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ČESKÁ ASOCIACE SESTER 
SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ 

 

 

Jarní konference farmaceutických asistentů 16. 4. 2011 KC Spořilov 

Touto cestou Vám všem chceme poděkovat za odevzdané dotazníky, které jsou pro chod 
výboru SFA ČAS nezbytné. Velice si vážíme Vaší podpory, uvedených připomínek a námětů, 
se kterými budeme nadále pracovat. 

Výstup – dotazníky: 

Celkem odevzdáno 92 dotazníků 

Otázky:  

1) Z odborných časopisů čtu nejčastěji: 

Jako nejčetnější časopis mezi FA se opět ukázal časopis Pharma News, který uvedlo 79% 
dotázaných. 

 

 

2) Dotazník pro zjištění spokojenosti: 1-3 (výborně – dobře – špatně): 

• Jak hodnotíte organizační zajištění:  
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• Hodnocení lektorů – projev:  

Hodnocení lektorů - projev 
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• Hodnocení lektorů – srozumitelnost:  

Hodnocení lektorů - srozumitelnost
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• Hodnocení lektorů – odborná úroveň: 

Hodnocení lektorů - odborná úroveň
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• Obsah konference: 

Obsah konference
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• Aplikace poznatků do praxe: 

Aplikace poznatků do praxe
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• Celkový dojem z konference: 

Celkový dojem z koference
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• Vaše názory na jednotlivá témata: 

- zajímavá – opakovaně uvedeno; 

- PharmDr. Sklenář – pozvat znova; 

- Bayer – mrzí mě rychlé ukončení prezentace, téma velmi zajímavé, prosím opět 
pozvat; 

- vše výborně; 

- přednáška Mgr. Menclové měla být vedena směrem k posluchačům, ne k plátnu, 
zbytečně tím trochu zkazila dojem z přednášky; 

- dobrý výběr; 

- více časového prostoru pro PharmDr. Sklenáře – opakovaně uvedeno; 

- atd. 

 

• Náměty ke zlepšení: 

- nové poznatky z farmacie; 

- postrádala jsem inf.mat. k přednášce Dr. Kasalové; 

- více farmacie; 

- delší pauza na jídlo☺; 

- pokračovat v problematice IPLP; 

- proč tolik interny; 

- Spořilov – špatná dostupnost od metra, 2 spoje za hodinu; 

 

• V jaké další oblasti se chcete vzdělávat: 

- těhotenství + laktace; 

- VP u onko pacientů; 

- kožní – alergie + atopie; 

- interakce léků s doplňky stravy; 

- psychologie (komunikace, agresivní pacient,…) 

- homeopatie; 



- onemocnění štítné žlázy, glaukom; 

- IPLP; 

- alergie (vrozené i získané); 

- diabetes; 

- zdravotnické pomůcky; 

- hemeroidy; 

- dětská onemocnění; 

- fytoterapie; 

- příprava sterilních léků; 

- osteoporóza; 

- hojení ran – dekubity; 

- očkování – pro a proti; 

 

• Jiné (dotazy na výbor, připomínky, pochvaly): 

- Jak se určuje částka, kterou zaměstnavatel přispívá na pracovní oblečení a školení? – 
bude zodpovězeno na podzim. 

- Budoucnost FA – Bc. Studium? 

- Časové rozdělení – témata některá zbytečně dlouhá! 

- Prosím příště vynechat přednášku o tlakoměrech. 

- Více času pro IPLP přednášku. 

- Děkujeme za práci, kterou pro nás děláte. Obdivuhodné! 

- Všechny členky výboru zaslouží pochvalu, za veškerou jejich činnost, 
schopnosti a nasazení za nás ostatní. 

- Jste úžasné. 

- Dobrá práce - chválím. 
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- Děkuji. 

- Děkuji za vaši práci. Je vidět, že ji děláte velice zodpovědně. 



- Pochvala výboru. 

- Obdivuji vás, jste skvělé. 

- Chválím celý výbor, jak dobře pracuje a ty "košile" jsou bezva. 

- Děkuji:-) 

- Pochvala za dobrý nápad - trička s logem. 

- Pochvala - na každé další konferenci je cítit větší profesionalita a 
jistota v organizaci. 

- Pochvala:-) 

- Zatím nejlepší konference:) Těstoviny k obědu byly lepší, než řízek se 
salátem. 

- Velké díky za Vaši práci! 

- Výbor super, akční a sympatický. 

- Pochvala výboru - užitečné informace. 

- Děkuji za výstižné a poutavé, zároveň kvalitní přednášky, které mě 
zaujaly a poslouchala jsem je od začátku s velkým zaujetím. 

- Super - zajištění odborných (a výborných) přednášejících. 

 

 

Zpracovala dne 8. 5. 2011 M. Kubečková 

 

 

 


