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Aktivity ČAS a Prezidia

• ČAS podporuje všechny nelékařské pracovníky napříč

obory, vyjednává lepší podmínky práce ve zdravotnictví,

snaží se vyjednat benefity…

• Mediální výstupy prezidentky a členů prezídia na podporu

práce zdravotníků

• Podpora zdravotníků psychická, právní, materiální, pojištění

ČAS jako profesní organizace je uznávanou autoritou 

v ČR již řadu let. 



Legislativa

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

• Aktivní spolupráce na zákonných normách týkající se 
vzdělávání a výkonu profese NLP – např. navyšování 
kompetencí sester, specializační vzdělávání, telemedicína

• Komora - předložený návrh do PS na vznik zákona České 
komory všeobecných sester a dětských sester, ČAS vydala 
prohlášení tiskovou zprávu. K tomu, zda bude zákon přijat a 
v jaké podobě, je ještě dlouhá cesta a také předmětem 
mnoha diskuzí v odborných i politických kruzích. 



Prestiž zdravotnických profesí

• ČAS a další sesterské organizace se připojily k celosvětové 
kampani Nursing now. Kampaň měla za úkol zviditelnit sestry, 
ošetřovatelství a přínos sester společnosti.                            
Rok 2020 byl symbolickým rokem, kdy si všechny sestry společně 
s dalšími nelékařskými profesemi sáhly na dno při boji 
s nebezpečnou pandemií.

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



Česká asociace sester se zapojila do projektu





Nursing Now v Česku má své patrony

Patrony kampaně Nursing Now

v Česku se stali světoznámý 

operní pěvec Štefan Margita a 

jeho manželka, známá 

zpěvačka paní Hana Zagorová. 

Na fotce zleva jsou s: Tomáš Válek 

(předseda POUZP), Jana Maňhalová 

(prezidentka Spolku vysokoškolsky 

vzdělaných sester), Martina Šochmanová

(prezidentka České asociace sester), 

Valérie Tóthová (předsedkyně AVNZP), 

Veronika Di Cara (členka prezidia České 

asociace sester) a Alice Strnadová (hlavní 

sestra Ministerstva zdravotnictví České 

republiky).



Projekt 

„Pomáháme sestřičkám“

Ve spolupráci s pojišťovnou Generali a Ondřejem Brzobohatým

www.pomahamesestrickam.cz

http://www.pomahamesestrickam.cz/


Záštita a spolupráce

• 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



Příklad aktivit

• Výzva na pomoc DP

• Pojištění pro členy

• Spolupráce se SPIS 

• Spolupráce s Asociací studentů pedagogických fakult – hlídání 

dětí zdravotníkům

• Čokoládová radost

• Káva a občerstvení v nemocnicích

• Dovolené zdarma, dárkové balíčky, svačiny, boty, krémy, 

diáře,… v období Covid 19



Významná ocenění ČAS

Snahou ČAS byla a stále je podpora a hájení zájmu 

nelékařů, za což se této organizaci dostalo mnoha uznání.

• Obdivovaná firma Czech top 100

• Poděkování od České pošty

• Cena Františka Kriegla – Nadace Charty 77

• Pamětní medaile České biskupské konference













Mediální výstupy - příklady

• 13. 5. 2022 - Setkání evropských psychiatrických sester v Praze

• 1. 3. 2022 - Válek se chce vrátit k debatě o profesní komoře sester. 
Musíme začít od začátku, reaguje prezidentka ČAS

• 26. 1. 2022 - Agresivních pacientů ubývá, většina lidí práci 
zdravotníků oceňuje, říká šéfka asociace sester

• 29. 11. 2021 - Na jaře zdravotníky opěvovali, teď jim nadávají

• a mnohé další ….

https://www.cnna.cz/napsali-o-nas/203/
https://www.cnna.cz/napsali-o-nas/202/
https://www.cnna.cz/napsali-o-nas/201/
https://www.cnna.cz/napsali-o-nas/197/


Pomoc ukrajinským sestrám

• Nové dramatické období – válka na Ukrajině

• Schůzka s výkonným ředitelem ICN Howardem 

Cattonem v Praze dne 21.3.2022

• Mgr.Jana Heřmanová,PhD. – delegátka ČAS v 

EFN, zmocněna jednat i se zástupcem ICN

• Společné kroky ICN a EFN



DĚKUJI VÁM  ZA  POZORNOST

www.cnna.cz

http://www.cnna.cz/

