Informace z ČAS
Jménem prezídia ČAS si dovoluji pozdravit všechny členky naší profesní organizace
v novém roce 2008 – v roce plném změn. Pro někoho pozitivních, pro někoho
negativních.
Nicméně nepropadejme pesimismu. V úvodu letošního roku pracuje prezídium na
připomínkování novel vyhlášek č.434 a 424 zákona 96/2004 Sb.Jedná se o
prováděcí vyhlášky , které stanovují náplně činností a formy kontinuálního
vzdělávání nelékařských profesí.Česká asociace sester velmi dbá na dodržení
optimálních podmínek pro získávání osvědčení k registraci nelékařských profesí a
také na maximalizaci kompetencí těchto profesí v ošetřovatelském
procesu.Samozřejmě ČAS také předpokládá, že zejména všeobecné sestry se svých
kompetencí nebojí, naopak si je uvědomují a nesou za ně i odpovědnost.O vydání
novelizovaných vyhlášek budeme své členky informovat na web stránkách.
I Česká asociace sester zahájila tento rok velkými změnami. Některé z vás již
naznamenaly, že se výrazně změnila tvář internetových stránek ČAS. Došlo
k modernizaci a tím i k faceliftingu .Jistě oceníte nápaditost i přehlednost struktury
stránek. Díky za to patří paní Mgr.Petře Charvátové, která ač pečuje doma o dva
malé andílky a je na tzv.“mateřské dovolené“, věnuje tvorbě stránek mnoho času a
úsilí. Cílem je vytvoření maximálního zdroje informací nejen pro členky ČAS, ale i pro
nečleny. Na stránkách www.cnna.cz budou pravidelně umisťovány všechny
legislativní změny, informace o kreditním systému, podmínkách získání registrace
nelékařských profesí a mimo jiné i informace z regionů, tiskové zprávy a sdělení o
činnosti pracovních skupin.
Samozřejmě je nyní období kdy prezídium aktivně vstupuje do příprav a společně
tyto stránky tvoří a upravuje, proto již nyní navrhli změny – např. přihláška ke členství
do ČAS, která byla uložena ve složce O společnosti, nebyla umístěna pro naše
potencionální členky příliš vhodně, bude nyní uložena přímo na horní liště.Tím se
stane velmi rychle přímo dostupná.Vždyť nových žádostí o členství v ČAS přichází
na „stůl“ paní Věře Kunové třicet až čtyřicet denně!
Pro naše členky jsme si ale připravili pro letošní rok ještě několik překvapení.
Již tradiční akce , která je snad nejvýznamnější pro nás všechny – DEN SESTER ,
mění své umístění.
Tak tedy : DEN SESTER se letos uskuteční 26.června 2008 v Divadle Kalich
v Praze. Velmi krásné a důstojné prostředí umožní zvětšit kapacitu účastnic a zvolit i
netradiční formu programu setkání.
Prezídium ČAS stanovilo tým realizátorek, který tvoří paní víceprezidentka Bc.Milada
Appltová a paní Olga Pacholíková.
Nezapomeňte , že i letos můžete nominovat své kolegyně na cenu Florence
Nichtingalové.Podmínky jsou uveřejněné v časopise Florence. Určitě mnoho kolegyň
je významných a jistě si zaslouží ocenění své dlouholeté práce. Nominovat a účastnit
se mohou členky ČAS, regiony nebo sekce. Vítězku vybere komise složená
z prezídia ČAS a redakce časopisu Florence.Vstupenky budou distribuovány tradičně
prostřednictvím sekcí a regionů ČAS.
Prozradím ještě jedno překvapení – prezídium ČAS již delší dobu sleduje absenci
možností realizovat se ve vzdělávání sledování informací sester z ordinací

praktických lékařů a odborných ambulancí. Tyto kolegyně nemají takřka žádné
možnosti získávání informací o dění a novinkách v ošetřovatelství. Proto se
prezídium rozhodlo, že ustanoví novou sekci – Sekce primárních sester. Realizace
se ujali Mgr.Strnadová,MBA. a Bc.Irena Pejznochová.Nová sekce bude představena
na sněmu předsedkyň sekcí ČAS 2.února v Praze.
Plánovaný termín setkání zájemkyň o členství bude 29.března v Praze. Podrobnosti
a další informace včetně kontaktních adres budeme uvádět průběžně v dalších
číslech odborných časopisů.
Jak jsem již zmínila 2.února se uskuteční ve Fakultní Thomayerově nemocnici
v Praze Sněm předsedkyň sekcí a regionů České asociace sester. Na sněmu
představí všichni zástupci sekcí a regionů svou dosavadní činnost a seznámí své
kolegyně s plánem činnosti na rok 2008. O průběhu jednání sněmu vás budeme
informovat.
Další důležitou akcí pro Českou asociaci sester je KONFERENCE ČAS, která
proběhne 28.května 2008 v TOP Hotelu v Praze. Konference ponese hlavní téma :
Regionální vzdělávání nelékařů – projekt ČAS 2008. I o této akci budete všichni
včas informováni. Vzhledem k omezené kapacitě sálu bude nutné se řádně na
konferenci přihlásit.
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