ČESKÁ ASOCIACE SESTER
SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ

Porada SFA ČAS 7. 3. 2011
Přítomny:
•

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

•

revizní komise – V. Vlachová

Omluveny: 0
Hosté: 0
Poradu vedla: A. Vagenknechtová
1) Seznámení s programem porady.
2) Reklamní předměty – flash disky 2GB a další odměny pro členy SFA ČAS a účastníky
konferencí SFA ČAS – zajistí B. Hervertová – odsouhlaseno jednohlasně.
3) Konference:
-

souhlasné stanovisko žádané i pro sestry;

-

v polovině března vyvěsit pozvánku pro sestry na web – zajistí Kubečková;

-

firmy k 7.3. 2011 – celkem 4;

-

jídlo – penne se smetanovou omáčkou, žampiony a olivy – hlavní menu –
odsouhlaseno jednohlasně;

-

odměny pro přednášející a organizátory – přednášející 1000,- za 30 min, Hervert –
10.000,- gastronomická činnost, organizace (Kubečková, Holšan, Stránská) – 1000,-,
Sígler – foto 3000,- – odsouhlaseno jednohlasně.

4) Odměny za vedení SFA ČAS v roce 2010 – symbolické částky vzhledem k pozitivnímu
stavu účtu – odsouhlaseno jednohlasně.
5) Firma Raabe – zamítnuto obesílání členů sekce pozvánkou na jejich vzdělávací akci,
program je připraven primárně pro sestry, neznáme organizátory – odsouhlaseno
jednohlasně.
6) Konference f.Angis – zúčastnit se akce mimo Prahu – odsouhlaseno jednohlasně. Termín
bude upřesněn – každý člen výboru zašle svůj návrh do 11.3. 2011 předsedkyni
Vagenknechtové.
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7) Webové stránky – průběžně aktualizováno, nechat vyvěsit na stránky sledovat pro aktuality
ve specializačním vzdělávání Věstník na www.mzcr.cz a další informace na www.nconzo.cz
– zajistí Kubečková.
8) Článek na Slovensko, do časopisu Farmaceutický laborant – zajistí Kubečková,
Vagenknechtová – termín 31.3. 2011.
9) Focení pro potřeby vedení SFA ČAS – termín bude upřesněn – odsouhlaseno jednohlasně,
dohodne Přecechtělová.
10) Legislativa – velká novela 96 – zajistí Pavlasová.
11) Volby do prezidia ČAS – organizaci dne pro účastnice zajistí Kubečková, za sekci je
pozváno 6 členů sekce, delegovány jsou: Hervertová, Járková, Kubečková, Přecechtělová,
Tulachová, Vlachová.
12) Členské poplatky – dopis prezidiu ČAS zajistí Vagenknechtová, Kubečková.
13) Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků – petice – výbor SFA ČAS nesouhlasí
se všemi uvedenými body a petici nepodpoří.
14) Další porada 16. 4. 2011 KC Spořilov.

V Praze dne 7. 3. 2011
Zapsala: M. Kubečková
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