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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
předkládáme Vám Výroční zprávu
ČKFA roku 2021. Také tento rok bude

již trvale nosit „nálepku“ covidu.
Rok 2020 z tohoto pohledu můžeme
vidět jako rok ochranných pomůcek,

doma, nově přibyly činnosti spojené
s úpravou vakcín proti covidu 19.
Ale také tento rok opět ukázal, že FA
je úžasná profese, že FA jsou úžasní
lidé a osobnosti.

rok 2021 pak jistě jako rok očkování

Že i neznámí lidé vytvoří během chvil-

proti covidu19. Od samého počátku

ky perfektní odborný tým, že podpora

realizace očkování hraje ústřední roli

a ochrana zdraví veřejnosti je nad vol-

lékárna, jednu z hlavních rolí farma-

ný čas a osobní zájmy. Na sklonku

ceutický asistent. V Praze

roku 2021 se konal v Olomouci

v očkovacím centru O2 Universum

kongres nemocničních lékárníků,

dokonce tu nejhlavnější – Martina

který o rok dříve byl vinou covidu popr-

Šopíková (místopředsedkyně ČKFA,

vé za svou dlouhou historii pouze onli-

FA z Ústřední vojenské nemocnice

ne.

v Praze). Otevřelo se téma očkování
v lékárnách a ČKFA řeší možnosti
zapojení se do této činnosti mj. na
evropské úrovni – v rámci členství
v EAPT. Tajemnice Veronika Luňáková společně se zástupci Portugalska
pracuje na projektu komparace a návrhu činností spojených s očkováním

FA/PT, ČKFA je tedy v samotném
centru dění.
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se kterými zůstávaly maminky FA

V rámci kongresu ČKFA organizuje
pro farmaceutické asistenty samostatný blok přednášek a tentokrát byl
věnovaný především pohledu FA
na očkování a procesy spojené
s pandemií covid, kdy to někdy ve státem řízených zdravotnických zařízeních vypadalo dost divoce a týmy
farmaceutických asistentů a farmaceutů měly opravdu co dělat, aby držely

Během roku se lékárny stále potýkaly

krok s nařízeními a požadavky vlády

s nedostatkem personálu. Důvodem

a někdy dokonce možná jako kouzel-

mj. byla zvýšená nemocnost samot-

níci vytáhly králíka z klobouku,

ných farmaceutických asistentů covi-

který byl na pohled zcela prázdný.

dem, stále také distanční výuka dětí,

Bylo nádherné vidět, jak nikdo nenaří-

al na nedostatek sil nebo spánku,
všichni připomínali soudržnost
a vzájemnou podporu. Bylo to velmi
emotivní.
Veřejnost v každém případě opět
ve všech lékárnách i očkovacích
centrech, v prodejnách zdravotnických
potřeb i z laboratoří dostala k ochraně
svého zdraví i života vše, co očekávala nebo si přála. Se standardním přídavkem psychické i sociální podpory.
V říjnu 2021 jsme si znovu připomněli
mezinárodní Den farmaceutických
asistentů. Jeho mottem, které s rokem
2021 nezmizelo, ale bude nás naopak
stále provázet a již trvale připomínat,

ALENA ŠINDELÁŘOVÁ
nebo kontroly.

Každý z nás má právo být hrdý na to,
co ve svém povolání udělal a dělá,
tak buďme!

jak důležitou součástí zdravotnického

Děkujeme každému z Vás, že také rok

systému a péče o zdraví farmaceutic-

byl příkladnou výkladní skříní profese

ký asistent je, se stalo JSME BU-

farmaceutický asistent mezi laickou

DOUCNOSTÍ LÉKÁRNY.

veřejností!

Je to tak – lékárna je nejdostupnějším

ČKFA se i nadále stará o to, aby byl

místem zdravotní péče v oblasti

náš hlas slyšet mezi zákonodárci

prevence i léčby a ochrany zdraví.

a odbornými společnostmi.

Farmaceutický asistent je toho
součástí a je jedno, kde své povolání
vykonává. Zda přímo u táry výdeje
bez receptu nebo někde v centrální
laboratoři nebo oddělení zásobování

Alena Šindelářová

a výdeje zdravotnických prostředků

předsedkyně ČKFA
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PŘEDSTAVENÍ ČKFA

Česká komora farmaceutických

vých řízení v rámci legislativního

asistentů je zapsaným spolkem podle

procesu ve vztahu k návrhům týkají-

zákona č. 89/2012 Sb., občanský

cích se podmínek vzdělávání nebo

zákoník, a jako taková je právnickou

výkonu povolání farmaceutického

osobou způsobilou k právnímu

asistenta.

jednání. Komora působí na celém
území České republiky.

vzdělávání a výkonu povolání

Komora farmaceutických asistentů je

farmaceutického asistenta. Poskytuje

profesní organizací v České republice,

stanoviska Komory k odborným

sdružující farmaceutické asistenty.

otázkám, jež se staly z jakéhokoliv

Hraje důležitou roli při plnění poslání

důvodu sporné mezi farmaceutickými

profese farmaceutických asistentů,

asistenty a třetí stranou.

kteří jsou významnou součástí

lékárenské péče.

