
1. Činnosti Spolku ve vztahu ke studentům vysokoškolského studia ošetřovatelství: 

a) zapojení studentů vysokoškolského studia do vědecko-výzkumné činnosti Spolku, 

b) výměna praktických zkušeností mezi členy Spolku, 

c) řešení podmínek a problémů ošetřovatelské praxe,  

d) spolupodílení se na zvyšování kvality praktické a teoretické výuky, 

e) možnost prezentace výsledků vědecko-výzkumné činnosti studentů  

ošetřovatelství, 

f) publikační činnost vědecko-výzkumných prací studentů ošetřovatelství pro 

odbornou i laickou veřejnost, 

g) zprostředkování informací o vysokoškolském vzdělávání a možnostech dalšího 

vzdělávání, 

h) možnost účasti na odborných konferencích. 

 

2. Činnosti Spolku ve vztahu k výkonu povolání vysokoškolsky vzdělané sestry 

v ošetřovatelství: 

a) podpora činností směřujících k legislativnímu ukotvení kompetencí sester ve vazbě na 

dosaženou úroveň vzdělání, 

b) dosažení koncenzu mezi lékaři a vysokoškolsky vzdělanými sestrami při realizaci 

kompetenčního managementu v rámci zdravotnického týmu,  

c) spolupráce se studentskou sekcí Spolku ve všech oblastech, zejména v řešení 

problémů v ošetřovatelské praxi, 

d) proklamace a podpora realizace výzkumných výsledků EBP v ošetřovatelské praxi,  

e) realizace odborných konferencí a seminářů pořádaných Spolkem v rámci ČR 

i v zahraničí, 

f) využití benchmarkingu v ošetřovatelské praxi, 

g) předkládání návrhů a vlastních stanovisek kompetenčním orgánům státu v otázkách 

realizace kvalifikačního a postkvalifikačního vzdělávání sester, 

h) podpora vysokoškolského vzdělávání sester. 

 

3. Činnosti Spolku ve vztahu k vysokoškolským pedagogům aktivně se podílejících 

na výuce programu ošetřovatelství 

a) zprostředkování provázanosti informací na základě EBN v ČR i ve světě, 

b) pravidelné setkávání se vědeckých pracovníků, studentů a sester z praxe zabývajících 

se ošetřovatelstvím, 



c) pořádání pravidelných setkávání zástupců Spolku se zástupci vzdělávacích institucí a 

nemocnic za účelem diskuse aktuálních témat, problémů a jejich možných řešení, 

d) vytváření odborného portfolia za účelem zlepšení kvality vzdělávání v oblasti 

ošetřovatelství, 

e) pravidelné pořádání odborných seminářů, konferencí a workshopů zabývajících se 

ošetřovatelskou problematikou za účelem kontinuálního zvyšování kvality 

poskytované péče, 

f) realizace mezioborové spolupráce ve zdravotnických profesích za účelem zvýšení 

prestiže profese sestry, 

g) návrh nových doporučení a případných změn v oblasti ošetřovatelství a jejich následné 

prezentování zainteresovaným institucím, 

h) pomoc při realizaci vědecko-výzkumné činnosti v ČR i ve světě, 

i) poskytnutí informací o možnosti aktivního zapojení se do činností Spolku a jeho 

možného utváření, 

j) možnost aktivního podílení se na vytváření moderní ošetřovatelské profese, 

k) vytvoření webových stránek Spolku s možností online konzultační činnosti, 

l) pořádání odborných zahraničních stáží a výměnných pracovních pobytů v souvislosti 

s nabýváním nových znalostí a dovedností, 

m) vydávání odborného periodika prezentujícího nejnovější poznatky z oblasti 

ošetřovatelství, 

n) vytváření kurikul a sylabů a jejich společné zavádění do ošetřovatelské praxe, 

o) vytváření nových podnětů pro zpracování bakalářských, diplomových, disertačních, 

habilitačních a rigorózních prací a následné prolínání výsledků do ošetřovatelské 

praxe. 

 

 

 

 

 


