ČESKÁ ASOCIACE SESTER
SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ
Porada SFA ČAS 9. 3. 2010
Přítomny:
•

výbor SFA ČAS - B. Hervertová, M. Kubečková, H. Pavlasová, , K. Tulachová,
A. Vagenknechtová

•

revizní komise - J. Krátká, V. Vlachová

Omluveny: L. Přecechtělová, L. Mahenová
Poradu vedla: H. Pavlasová, A. Vagenknechtová
1) Schválení programu porady - odsouhlaseno jednohlasně.
2) Čfs člk jep. - dopis na vedení – květen 2010 H. Pavlasová
3) Dluh za stánek z konference 05/09 - f.Vitabalans - zatím nevyřešeno, jinak zaplaceno vše
4) Výroční zpráva - vše v pořádku, dokumenty ke konferencím v archivu ČASu
5) Marketing. dopis firmám - zajistit odpovědnou osobu pro léky bez rp. a doplňky stravy
6) RVP- specializace připomínkováno, odeslat do Brna A. Vagenknechtová
7) Archiv sekce - nevyřešeno, odloženo na příští poradu - nepřítomnost - L. Mahelová
8) Akreditační komise - dopis na ministerstvo pí. Kesiové, urgence - H. Pavlasová
9) dopis ved. laborantkám – odesláno, zatím bez odezvy, kontrola adresáře H.Pavlasová
10) Pharma News článek - výjezd z konference a novinky v legislativě do 25.4. M. Kubečková.
11) Přihlášky ke konferenci - členy SFA - B. Hervertová, nečleny - L. Přecechtělová, od pokladníka
bude průběžně dostávat potvrzení o platbách
12) Organizační zajištění - dohodnuto, dotazník do příští porady k projednání
13) Aktualizace webstránek - do 15.3. H. Pavlasová zaktualizuje legislativu a předá M. Kubečkové, ta
zajistí akt. na stránkách ČASu
14) Sněm předsedů ČASu - J. Krátká souhlasí s účastí
15) Spolupráce pro další akce mimo sekci, souhl.stanovisko bude při žádosti zajišťovat výbor sekce, dle
individuálního zvážení - odsouhlaseno především pro mimopražské vzdělavatele
16) Kongres v Lisabonu - odsouhlaseno - proplacení části nákladů pro předsedkyni a tlumočníka
17) Styk s médii - portál naseadresa, angis revue – H. Pavlasová, A. Vagenknechtová, jinak není určena
konkrétní osoba, každý člen výboru bude v případě oslovení nějakým subjektem prezentovat dle
svého zvážení zájmy oboru a sekce, bez předchozího souhlasu celého vedení sekce.
18) E-learning - spolupráce s lékárníky www.e-pharma.cz
19) Časopis českých lékárníků - nebude se platit, zdarma na stránkách www.lekarnici.cz
20) Příští porada 8. 4. 2010.
V Praze dne 10.3. 2010 Zapsala: B. Hervertová
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