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ZPRÁVA Z KONFERENCE 

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester uspořádal 12. 9. 2017 v Českých Budějovicích I. ročník 

konference SVVS Sestra v proměnách času s podtitulem Profese sestry v širších souvislostech aneb 

nejen o vzdělávání. Konference, jež byla složena ze zvaných přednášek, studentské sekce a E-poster 

sekce byla zahájená prof. PhDr. Valérií Tóthovou, Ph.D., děkankou Zdravotně sociální fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Mgr. Janou Maňhalovou, prezidentkou Spolku 

vysokoškolsky vzdělaných sester, která hned v úvodu přivítala Pěvecký sbor Zdravotně sociální 

fakulty, který obohatil slavnostní zahájení českou a studentkou hymnou a písní Široký, Hluboký, která 

se váže k Jihočeskému kraji. Celou konferencí provázela moderátorská dvojice Mgr. Kristýna 

Toumová a Mgr. Jiří Kaas. 

Úvodní blok zahájila děkanka fakulty prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. v příspěvku Závisí budoucnost 

zdravotnictví na sestrách?, kde se zabývala smyslem vysokoškolského vzdělávání sester v souvislosti 

s aktuální situací po nabytí platnosti zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. 

Vyslovila nejistotu v možnosti realizace vzdělávání sester formou studia “4+1“za podmínek, 

které jsou kladeny nejen na časovou náročnost praxe, ale také na kvalitu znalostí absolventů 

zdravotnických škol. To svými zkušenostmi po proběhlých podzimních maturitách potvrdil i PhDr. 

Karel Štix, ředitel SZŠ a VOŠ v Českých Budějovicích a předseda Asociace zdravotnických škol ČR, 

v příspěvku Postoj Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ke změnám 

ve vzdělávání sester. Význam a důležitost vzdělávání sester na vysokých školách zdůraznil i MUDr. 

David Marx, Ph.D. příspěvkem Kvalitu dělají sestry. Na základě domácích i zahraničních studií tento 

fakt potvrdil tím, že ošetřovatelství jako i jiné profese a vědní obory se vyvíjí a klade větší nároky 

na sestry v oblasti technické, farmakologické ale i lidské – psychosociální. Proto zkrácení profesní 

přípravy sester nemůže přispět ke kvalitní a bezpečné péči. Zajímavým příspěvkem bylo vystoupení 

PhDr. Martina Šamaje, MBA s názvem Soudně-znalecká činnost v ošetřovatelství a důležitost 

korektního vedení zdravotnické dokumentace, kdy na konkrétní kauze demonstroval důležitost 
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efektivní multidisciplinární spolupráce a také řádného vedení ošetřovatelské dokumentace. Zdůraznil 

vliv únavy přetížených sester na pochybení s možnými fatálními dopady. MgA. Kateřina Havelková, 

ředitelka kanceláře Ombudsmana pro zdraví ve svém vystoupení Sestry, nenechte si všechno líbit!, 

popsala situace, kdy nevhodná i když ne špatně míněná komunikace zdravotníků, vede ke stížnostem 

pacientů. Jedná se především o použití odborných či slangových výrazů, mylné porozumění 

jednotlivým vyjádřením, která v pacientech vyvolají pocit strachu, nejistoty, či ponížení. V dalším 

příspěvku Historie a současnost NCO NZO. A co budoucnost? PhDr. Jana Nekudová popsala činnost 

této vzdělávací instituce a jejích snach poskytovat celoživotní vzdělávání nelékařským profesionálům. 

Velmi inspirativní byl příspěvek prezidentky Slovenské komory sester a porodních asistentek 

Mgr. Ivety Lazorové, dipl. p. a. Aktivity Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v oblasti 

vzdelávania a kompetencií sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Činnostmi, které komora 

realizuje, včetně již uskutečněných protestních akcí, si slovenské sestry vydobyly viditelné – 

partnerské místo na společensko politickém poli. V závěru Bc. Jan Šusta, předseda Odborového svazu 

zdravotnictví a sociální péče ČR, představil aktuální vizi a činnost odborového svazu v příspěvku 

Co bych měl vědět o odborech, než se rozhodnu přidat. Na závěr vystoupil zástupce společnosti 

AMECA Josef Borovka, který představil Internetový portál AMECA a nabízí budoucím i současným 

lékařům najít to nejvhodnější pracovní, kariérní a vzdělávací místo a nemocnicím vhodné kandidáty 

do jejich týmů. Uvažují rozšířit tuto službu i pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Ve studentské 

sekci, která proběhla v odpoledním bloku konference, zaznělo pod vedením předsedkyně komise 

Mgr. Aleny Machové a členů komise Mgr. Květoslavy Slabákové a Radima Baxy 10 příspěvků a 4                 

E-posterové prezentace. Velmi zajímavá témata výzkumných prací odhalila široké spektrum působení 

sester od preventivní činnosti po paliativní péči včetně doprovázení a s ním spojeným 

ošetřovatelským procesem. Důležitost přípravy sester byla zvýrazněna i v příspěvcích zaměřených 

na problematiku nástupu sester do praxe, působení ve vojenském zdravotnictví, mezinárodních 

sesterských organizací, práce sestry s technologiemi, tele- ošetřovatelstvím a v neposlední řadě péči 

sestry o znevýhodněnou minoritu klientů. 

Konference byla realizována za podpory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, Nakladatelství Grada, Kanceláře Ombudsmana pro zdraví a AMECA. 

Děkujeme všem, kteří se na konferenci podíleli, a těšíme se na další ročník. 

 

 

 

Prezidium SVVS 

 

 


