
 

Strana 1 (celkem 1) 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 07. 12. 2017/15:30 HODIN  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Krajská zdravotní uspořádala v Městském divadle v Chomutově celonárodní Konferenci sester a Internistický 
den 
 
Oddělení hlavní sestry Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.,  uspořádalo pod záštitou  
Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., a náměstka primátora statutárního 
města Chomutov Mgr. Jana Mareše, MBA, XIII. ročník celonárodní Konference sester (KORN) a XI. ročník 
Internistického dne. Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v Městském divadle v Chomutově. 
Jejím odborným garantem byla Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Chomutov, o. z. 
 
Pozdravy předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, kterému pracovní povinnosti 
neumožnily účast na chomutovské konferenci, vyřídil místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer. 
„Jsem velmi rád, že v Chomutově vznikla taková tradice, jakými sesterská konference a internistický den 
určitě jsou. Dovolte mi, abych proto poděkoval hlavní sestře chomutovské nemocnice Mgr. Anně-Marii Malé 
za mnoholeté organizátorství tohoto významného odborného setkání. Moc si toho vážíme,“ uvedl Mgr. 
Radek Scherfer. 
 
Dopolední blok, před jehož odbornou částí účastníky konference potěšilo vystoupení folklorního souboru 
Skejušan, zahájily zajímavé přednášky „Práce řádových sester“ a „Působení Milosrdných sester (nejen) 
v Chomutově“. Pozvání totiž přijaly sestry z Oddělení paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského  a z České provincie Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže. A například Státní zdravotní 
ústav v Praze se zde prezentoval vystoupením na téma „Problematika krátkých intervencí v praxi“. Ve 
druhém bloku se objevily mimo jiné přednášky „Téma hygiena práce - šetření nemocí z povolání - úvaha“ 
nebo „Bolest jako dogma, konzervativní terapie“. 
 
„Řádové sestry byly úžasné, jejich vystoupení byla neotřelá, ale velkou kvalitu měly i další letošní příspěvky. 
Kongres sester bude od příštího roku putovní, podívá se tedy i do dalších měst, v nichž má Krajská zdravotní 
nemocnice. Příští rok konferenci sester uspořádá Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, v roce 2019 se 
v Chomutově uskuteční již XIV. ročník KORN,“ řekla po akci, která do Chomutova přivedla 170 zájemců, Mgr. 
Anna-Marie Malá, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. 
 
Tiskovou zprávu a fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/ 
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