
 

 

Zápis schůze PS KSSP 

Dne: 29. 4. 2021 

Místo setkání: On-line forma 

Přítomni: D. Hetclová, J. Doležel, L. Klemsová,  J. Kovalčíková, L. Šedová, J. Pospíchal,  Š. Kuchtová 

 

 Prezentace PS KSSP na FB s cílem rozšířit členskou základnu – sdílení příspěvků se daří dle 

plánu, rozšíření příspěvků o mimokardiologickou tématiku se záběrem na celé spektrum 

práce nelékařů 

 Výměna obrázku sestry na stránkách FB – návrhy ke zhodnocení budou dodány ke schválení 

 Omezení přístupu k novinkám, přednáškám, výzkumu nelze pouze pro členy PS, budeme 

hledat jinou cestu jak privilegovat členy naší PS s cílem motivovat je k členství 

 Kahoot soutěže – úspěch, rozdělení dalších témat, celkem 26 / 26 

 Důvody proč být v PS KSSP – bude zpracováno a vyvěšeno na stránkách ČKS v naší PS, FB + 

přidáme ještě postup/ způsob přihlášení do ČKS  

 Videa – prezentace výkonů pracovišť cestou odkazu na příslušné kliniky 

 Video – prezentace PS – bude probráno v Praze na Výročním sjezdu 

 Výroční sjezd ČKS 9. – 21. 5. 2021 – Vstup PS 12. 5. - 2 bloky, poděkování k Mezinárodnímu 

dni sester 12. 5. 

  17. ročník tradičního běhu/ chůze J. Tomana – 3 km, v období konání sjezdu, motivace 

k účasti sester 

 Návrh na výrobu banneru k prezentaci PS – obrázek, logo, motto 

 Konference – Ostrava 21. Září 2021 – návrhy sdělení za PS poslat do konce května L. 

Klemsová 

 Praha Listopadka online s vysílání z Prahy s osobní účastí přednášejících (čtvrtek), současně 

schůze výboru 

 Šetření – Pracovní zátěž kardiologických sester v „covidovém období“ – návrh L. Klemsová – 

zhodnocení návrhu, stanovení spuštění šetření ve FN Ostrava, Praha, Olomouc 

 Návrh na rozhovory se sestřičkami k prezentaci na FB – předem definované otázky, široké 

spektrum odvětví kardiologie (JIP, ambulance, sály, lůžkové oddělení, paliativní péče, 

kardiochirurgie, poradny, kardiologické sestry spádových kardiologů...) – Šárka Kuchtová 

 Návrh na osobní předávání zkušeností formou „Kardiosestry na cestách“ – člen výboru na 

cestách s vybraným členem pracovní skupiny – do příští schůze zpracovat námět co vidět, 

oblasti zájmu, formu sdělení získaných postřehů, financování – cestovní příkazy? 

 Další schůze 24. 6. 2021 ve 13hod, 30. 9. 2021 

Zapsala: D.Hetclová 


