PŘEDMLUVA
Dne 17. 9. 2020 se uskutečnil jedenáctý ročník tradičního kongresu
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství a jarní/podzimní konference
ČAS Region plzeňský s podtitulem Nursing Now. Akce byla určena pro
studenty oboru ošetřovatelství a porodní asistence, všeobecné sestry,
porodní asistentky a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky i osoby
vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky. Kongresu se zúčastnilo
šest desítek účastníků, a to i přes nepříznivou epidemiologickou situaci.
Kongres byl z tradičního jarního termínu přesunut na podzim. Účastníci
kongresu – nejenom z České republiky – a kvalitní složení vědeckého výboru
kongresu předurčovalo jeho zdárný průběh.
Konference se nesla v duchu celosvětové kampaně Nursing Now a
příspěvky tematicky směřovaly k nespornému významu ošetřovatelství
v současném zdravotnictví a péči o zdraví. Mgr. Bc. Světlana Chabrová
představila historii a současnost specializačního studia Intenzivní péče.
Motem příspěvku Mgr. Dany Juráskové, Ph.D. MBA bylo: „V životě mohu
litovat jen těch příležitostí, které jsem nevyužila“. Mgr. Nina Müllerová,
držitelka Ceny Florence Nightingalové za rozvoj ošetřovatelství pak
prezentovala svoji bohatou profesní kariéru v příspěvku „Moje cesta začíná
a končí v nemocnici“.
Příspěvek Mgr. Kateřiny Ratislavové, Ph.D. z Katedry ošetřovatelství
a porodní asistence „Péče o ženu při perinatální ztrátě“ prezentovala
problematiku z historického hlediska. Mgr. Jiřina Uhrová ze Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni a představila
4

využití zkušeností ze zahraniční v rámci projektu Erasmus +, hovořila o
výměně zkušeností ve vzdělávání sester se zahraničím (Německo,
Slovensko, Slovinsko).
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. promluvil o významu
ošetřovatelského výzkumu v hematoonkologii, zmínil význam EBP,
vzdělávání sester v oblasti edukace a dále nutnosti evropské mezinárodní
spolupráce v ošetřovatelství.
Na závěr své přednášky prof. Vokurka uvedl, že … „Přes všechny
definované

a

doporučené

postupy,

nejmodernější

přístroje

a

pomůcky…Osobnost, charakter a zkušenost ošetřujících je zásadní,
nejdůležitější a nejhodnotnější atribut.“ Což je více než pravdivé a výstižné,
věty nesoucí odkaz pro budoucí nelékaře….
Velmi kvalitně připravený a realizovaný byl i 5. blok kongresu, který
proběhl v rámci FZS ZČU v Plzni a anglickém jazyce. Závěrem lze
konstatovat, že kongres byl opět velmi úspěšný. Organizátoři tímto všechny
srdečně zvou na 12. ročník, který proběhne v roce 2021.

PhDr. Jitka Krocová
vedoucí Katedry ošetřovatelství a porodní asistence
FZS ZČU v Plzni
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