ČESKÁ ASOCIACE SESTER
SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ

Porada SFA ČAS 10. 1. 2011
Přítomny:
•

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

•

revizní komise – 0

Omluveny: V. Vlachová, J. Krátká, L. Mahenová
Hosté: 0
Poradu vedla: A. Vagenknechtová
1) Konference 2011:
-

pro členy opět zdarma včetně pí. Kotrčové a pí. Boháčové (nečleni) – výhra na
konferencích v roce 2010;

-

veškeré informace k organizačnímu zajištění předá A. Vagenknechtová L. Mahenové
na příští poradě.

2) Legislativa – předání informací H. Pavlasová – 8. 6. 2011 bude otevřena specializace
Specifické lékárenské činnosti dle NCO NZO (více informací na www.nconzo.cz).
3) Webové stránky – aktualizovány – M. Kubečková
4) Bakalářské studium oboru FA – výbor SFA ČAS podporuje, i přestože Česká lékárnická
komora s tímto studiem nesouhlasí.
5) Z důvodů nejasné ekonomické situace nedošlo v roce 2010 k zakoupení dříve odsouhlasené
techniky. Zakoupení techniky – dataprojektor, bezdrátový mikrofon, foťák + stativ – nutné
pro chod konferencí. Zjistit informace a cenové relace u uvedené techniky – zajistí L.
Přecechtělová do příští porady – výbor SFA ČAS poté určí, co zakoupí pro SFA ČAS.
6) Odměna pro K. Tulachovou za roční vyúčtování sekce – odsouhlaseno jednohlasně.
7) Aktualizace softwaru – zajistil p. Vagenknecht, nutné zajistit proplacení (524,-) – licence na
1 rok – zajistí K. Tulachová.
8) Dohoda o proplacení odměn p. Vagenknechtovi za servis softwaru na rok 2011 –
odsouhlaseno jednohlasně.
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9) Příprava seminářů pro nem.lékárny – sobotní, SFA ČAS společně s komorou – nem. lékárna
by zajistila téma,…Nutná dohoda mezi Českou lékárnickou komorou a samotnou
nemocniční lékárnou.
10) Reklamní předměty – info M. Kubečková (košile, trika, flash, propisky, šňůry na krk) –
zaslán odkaz k posouzení, více informací na příští poradě.
11) Návrh na změnu vedení revizní komise – z důvodů zlepšení koordinace práce a spolupráce
s výborem SFA ČAS.
12) Příští porada – 14.2. 16:00 FNKV.

V Praze dne 10. 1. 2011
Zapsala: M. Kubečková
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