Veronika HAUEROVÁ
Rok a místo narození: 1984, Vsetín

Vzdělání:
2014 - PSS v oboru Klinická biochemie pro zdravotní laboranty,
NCONZO Brno
2011 – Magisterské, obor Laboratorní vyšetřovací metody ve
zdravotnictví, VSZ a SP Sv. Alžbety v Bratislavě
2009 – Bakalářské, obor Klinická biologie a chemie, Univerzita Pardubice
2004 – SZŠ, obor zdravotní laborant, Brno Lipová
Praxe:
2007 – stále Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
2012 – nyní vrchní laborantka
2010 – 2011 úseková zdravotní laborantka
2007 – 2009 zdravotní laborantka
2004 – 2006 Nemocnice Na Františku, Praha
Oddělení Klinické biochemie, zdravotní laborantka
Členství v odborných organizacích:
ČAS
2015 – dosud člen Pracovní skupiny pro legislativu při ČAS
2012 – dosud člen Revizní komise sekce zdravotních laborantů ČAS
2007 – dosud člen sekce zdravotních laborantů ČAS
ČSKB

2018 – dosud
2011 – dosud

člen výboru sekce biochemických laborantů ČSKB
člen sekce zdravotních biochemických laborantů ČSKB

Absolvované kurzy:
Správce dokumentace, Management a leadership ve zdravotnickém zařízení,
Kurz argumentace a efektivní komunikace pro vedoucí NZP, Prezentační
dovednosti v práci zdravotníka
V Praze dne 21.9.18

Veronika Hauerová

Mgr. Veronika Hauerová
Vážené kolegyně a kolegové,
v případě, že bych dostala důvěru a stala se členkou prezidia ČAS, mou snahou by bylo navázat na
sou-časnou činnost asociace a podílet se na plnění jejích hlavních stanovených cílů.
•

Považuji za důležité vzájemně spolupracovat s ostatními odbornými a profesními
organizacemi a tím efektivněji dosahovat našich představ

•

Kromě jiného, bych i nadále působila jako členka Pracovní skupiny pro legislativu, a tím se
podílela na připomínkování aktuálně připravované legislativy dotýkající se práce
zdravotnických pracovníků

•

Ráda bych také uplatnila své zkušenosti s organizací odborných konferencí a ostatních
vzdělávacích aktivit

V současné společnosti je více než nutné aktivně hájit a prosazovat zájmy sester a ostatních
nelékařských zdravotnických pracovníků tak, aby prestiž naší profese v očích odborné i laické
veřejnosti stoupala, pracovní podmínky byly přijatelné a finanční ohodnocení adekvátně odpovídající
náročnosti naší profese.

