ČESKÁ ASOCIACE SESTER
SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ

Porada SFA ČAS 4. 2. 2010
Přítomny:
•

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

•

revizní komise - L. Mahenová, J. Krátká

•

hosté – J. Járková, Z. Králová, A. Hrabánková

Omluveny: M. Kubečková, V. Vlachová
Poradu vedla: H. Pavlasová, A. Vagenknechtová
1) Schválení programu porady - odsouhlaseno jednohlasně.
2) Kontakt na ČFS ČLS JEP předán kolegyni Vagenknechtové.
3) Dluhy firem za stánky na již uskutečněných konferencích – f.Vitabalans z květnové
konference 2009, f.JPS a Celimed z podzimní konference 2009 – urgenci nedoplatků zajistí
K. Tulachová.
4) Marketing. dopis firmám – podzimní konference je zajištěna, dubnová konference zatím není
obsazena – kontaktovat firmy budou všichni členové výboru SFA ČAS.
5) Výroční zpráva – K. Tulachová předložila doklady revizní komisy J. Krátké a L. Mahenové
ke schválení – výsledky budou předneseny na následující poradě.
6) Projednána odměna za vypracování podkladů a výroční zprávy – odsouhlaseno jednohlasně
7) Instalace Microsoft Office do notebooku sekce – Instalační software, Antivirový program –
intalace a celoroční správa PC. – zadáno IT externistovi, roční paušál – odsouhlaseno
jednohlasně.
8) Plánované Bc. studium – stanovisko ČLnK známe – podpora VŠ studia; z gml po 14 dnech
reakce – nabídka jednání na gml, reagovali pozdě. Pokud bude ze strany gml zájem,
domluvit jednání s gml v jiném termínu.
Posudek k Bc. studiu již na MZ odeslán – stanovisko výboru sekce FA: návrh programu
studia Bc.FA FF UK HK v předkládaném rozsahu požadavků profilu absolventa FA
nevyhovuje.
9) Jednání s VOŠ Alšovo nábřeží – pregraduální a postgraduální studium FA , PharmDr.
Loučková – vedoucí oboru FA a Ing. Straková zástupce ředitele školy.
10) dopis ved. laborantkám – Přecechtělová návrh dopis laborantkám na konferenci Pharma
news při registraci, dopis ved. laborantkám předat také Grémiu majitelů lékáren k rozšíření
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ve veřejných lékárnách.
11) Jednání s MZ ČR – specializace Mgr. Šafránková, definitivně uzavřené, úkol vyjádřit se k
RVP z Brna – domluveno s RNDr. Procházkovou, pokud to bude schválené od MZ, vyjde to
ve věstníku MZ ČR a mohou se akreditovat pracoviště. Novela zákonu 96, připomínky
zaslány společně s posudkem programu Bc. studia (bod 9).
12) Konference pořádané časopisem Pharma News – poslat abstrakty k odborným konferencím
A. Vagenknechtové minimálně měsíc před konferencí, termíny konferencí obsazeny.
13) Předání mobilu sekce K. Tulachové.
14) Pozvánka na dubnovou konferenci –, program, organizace, pozvánka dána na web
15) Příští porada 8. nebo 9. 3. 2010.
V Praze dne 2. 10. 2009
Zapsala: L. Přecechtělová
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