ČESKÁ ASOCIACE SESTER
SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ

Porada SFA ČAS 14. 2. 2011
Přítomny:
•

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

•

revizní komise – 0

Omluveny: V. Vlachová
Hosté: 0
Poradu vedla: A. Vagenknechtová
1) Seznámení s programem porady.
2) Odsouhlasení nákupu košil s logem pro výbor SFA ČAS + 4x navíc pro spolupracovníky (S
– 1x, M – 6x, L – 3x) a reklamních předmětů – zajistí M. Kubečková.
3) Jarní konference:
-

pozvánka vyvěšena pro členy i nečleny na webových stránkách;

-

odpovídat nečlenům do týdne – zajistí L. Přecechtělová;

-

přihlášeno 61 členů a 6 nečlenů k 14. 2. 20011;

-

sponzoři pouze 1 na podzimní konferenci, 1xgenerální partner f. Aries – stav k 14. 2.
2011;

-

program odsouhlasen jednohlasně;

-

občerstvení zajistí B. Hervertová;

-

souhlasné stanovisko i pro sestry (platba na místě pro členy sesterských sekcí ČAS
200,-).

4) Roční vyúčtování SFA ČAS – zajistila K.Tulachová – velké díky za řádné vedení účetnictví
SFA ČAS.
5) Zajištění termínů revizí dokladů RK SFA, nutná pružná spolupráce s předsedkyní RK SFA –
dojedná A. Vagenknechtová.
6) Členské poplatky – nevyřešeno na revizi, nutné napsat presidiu – zajistí M. Kubečková a
A.Vagenknechtová do další porady.
7) Legislativa – 2. 2. 2011 se konala schůzka akreditační komise – zažádáno o trpělivost –
zeštíhlení počtu zaměstnanců (-4), tzv.malá novela z.96/2004Sb 31.1. 2011 projednávána
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v poslanecké sněmovně, vyhl.424/2004 – odeslána na legislativní radu vlády. Do 21.3.2011
lze zaslat žádost o rezidenční místo. Dr. Podrázský – vyjádření k Věstníkům, které nevyšly
(11, 12, 2010). V nejbližší době bude věstník k dispozici na web. stránkách MZCR. Bude
obsahovat všechny prozatím schválené RVP specializací a kvalifikačních kurzů.
MUDr. Vrbovská informovala o projektu vzdělávání na IPVZ. Veškeré informace o projektu
na www.vzdelavanizdravotniku.cz . V současné době příprava velké novely z. 96/2004Sb.
8) Aktivně se přihlásit – na konferenci prezidia ČASu – nutné zmínit profesi FA, která je
neustále opomíjena jak v rámci ČAS, tak i v médiích – zajistí H. Pavlasová, A.
Vagenknechtová, M. Kubečková.
9) 26. 3. 2011 – volby do prezidia ČAS, nutné zajistit účast 6 lidí za SFA ČAS – odpovídá A.
Vagenknechtová.
10) Aktualizace web stránek – článek z Farmaceutický laborant – zpráva z kongresu nemlek
2010, zajistí H.Pavlasová a M. Kubečková.
11) Konference od f. DR.RAABE – nabídka spolupráce, nutné vyjednat podmínky – f.
DR.RAABE poskytla termíny konferencí. Zjistit více formací o projektu Vzdělávání
nelékařských profesí s IPVZ – možnost dotací – informace zajistí M. Kubečková.
12) Archiv dokumentace SFA – prezenční listiny vzděl. akcí a další dokumenty – nyní v režii
jednotlivých sekcí, doposud bylo archivováno v archivu ČAS, nutné skladovat po dobu 5ti
let, zajištěno u předsedkyně A. Vagenknechtové, přístup místopředsedkyně H. Pavlasová.
13) Článek na Slovensko časopis Farmaceutický laborant – zajistí M. Kubečková a A.
Vagenknechtová – do konce března.
14) Odsouhlasení účasti na CEPT – odsouhlaseno jednohlasně (A. Vagenknechtová + jeden
účastník).
15) Další porada 7. 3. 2011 v 16:00 FNKV.

V Praze dne 14. 2. 2010
Zapsala: M. Kubečková
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