
Informace z ČAS

Prázdniny nám utekly jako voda a opět tu máme školní rok. Děti se vrací do školních lavic a 
mnohým z nás vypršela i  zasloužená dovolená. Nicméně prezídium ČAS pracovalo i o 
prázdninách a to zejména na úkolech týkajících se vytvoření a nastartování činností 
pracovních skupin, které již mají za sebou i první schůzky. Pracovní skupiny se velmi aktivně 
zapojily do práce zejména pracovní skupina  pro právní normy pod vedením Bc.Erny 
Mičudové.
Vedoucí pracovních skupin si ze seznamu navržených členů sekcí a regionů vybrali tým 
spolupracovníků .Všechny pracovní skupiny si do sněmu předsedkyň, který se koná 
22.9.2007 v Brně, určí  systém podle kterého bude celá skupiny pracovat a vzájemně se 
informovat – vytvoří si vize,standardy a pravidla. S cíli pracovní skupiny dále pak seznámí 
předsedkyně sekcí na sněmu předsedkyň.
Na internetových stránkách ČAS budou pracovní skupiny  pravidelně  informovat o své 
činnosti a výsledcích 
Prezídium se seznámilo s akcemi ,které se budou konat na podzim roku 2007 a některých 
z nich se určené členky prezídia aktivně zúčastní aby informovaly členky i nečlenky ČAS 
s činností asociace, novými kontakty a systémem informování pracovníků nelékařských 
profesí.
Zároveň prezídium pod vedením víceprezidentky Bc.Milady Appltové připravuje odbornou 
konferenci ČAS 17.listopadu 2007 v Karlových Varech na téma bezpečné prostředí pro 
pacienty pod záštitou ministra zdravotnictví MUDr.Julínka.V této chvíli se připravuje 
odborný program ,se kterým budou kolegyně včas seznámeny.
Od září bude spuštěn projekt E-LEARNINGOVÁ UČEBNA ve spolupráci s pracovní 
skupinou pro vzdělávání pod vedením Mgr.Mikšové.

Sekce Léčby bolesti a sekce Paliativní péče se dohodly na sloučení  k 1.6.2007.
Volby do předsednictva sloučené sekce proběhne v listopadu na konferenci.
Změnit informace na www stránkách. Prezídium o tomto bylo informováno

Ukončení činnosti Regionu Plzeň:
Ke dni 18.7.2007 byla ukončena činnost Regionu Plzeň na žádost předsednictva regionu a 
odstoupení předsednictva. Tím dnem byla předána veškerá dokumentace a finanční hotovost 
revizní komisi a účetní ČAS za přítomnosti: PhDr.Mádlová, Bc.Pátá,  Nociarová, Kočová, 
Koupilková. Činnost Regionu Plzeň byla k tomu datu ukončena.
Zápis o předání a veškerá dokumentace je uložena v sekretariátu ČAS, včetně finanční 
hotovosti a bude předána předsedkyni Regionu Karlovy Vary po ukončení ankety mezi 
členkami zanikajícího regionu.
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