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Věc: Námitka k vypořádání připomínek Návrhu nařízení vlády o oborech
specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků
se specializovanou způsobilostí

Vážená paní ministryně,
jako zástupci České asociace sester sekce farmaceutických asistentů ( ČAS
SFA ) se snažíme hájit zájmy oboru farmaceutický asistent ( FA ). S tím souvisí
i naše aktivita v mapování terénu a získávání co největšího přehledu o požadavcích
a názorech FA na dynamický vývoj a budoucnost této profese. Na konferencích
pořádaných několikrát do roka naší sekcí seznamujeme účastníky s aktuálním
děním v legislativě související s oborem farmaceutický asistent a prostřednictvím
dotazníkových šetření a diskusních příspěvků získáváme ucelený přehled o dění na
jednotlivých pracovištích našich kolegů a kolegyň z oboru. Z těchto podkladů pak
vycházíme mj. při jednáních na MZ ČR. Zároveň se snažíme také spolupracovat se
subjekty, které považujeme za oprávněné se k řešení těchto otázek vyjadřovat, a tím
výrazně urychlit a zkvalitnit výstupy z těchto jednání.
Z výše uvedených důvodů vyjadřujeme nesouhlas s postupem Unie
zaměstnavatelských svazů, která bez jakékoli předchozí domluvy otevřela znovu
jednání o specializačních oborech NV 463/2004Sb. Jejich návrh sloučení dvou námi
navrhovaných oborů Nemocniční lékárenství a Veřejné lékárenství do jednoho oboru
zazněl v době, kdy měly být připomínkovány již činnosti k jednotlivým oborům se
vztahující – vyhl. 424/2004Sb. a byly již rozpracovány rámcové vzdělávaní programy
pro tyto, v roce 2008 předkládané, obory.
Dovolujeme si projevit nesouhlas zejména proto, že se jedná o organizaci hájící
zájmy majitelů lékáren, nikoli samotných farmaceutických asistentů a ze strany Unie
zaměstnavatelských svazů nebyl zájem o jednání se ČAS SFA při zpracování jejich
návrhu zaznamenán.

1

Nezpochybňujeme zákonný postup, umožňující takové jednání, avšak
považujeme toto za velmi nestandardní chování, které celý proces realizace
specializačního vzdělávání pro farmaceutické asistenty výrazně zbrzdilo; dá se říci,
že téměř zastavilo.
Jednání o zeštíhlení počtu oboru SV FA i dalších změnách v jednotlivých oborech
proběhlo na přelomu roku 2008/2009 v naprosté shodě mezi zástupci ČAS SFA,
ČLnK, ČFS JEP, SÚKL, NCONZO, FaF UK Hradec Králové.
S ohledem na uvedené skutečnosti a námitky zaslané na MZ ČR ( po akceptování
připomínky Unie zaměstnavatelských svazů ) z odborných společností, které se
předchozí roky i v současnosti na přípravě specializačního vzdělávání pro
farmaceutické asistenty podílely a s výborem ČAS SFA spolupracovaly, nebudeme
reagovat na úpravu činností dříve, než bude jasně formulován závěr MZ ČR
k připomínkám NV 463/2004Sb. Tím bude zajištěno, že námi vypracovaný materiál
bude použit k vytčeným cílům, bez možnosti podobně nestandardních způsobů
jednání výše uvedených.
Za sekci farmaceutických asistentů České asociace sester
Alena Vagenknechtová
předsedkyně výboru SFA ČAS
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