ČESKÁ ASOCIACE SESTER
SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ

Porada SFA ČAS 1.10. 2009
Přítomny:
•

výbor SFA ČAS - B. Hervertová, H. Pavlasová, L. Přecechtělová, K. Tulachová,
A. Vagenknechtová

•

revizní komise - L. Mahenová

Omluveny: M. Kubečková
Poradu vedla: A. Vagenknechtová
1) Schválení programu - odsouhlaseno jednohlasně
2) Kontrola úkolů – informace o průběhu, vše plněno v termínech
Akreditační komise (AK) – rozpracováno - A. Skalická ČAS a Bc.Müllerová MZ ČR.
Jednání na MZ ČR – v meziresortním jednání zamítnuta žádost o specializace v oboru
veřejné s nemocniční lékárenství Vyhl.424/2004 Sb., přestože je dosud plně podpořen všemi
odbornými společnostmi. Připomínku zaslala Unie zaměstnavatelů. Další jednání s Bc.
Müllerovou v říjnu.
Na sněmu předsedkyň informuje A.Vagenknechtová o změnách ve vedení SFA a projedná
možnost právnických rad na ČAS, bude řešit AK s prezidiem ČAS.
3) Webové stránky www.apatykar.cz – H. Pavlasová – velká pochvala za natočení podcastu o
registraci FA
4) Třídění došlých e-mailů farmaceutickyasistent@seznam.cz – každý člen výboru bude mít
svojí složku
5) Články do Pharma News – odpovědi na dotazy na mailu i s dotazem
9) Konference 24. 10. 2009:
•

odsouhlasení definitivní podoby programu konference

•

úvod – apelovat na disciplínu členů i nečlenů při přihlašování na akce, upozornit na
stránky, květina – poděkování M.Šalandové

•

platby firem zajistí K. Tulachová – faktury předat firmám na akci

10) Pro příští konference:
•

faktury firmám mailem předem-splatnost před konferencí, event.orig.faktury na
konferenci nebo osobně, dle dohody

•

do podmínek-závazná přihláška již při potvrzení e-mailem, smlouva – ošetří právník

•

zahájení 9hod. (od 8 hod. prezence), vložení přestávky do dopoledního bloku
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přednášek – větší prostor pro firmy
•

na pozvánce již musí základní pokyny pro přihlašování, eventuelně doklad o
zaplacení s sebou na konferenci

•

z přihlášek vypustit „odpověď do 3 prac.dnů“

11) Termín příští porady - 2.11. 2009, ČLK 16:30
V Praze dne 2.10. 2009
Zapsala: B.Hervertová
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