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Činnost České asociace zdravotníků v revmatologii, z.s. v roce 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Česká asociace zdravotníků v revmatologii, z.s. navázala své aktivity v roce 2016 na činnost z mi-
nulých let. Činnost byla zaměřena na vzdělávací a aktivní přednáškovou činnost. Členové České 
asociace zdravotníků v revmatologii se aktivně účastnili národních i mezinárodních konferencí a 
podíleli se na výuce studentů ošetřovatelství v NCONZO, studentů oboru ošetřovatelství z 1. lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy a studentů fyzioterapie z 1. – 3. lékařské fakulty Univerzity Karlo-
vy a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.  

Přednášková činnost 

Členové České asociace zdravotníků v revmatologii a ostatní zdravotníci nelékařských pro-
fesí z České republiky se pravidelně aktivně účastní národních a mezinárodních konferencí. 
Zdravotníci nelékařských profesí v revmatologii z celé České republiky tak mají možnost 
sdílet aktuální odborná témata, ale i zajímavé kazuistiky z každodenní revmatologické pra-
xe.  

• 14. – 16.5. 2016 - XIII. seminář mladých revmatologů – aktivní účast - M. Špiritovič, B. 
Heřmánková 

• 8. - 11.6. 2016 - Výroční evropský kongres EULAR 2016 – aktivní účast - H. Šmucrová - 
prezentace činnosti České asociace zdravotníků v revmatologii v rámci schůzky presidentů 
nelékařských organizací v rámci EULAR, předsedání odbornému bloku přednášek, schůzka 
odborné podskupiny zdravotníků nelékařských profesí v EULAR pro vzdělání a vědu.  

• 6. a 7.9. 2016 - Seminář na téma: Akreditace a hygiena - aktivní účast - J. Paříková 

• 29.9. - 1.10. 2016 - 60. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů - aktivní 
účast -  

 J. Melicharová, I. Půtová, A. Rathouská, H. Šmucrová, M. Špirotovič, G. Vincová, K. 
Vondřičková,   H. Vránová 

• 21. - 22.10. 2016 - XXII. konference zdravotníků nelékařských profesí – “Komunikace 
V.” Samotné konferenci předcházelo setkání v Revmatologickém ústavu - připravila H. Vrá-
nová. Aktivní účast na konferenci - MUDr. H. Ciferská, H. Šmucrová, H. Vránová, předsed-
kyně Revma Liga Česká republika, z.s. E. Müllerová a pacientka Revma Liga Česká repub-
lika, z.s. Z. Fišerová 

Vzdělávací činnost 

Členové Česká asociace zdravotníků v revmatologii se podílí na vzdělávání studentů 
ošetřovatelství a studentů fyzioterapie. Pro zdravotníky nelékařských profesí v rev-
matologii z celé České republiky pořádá konferenci “Komunikace”. 

• Výuka vzdělávacího modulu revmatologie v NCONZO Brno – J. Korandová   

• Příprava vzdělávacího modulu revmatologie v NCONZO na rok 2017 - J. Korandová 

• Výuka studentů ošetřovatelství 1. lékařské fakulty UK 

• Výuka studentů fyzioterapie 1.-3. lékařské fakulty UK, studentů fyzioterapie fakulty tělesné 
výchovy a sportu UK 



Dary pro Českou asociaci zdravotníků v revmatologii, z.s. 

• V roce 2016 obdržela Česká asociace zdravotníků v revmatologii, z.s. dary od České rev-
matologické společnosti ČLS JEP, ze kterých byl uhrazen členský poplatek v Evropské lize 
proti revmatismu (EULAR) a dále výdaje spojené s přechodem na zapsaný spolek. 

• V roce 2016 obdržela Česká asociace zdravotníků v revmatologii, z.s. dar pro pořádání 
výše jmenované konference ze strany firmy UCB. 

Do konce roku 2016 vyplývala povinnost všech občanských sdružení transformovat se na 
zapsané spolky. Česká asociace zdravotníků v revmatologii tuto povinnost také splnila a 
dne 14.12. 2016 byla transformována na zapsaný spolek. 

     
Bc. Hana Šmucrová 

Předsedkyně Česká asociace zdravotníků v revmatologii, z.s. 

 


