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PŘEDMLUVA  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, 

ráda bych vás pozvala na již pravidelnou každoroční konferenci, kterou pořádá Katedra 

ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity 

v Plzni. Konferenci pořádáme ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň, Českou asociací 

sester a Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje. Velmi si vážíme spolupráce a 

partnerství těchto významných institucí, které nám pomáhají ve vzdělávání, výzkumu a 

praktické výuce našich studentů. 

CESTA POZNÁVÁNÍ A VZD ĚLÁVÁNÍ V OŠET ŘOVATELSTVÍ VI.  v tomto roce 

s mezinárodní účastí znovu navazuje na svou již několikaletou tradici, kdy letošní ročník je 

v pořadí šestý. Podtitul konference je tentokrát Ošetřovatelství není jen ošetřování a 

program konference je složen z velmi zajímavých a hodnotných příspěvků. Kromě prezentace 

ve formě přednášky mohli účastníci letošního ročníku přispět také do posterové sekce, kde 

můžeme najít mnoho cenných informací. 

Stejně jak tomu bylo v předchozích letech, i letos je pořádána konference pod záštitou děkana 

Fakulty zdravotnických studií. V letošním roce tuto podporu převzala nová děkanka fakulty - 

doc. PaeDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. Dále konferenci podpoří náměstkyně pro 

ošetřovatelskou péči FN Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, manažerka pro vzdělávání a 

výuku nelékařských zdravotnických pracovníků FN Plzeň Mgr. Světluše Chabrová a 

předsedkyně Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje Mgr. Kateřina Ratislavová. Se 

svým sdělením vystoupí také předsedkyně České asociace sester Plzeňského regionu Mgr. 

Nina Müllerová a profesorka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze prof. 

PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., která přednese příspěvek s názvem Ideály a realita 

v ambulantní péči. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem hostům, aktivním i pasivním účastníkům konference, 

sponzorům, vědecké radě a neposlední řadě i organizačnímu výboru, jehož zásluhou se 

můžeme setkat 6. 5. 2015 a zároveň si připomenout Mezinárodní den sester (12. 5.) a 

Mezinárodní den porodních asistentek (5. 5.). Těším se, že se znovu setkáme na dalším, 

sedmém ročníku Cesty poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství. 

                                                                                                 Mgr. Jana Holoubková, DiS. 

                                                                                                  vedoucí katedry 

Ošetřovatelství a porodní asistence 

                                                                                                 FZS ZČU 


