
 

 

 

Schůze výboru PS Kardiologických sester a spřízněných profesí 

30.9.2021, 13.00hod ZOOM 

 

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

Omluveni:L.Šedová, J. Kovalčíková 

 

1. Banner  

 Poděkováníza návrhjaně Kovalčíkové, který byl všemi podpořen. Prosím pouze o dodání loga 

ČKS. Uložení banneru – Praha. 

2.Kahoot, FB 

 ZhodnoceníJ.Pospíchal – během prázdnin bez soutěží, budeme pokračovat dle dohodnutého 

plánu, sdílet link Kahoot na sociálních sítích – cíl stále dostat pracovní skupinu do povědomí 

sester a posílit členskou základnu 

3. Rozhovory 

 Rozhovory s kardiologickými sestrami – provádí dále Š.kuchtová, rozeslán mail všem 

vrchním sestrám kardiocenter se žádostí o doporučení sestřiček k rozhovorům – pouze 1 

odezva 

 Budeme dále pokračovat 

4.Noví členové PS 

 Celkem 82 členů, nelékaři se hlásí, ale do PS jen 2 noví, opakovat osvětu PS – dopis vrchním 

sestrám kardiocenter 

 Oslovení stávajících členů ČKS s upozorněním na vstup do PS KSSP – L. Klímová, děkujeme 

5.Posílení spolupracovníků z Brna a jiných nemocnic 

 Aktualizován seznam vrchních sester kardiologických klinik a oddělení, osloveny vrchní 

sestry FN Buhunice, FN USA – bez odezvy,  

 Využití webináře  (Praha, Kavčí Hory) k prezentaci PS a  oslovení ke spolupráci – stanovit 

téma, termín 

  

6. Kardiologický sjezd sester na Slovensku 

 Účastník za PS KSSP L. Klemsová – navázání opětovné spolupráce 

 Pozvání kardiologických sester na Výroční sjezd ČKS (Mgr. M. Mikátová, M. Labudová) – 

návrh 2 sdělení 

7. XIV. Kongres kardiologických sester Ostrava 



 Zhodnocení L. Klemsová 

 Návrh na setkání PS KSS na další konferenci v Ostravě 2022 – bude upřesněno, Hetclová 

8. Listopadka 

 Konání 6.11. 2021, organizační výbor – J. Kovalčíková, Š. Kuchtová 

 Doplnění rogramu 

 Požádat výbor ČKS o příspěvek 

9. XXX. Sjezd ČKS 8. – 10. 5. 2022 

 Připravit blok PS – budeme osloveni 

 Blok Varia – připravovat již sdělení – plán oslovovat jiná pracoviště než se prezentují 

nejčastěji – dohodneme na další schůzi 

10. Plán aktivit PS 

 Pokračovat v rozhovorech 

 Návštěvy jiných nemocnic za účelem osvěty, spolupráce kardiologických sester 

11. Různé  

J. Doležal  informoval o partnerství PS KSSP na projetu 

Ehealthliteracylearningskillsamongnursesworkingwitholderpeople – projekt edukační dovednosti 

sester pracujících se seniory v oblasti zdravotní gramotnosti 

 

 

Zapsala: Dagmar Hetclová 


