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ČESKÁ ASOCIACE SESTER  
SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ 

 

 

Mimořádná porada SFA ČAS 2. 11. 2009 
 

Přítomny:  

• výbor SFA ČAS - B. Hervertová, M. Kubečková, H. Pavlasová, L. Přecechtělová,  

 K. Tulachová, A. Vagenknechtová 

• revizní komise – V. Vlachová 

Omluveny: 0 

Poradu vedla: A. Vagenknechtová 

 

1) Kontrola úkolů – vše plněno v termínech 

2) Informace ze sněmu předsedkyň ČAS: 

- přečíst zápis na stránkách ČAS, všechny členky výboru 

- zrušena možnost přerušení v ČAS;  zaslat návrh na možnost ukončení a 

znovuobnovení členství bez doplatků 

- zaslat informační e-mail členům SFA ČAS – zdražení poplatků pro členy ČAS, viz 

zápis ze sněmu předsedkyň na www.cnna.cz, zajistí B. Hervertová do následující 

porady 

3) Účast na vzdělávacích akcích ČLnK – Liberec 26.11. 2009, zúčastní se L. Přecechtělová 

4) Zhodnocení průběhu konference 24.10. 2009: konference proběhla bez komplikací 

5) Změny pro příští pořádání konferencí sekcí FA ČAS: 

- zvýšit poplatky pro firmy 

- celoroční plánování 

- snížena kapacita pro účastníky v nemocnici IKEM na 176 účastníků – nutno 

akceptovat 

- nutná změna v časových intervalech programu, ranní blok delší, odpolední zkrátit  

- zajistit průběžné občerstvení (káva, čaj) po celé dopoledne 

- zvážit zdražení poplatku za konferenci pro přihlašující se jiným způsobem než on-

line 

- na pozvánce zdůraznit, že poplatek za konferenci je nevratný a daňový doklad se 

zpětně nevystavuje 

- návrh na vzdělávací akcie na konference pořádané SFA ČAS pro členy SFA ČAS 
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- odepsat omluveným účastníkům na konferenci konanou 24.10. 2009 – nabídnout 

účast na jedné z příštích konferencí zdarma v maximální době trvání čerpání 1 roku, 

zajistí K. Tulachová 

- poplatek účastníků za konferenci – splatnost nejpozději 14 dní předem 

- zjistit firmu pro zpracování přihlášek na vzdělávací akci – zajistí A. Vagenknechtová 

- zjistit možnosti jiných prostor pro vzdělávací akce – zajistí A. Vagenknechtová,  

V. Vlachová, L. Přecechtělová  

- vyhodnotit dotazníky – zajistí H. Pavlasová do následující porady 

6) Článek do Pharma News – odevzdání v prosinci, zajistí M. Kubečková 

7) Plán akcí na rok 2010: 

- SFA ČAS - uspořádat dvě akce, duben a říjen – 17.4. 2010 a 16.10. 2010 

- Pharma News – účastnit se jejich akcí, rozděleny termíny mezi členy, účast 

v dopoledním bloku, definitivní rozhodnutí na další poradě SFA ČAS 

8) Logo SFA ČAS – vyhlásit soutěž pro FA, zpracovat do Pharma News, vítěz dostane roční 

členství v SFA ČAS zdarma + další hodnotné ceny. Postup: zadání v lednu v časopise 

Pharma News, odevzdání do konce března 2010, členky výboru vyberou 5 návrhů a 

účastnící dubnové konference vyberou nejlepší návrh 

9) Navrhnout nominace FA za celoživotní přínos pro obor FA –  zjistí H. Pavlasová 

10) Článek do Florence „zpravodaj ČAS“ o sekci FA – vyjde v lednu, základní data o SFA ČAS, 

vypracuje M. Kubečková a A. Vagenknechtová – do 23.11.2009 

11) Kongres Evropského výboru farmaceutických techniků CEPT v Lisabonu 3.-5.6. 2010 -  

pozvánka předsedy portugalského sdružení FT , vyslat A. Vagenknechtovou společně s další 

FA 

12) E-learning – www.sestra.84.cz, téma: Jak zvládat komunikační bariéry, AJ 

13) Zrušit kontakt na Ministerstvu zdravotnictví na M. Šalandovou – zajistí H. Pavlasová 

14) Dopis vedoucím FA – nutno přepracovat – L. Mahenová ve spolupráci s  

A. Vagenknechtovou 

15) Příští porada 3.12. v 16:30 – prostory zajistí A. Vagenknechtová 

 

 

V Praze dne 2. 11. 2009 

Zapsala: M. Kubečková 

 

 

 


