Informace z ČAS
Činnost prezídia v období duben – květen 2007
Již v počátku své činnosti nové prezídium cítilo potřebu vytvořit větší prostor pro komunikaci
s kolegyněmi – zdravotními sestrami(samozřejmě i sestrami – muži) a proto vybudovalo
sekretariát ve kterém se sdružují všechny dotazy a potřeby členské základny. Sbíhají se sem
všechny nitky informací z terénu. V prostorách sídla České asociace sester v Londýnské ulici
15 , Praha 2 se kolegyním věnuje paní Pacholíková ve dnech - po: 11. 00 – 13.30; út: 13.00 –
18.00 hod.; čt – 11.00–13.30 hod.na tel.čísle tel. č. + 420 222 514 797 a na e-mailové adrese :
sekretariatcas@iol.cz.
Současně ve stejných prostorách nalezenou kolegyně i kreditní komisi – paní Janu Vlkovou –
zpracovatelku žádostí . Sem mohou směřovat žádosti o souhlasné stanovisko se vzdělávací
akci po předložení žádosti s programem a dokladem o zaplacení poplatku pouze písemnou
formou takřka po celý týden.
Prezídium také silně pociťuje potřebu výrazné komunikace s předsedkyněmi sekcí se kterými
bude v kontaktu jak prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo osobně v sekretariátu ČAS.
Na setkáních prezídia ČAS byl vytvořen a schválen plán vzdělávacích akcí pro rok 2007,
kterých se členky prezídia ČAS aktivně zúčastní.Dále jsou naplánovány termíny sněmů předsedkyň a
konference ČAS 2007, která bude věnována Kvalitě pracovního prostředí , kvalitě zdravotnických
služeb a bezpečí pacientů.
Již v tuto chvíli jsou ustanoveny pracovní skupiny, které výrazně budou pomáhat řešit jednotlivé
problematiky, které tíží české ošetřovatelství –
 Skupina pro dohodovací řízení
 skupina pro právní normy
 Komise pro vzdělávání
 Komise pro projekty EU
 Komise pro standardizaci ošetřovatelství a sledování indikátorů kvality
 Komise soudních znalců
 Komise pro reorganizaci ČAS
 Etická komise
 kreditní komise
které v průběhu roku budou vypracovávat a předkládat výsledky své práce.
Prezídium ČAS také velmi intenzivně řeší aktivní mezinárodní spolupráci , zastoupení a
prezentaci České asociace sester na zahraničních akcích.
Kromě práce pro kolegyně zdravotní sestry, je prezídium ČAS velmi aktivní i v dalších orgánech
ovlivňujících ošetřovatelství a jeho vývoj.Zástupci ČAS jsou přítomni v akreditační komisi,
zkušební komisi, centrální etické komisi nebo dohodovacím řízení ZP.
Současně je ČAS zastoupen i v redakčních radách nejčtěnějších odborných periodik pro sestry –
Florence, Sestra, Diagnoza v ošetřovatelství a Dimenze.
Veškeré aktuality a informace budou vždy uveřejněny na webb.stránkách České asociace sester :
www.cnna.cz, které budou otevřeny i nečlenkám tak, aby mohly nahlédnout do strategie, cílů a
plánu činnosti ČAS. Naleznou zde i kontakty na prezidium a vzdělávací akce, které pořádá
Česká asociace sester a na které se budou moci všichni přihlásit i elektronicky.

Bc.Irena Pejznochová
Tiskové odd. prezídia ČAS

