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Česká asociace zdravotníků v revmatologii, z.s. 

 Sdružuje zdravotníky, kteří pracují nebo pomáhají v oblasti revmaticky nemocných 
pacientů. Jejich činností snižuje dopad revmatických a muskuloskeletálních onemocnění 
na jednotlivce a společnost a zlepšuje tak sociální postavení revmatických pacientů. 

Činnost popsaná výše je naplňována na lokální, národní a mezinárodní úrovni prostřednic-
tvím: 

• podpory profesního rozvoje a vzdělávání zdravotníků v oboru revmatologie a oblastech 
souvisejících  

• podpory výzkumu a podílení se na vědecké činnosti 
• pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost 
• zlepšování kvality v oblastech edukace a vzdělání v revmatologii 
• podpory spolupráce s Českou revmatologickou společností a Evropskou ligou proti 

revmatismu 
• navazování spolupráce se vzdělávacími institucemi v ČR a zahraničí 
• navazování spolupráce a podpora aktivity pacientských organizací 
• řádné členství v Evropské lize proti revmatismu 



Organizační struktura 
 

  

 

 

Orgány spolku 

Členská schůze 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze tvořená všemi členy spolku. Členská scůze 
rozhoduje o změnách stanov, volí členy výboru a odvolává je, stanovuje výši a splatnost 
členských příspěvků, schvaluje úkoly spolku na příslušné období, konkretizuje činnosti 
spolku na delší období, schvaluje rozpočet spolku, roční závěrku hospodaření a revizní 
správu, rozhoduje o vyloučení člena, rozhoduje o zániku spolku. 

Výbor 

Výbor je kolektivním statutárním a výkonným orgánem spolku. Výbor je tříčlenný. Členové 
výboru jsou voleni členskou schůzí na období 5 let na základě návrhu některého z členů. 
Výbor spolku volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka/administrátora 
výboru spolku. 

Členská schůze Výbor

Předseda

Místopředseda

Pokladník/ad-
ministrátor 



Činnost v roce 2017 

Přednášková činnost 

Členové České asociace zdravotníků v revmatologii  a ostatní zdravotníci nelé-
kařských profesí 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 praxe v oboru revmatologie a oborech s revmatologií 
souvisejících.  

Účast na národních konferencích  

• 4. - 6.1. 2017 - Třeboňské revmatologické dny - aktivní účast - M. Bartošová, M. 
Doležalová, P. Eichnerová, J.Malechová, J. Melicharová, J. Korandová, A. Rathou-
ská, H. Šmucrová, M. Špiritović, E. Taušová, H. Vránová, G. Vincová, K. Vondřičko-
vá 

• 11.  -13.5. 2017 - XIV. seminář mladých revmatologů - aktivní účast - H. Šmucro-
vá, M. Špiritović 

• 26. - 27.5.2017 - Konference Gastro-Derma-Revma 2017 - aktivní účast - M. Do-
ležalová, E. Karpíšková, J. Korandová, H. Šmucrová 

• 8. - 10.6. 2017 - XII slapské sympozium – aktivní účast - O. Bittnerová, H. Šmu-
crová, E. Taušová, I. Zinková 

Účast na mezinárodních konferencích 

• 14. - 17.6.2017 - Výroční evropský kongres EULAR 2017 - aktivní účast - H. 
Šmucrová - prezentace činnosti České asociace zdravotníků v revmatologii v rámci 
schůzky stálého výboru zdravotníků nelékařských profesí z jednotlivých evropských 
zemí v rámci EULAR, předsedání odbornému bloku přednášek, schůzka podvýboru 
zdravotníků nelékařských profesí v EULAR pro vzdělání, vědu a výzkum.  

Česká asociace zdravotníků v revmatologii a Evropská liga proti revmatismu 
Zdravotníci nelékařských profesí z České republiky mají své zastoupení (H. Šmucrová) 
ve stálém výboru zdravotníků nelékařských profesí v EULAR. Schůzka tohoto výboru 
probíhá v rámci výročního evropského kongresu EULAR. Rovněž dvakrát do roka se 
schází podvýbor zdravotníků nelékařských profesí v EULAR pro vzdělání, vědu a vý-
zkum. V průběhu roku rovněž probíhá celá řada projektů na poli zdravotníků nelékař-
ských profesí v revmatologii. V roce 2017 probíhala následující setkání: 

• 14. - 17.6.2017 - Výroční evropský kongres EULAR 2017 - schůzka stálého vý-
boru zdravotníků nelékařských profesí z jednotlivých evropských zemí v rámci EU-
LAR, schůzka podvýboru zdravotníků nelékařských profesí v EULAR pro vzdělání, 
vědu a výzkum 



• 16. - 17.10.2017 - 1. setkání pracovní skupiny EULAR pro vývoj Doporučení/
bodů ke zvážení obecných klíčových kompetencí zdravotníků nelékařských 
profesí v revmatologii 

• 29. - 30.11.2017 - Zimní setkání EULAR podvýboru pro vzdělání, vědu a vý-
zkum 

Vzdělávací činnost 

Členové Česká asociace zdravotníků v revmatologii se podílí na vzdělávání stu-
dentů ošetřovatelství, studentů fyzioterapie a ergoterapie. 

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

• Příprava vzdělávacího modulu revmatologie v NCONZO na rok 2018 - J. Korando-
vá 

• Výuka studentů ošetřovatelství 1. lékařské fakulty UK 

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

• Výuka studentů ergoterapie 1. lékařské fakulty UK, studentů fakulty zdravotnických 
studií UJEP 

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

V roce 2017 obdržela Česká asociace zdravotníků v revmatologii, z.s. dary od České 
revmatologické společnosti ČLS JEP, ze kterých byl uhrazen členský poplatek v Ev-
ropské lize proti revmatismu (EULAR). 

    

Bc. Hana Šmucrová 
Předsedkyně Česká asociace zdravotníků v revmatologii, z.s.


