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Prezídium ČAS



Silná profesní organizace

• Proč bych měl/a vstoupit do ČAS ?

• Realizace ČAS



Legislativa

• Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ČAS členem pracovní 
skupiny při MZ

• Aktivní spolupráce na zákonných normách týkající se vzdělávání a výkonu 
profese NLZP



        Prestiž zdravotnických profesí

 

• ČAS a další sesterské organizace se připojily k celosvětové kampani 
Nursing now. 

– Kampaň má za úkol zviditelnit sestry, ošetřovatelství a přínos sester  společnosti.

• Dokumentární seriál „Sestřičky“ –  inciativa prezidentky ČAS, březen – 
duben 2020.



Akce

• Garant soutěže „Sestra roku“ 

• Ples sester 

• Kulturní akce k oslavě Mezinárodního dne sester

• Udělování cen Florence Nightingalové

• Podpora Světového dne Stop dekubitům

• Spolupráce s profesními organizacemi v ČR, s EFN, aj.

• Spolupráce s pacientskými organizacemi, např. Roska, aj. 



• Benefity 

• Projekt pomáháme sestřičkám

• Ochranné pomůcky, respirátory, štíty,.. 

Pandemie Covid-19

Oceňujeme náročnost práce všech profesionálů v první linii, a 

proto v případě nákazy virem COVID-19 zmírníme finanční 

dopady onemocnění na vás nebo vaše blízké tímto způsobem: 

500 Kč za každý den hospitalizace 1 000 Kč 

za každý den péče na JIP 1 000 000 Kč v případě smrti.



Projekt 

„Pomáháme sestřičkám“

ve spolupráci s pojišťovnou Generali a Ondřejem Gregorem Brzobohatým

www.pomahamesestrickam.cz

http://www.pomahamesestrickam.cz/


Podpora zdravotníků

• Psychická, právní, pojištění 

• OOPP - zprostředkování pomoci při zajištění 
v terénu

• Nabídky firem, rekreačních zařízení

• Mediální výstupy prezidentky a členů prezídia 
na podporu práce zdravotníků



Profesní komora

• Návrh zákona ,,Česká komora všeobecných a dětských sester´´

• Komora pro všechny NLZP nebo jen vybrané profese?

• Jednání s profesními sdruženími



• ČAS je otevřená organizace (přivítáme zpětnou vazbu, podněty pro další 
aktivity)

• S každým dalším členem je ČAS silnější…silnější ČAS lépe podpoří Vás… 





DĚKUJI VÁM  ZA  POZORNOST

www.cnna.cz 

http://www.cnna.cz/
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