CELOSTÁTNÍ KONFERENCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ
Kongresové centrum IKEM Praha 24.1.2009
Dne 24. ledna pořádala v Kongresovém centru IKEM v Praze sekce farmaceutických asistentů
celostátní konferenci na téma
„Vzdělávání a kreditní systém z pohledu farmaceutického asistenta.“

V úvodní přednášce seznámila Hana Pavlasová přítomné s výstupy z
dotazníků o tom, jak vnímají a jakou představu mají farmaceutičtí
asistenti (FA) o svém vzdělávání a následném využití získaných
znalostí v praxi.
Stěžejní přednášky věnované novele
kreditního systému (vyhl. 321/2008 Sb.) a
akreditačnímu
řízení
vzdělávacích
programů přednesla PhDr. Michaela
Hofštetrová, náměstkyně úseku regulace
nelékařských
povolání
a
výzkumu
brněnského NCONZO. Zazněly zde současné problémy našeho
oboru, skutečnost, že nemáme žádný akreditovaný postgraduální
vzdělávací program, tedy ani specializační studium, ani
certifikované kursy, a tím ani akreditovaná pracoviště. Proto lze
stážemi na odborných pracovištích lékáren získat řadu zkušeností a
dovedností, nikoliv však kredity.
O průběhu tzv. registrační zkoušky
hovořila Jaroslava Sousedíková
Velmi přínosný byl pohled na
vzdělávání FA a jejich postavení v
lékárnách
očima
lékárníka,
představitele České lékárnické
komory Mgr. Jiřího Kotláře. Jeho sdělení přešlo v živou
diskusi, která přinesla také řadu otázek a zamyšlení do
našich řad.

Jedním ze současných problémů je rovněž nedostatek FA v lékárnách a bohužel i stále se
snižující zájem o studium oboru diplomovaný farmaceutický asistent (DFA) na VOŠZ.
Výstupy z dotazníkové akce na jedenácti VOŠZ prezentovala Marie Šalandová a o konkrétní
situaci na jedné z nich, na VOŠ a SZŠ Mills, hovořila
Mgr. Miroslava Zachariášová, vedoucí oboru DFA.
Nastínila také možnosti zapojení škol v
postgraduálním vzdělávání FA.

V závěru konference byli účastníci podrobně seznámeni
s nabídkou a způsobem studia e-learningových kursů
EUNIO a SestraIn
Konference byla spojena s volbami do výkonného
výboru a revizní komise sekce. Rozšíření původně
3členného výboru je jak známkou zájmu FA o
budoucnost oboru, tak i ochoty se aktivně zapojit do
práce v sekci. Výsledky voleb viz www.cnna.cz
Konference se konala za podpory firem:
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