017 - pracovní workshop 
s konferencí v ÚVN Praha

2017
 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



Jaké byly naše aktivity do konce roku 2016

Webové 
stránky

• novinky

• legislativa

• prezentace

• knihy

Kongresy, 
semináře
• FN Plzeň

• Slovensko Sliač

• FN Brno

• ÚVN Praha

Články do 
časopisů, 
posterová
prezentace

• Florence

• Sestra

Odborné 
knihy

• Všeobecné 
znalosti

• Odborné 
znalosti



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 probíhalo 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). 

 4. - 7. 5. 2017 - 8. Kongres EORNA v Řecku na ostrově RHODOS. 

 Z ČR se zúčastnilo 15 perioperačních sester a byly předneseny 3 
prezentace a 1 poster. 



Strategické cíle pro rok 2017

 rozšířit členskou základnu sekce

 průběžně informovat odbornou veřejnost o vzniku a aktivitách sekce

 zajistit cash flow (přiměřená ekonomická efektivnost sekce)

 provádět vzdělávací činnost formou konferencí, kongresů a workshopů

 nadále provozovat webové stránky perioperačních sester

 navazovat kontakty se zahraničními perioperačními sestrami

 propagovat  9. Kongres EORNA v Haagu s mottem „ON THE MOVE“ v roce 
2019 – zajistit aktivní účast za ČR



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

http://perioperacni-sestry.cz/
http://www.cnna.cz/
http://www.sksapa.sk/obsah/odborne-sekcie/zoznam-odbornych-sekcii.html
http://www.eorna.eu/
http://www.osibialystok.pl/index.php


www.perioperacni-sestry.cz



Akce v roce 2018 – dnes - Praha na VII. Kongres 
perioperačních sester



Plánované akce v dalších letech

 Kongres perioperačních sester  2019 v Ostravě

 Kongres EORNA 2019 v Haagu

 Pravidelné workshopy 1x ročně

 Konference k Evropskému dni perioperačního ošetřovatelství

 Kongres perioperačních sester  2020 v Brně



"Nečekejte, že vám někdo něco vrátí, že uzná vaše 
úsilí, odhalí vaše nadání, pochopí vaši lásku. 
Uzavírejte cykly. Nikoli z hrdosti, neschopnosti nebo 
pýchy, ale prostě proto, že už se vám nehodí do života. 
Zavřete dveře, vyměňte desku, ukliďte dům, vytřete 
prach. Přestaňte být, čím jste byl, a změňte se v toho, 
kým jste."

Paula Coelho

Práce v ČAS 

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=XRHihOFxpHb7kM&tbnid=S95X8m3E5-SXDM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://linkuj.cz/?id=show&viewnr=4&typ=0&par=24645&ei=aX1AUovLMonMtAadqYEI&psig=AFQjCNF_DoCUI-FVb97u12-eRFOR-Q_9CA&ust=1380044521973562
http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=XRHihOFxpHb7kM&tbnid=S95X8m3E5-SXDM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://linkuj.cz/?id=show&viewnr=4&typ=0&par=24645&ei=aX1AUovLMonMtAadqYEI&psig=AFQjCNF_DoCUI-FVb97u12-eRFOR-Q_9CA&ust=1380044521973562