Komora dále organizuje odborné
a vzdělávací akce (přednášky,

Komora dbá o růst odborné a etické

semináře) pro členy Komory a odbor-

úrovně svých členů, zároveň se podílí

nou i laickou veřejnost. Spolupracuje

na řešení profesních, ekonomických

a podporuje odborné školy vzdělávají-

a právních otázek v oblasti lékárenství.

cí v oboru farmaceutický asistent.

Reprezentuje profesi farmaceutický
asistent.

Podporuje výzkumné a vědecké
aktivity v oblasti lékárenství, sběr dat,

Cílem Komory je posilovat odbornost

uplatňování výsledků v praxi a jejich

a kvalitu výkonu povolání farmaceutic-

prezentaci veřejnosti.

kého asistenta v souladu s obecně
závaznými předpisy a etickými
standardy. Prosazuje profesní zájmy
členů Komory a poskytuje poradenské
a informační služby členům.
Aktivně se zapojuje do připomínko-
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Iniciuje vlastní témata v oblastech

Zastupuje členy Komory při jednáních
s orgány veřejné správy, aktivně
prezentuje odborná témata v médiích
a při zahraniční spolupráci. Cílem Komory je zvyšování povědomí veřejnosti
o povolání farmaceutického asistenta.

PŘEDSEDNICTVO

Předsednictvo České komory farmaceutických asistentů bylo zvoleno na ustavující
schůzi 30. 9. 2019.
Členové předsednictva:
Alena Šindelářová, předsedkyně ČKFA
Martina Šopíková, místopředsedkyně ČKFA
Iva Lízalová, členka předsednictva ČKFA
Kateřina Bauerová, členka předsednictva ČKFA
Thi Hien Trang Nguyenová, členka předsednictva ČKFA

Začátkem ledna 2021 byla kooptována do předsednictva ČKFA Thi Hien Trang Nguyenová. Nadále tedy
předsednictvo ČKFA fungovalo v plném počtu 5 členů.
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SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA

6. jednání předsednictva ČKFA, z.s.
4. ledna 2021, on-line

7. jednání předsednictva ČKFA, z.s.
24. dubna 2021, on-line

8. jednání předsednictva ČKFA, z.s.
10. července 2021, Praha

9. jednání předsednictva ČKFA, z.s.
6. listopadu 2021, Praha

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI
SPOLKY
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Česká komora farmaceutických

a zároveň bylo předsednictvo rozšíře-

asistentů je členem Evropské asocia-

no o jednoho člena, kterému byla svě-

ce farmaceutických techniků

řena správa sociálních sítí. Členové

(European Association of Pharmacy

EAPT se rozloučili se zakládající člen-

Technicians - EAPT). V roce 2021

kou asociace a tajemnicí Tess Fenn

se konala dvě online setkání všech

(Velká Británie), jelikož britská asocia-

zástupců spolků farmaceutických

ce farmaceutických techniků v souvis-

asistentů působících v Evropě.

losti s Brexitem vystoupila z Evropské

Během květnového zasedání bylo

asociace. Pozici bude nově vykonávat

zvoleno staronové předsednictvo

Laura Lyons (Irsko).

ČLENSTVÍ

482

ČLENŮ V ROCE 2021

Členy komory jsou řádní absolventi studijního oboru Farmaceutický asistent,
kteří vykonávají v tomto oboru své povolání.
Členství v České komoře farmaceutických asistentů je nepovinné.
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FINANČNÍ ZPRÁVA

Milé kolegyně, milí kolegové,
rok s rokem se sešel a do Vašich
rukou se dostává již druhá výroční

zpráva ČKFA. Všichni, kteří jste součástí ČKFA a vložili jste v nás Vaši
důvěru se tak pro nás stáváte hnacím
motorem a zároveň velkým závazkem
dělat práci pro obor co nejlépe. Veškerý čas, který věnujeme ČKFA, je čas,
který je naším osobním volnem, přesto
všechno a možná právě proto, to dělá-

MARTINA ŠOPÍKOVÁ

me vše s maximálním úsilím a láskou
k oboru.

né a není možné jej financovat pouze

z členských poplatků, jedná se např.
Oblast financování je nesmírně důleži-

o IT služby, které musí splňovat veš-

tá a náročná právě proto, abychom

keré bezpečnostní prvky, aby nedošlo

mohli směřovat naše cíle ke zdárnému

ke zneužití vašich osobních údajů,

konci. Hlavním naším cílem v této ob-

chod webových stránek, dále je nutné

lasti je udržet si kladné hospodaření,

hradit pronájem sídla (adresy) pro

což se nám díky úsilí celého předsed-

potřeby doručování doporučené kore-

nictva a především Mgr. Lízalové,

spondence ČKFA, výdaje na porady,

která má na starost partnery ČKFA

daně, aj. Cílem všech našich výdajů je

podařilo. Velké díky patří naší tajemni-

minimalizovat položky za poskytované

ci Veronice Luňákové, která odvádí

služby, ale zároveň zachovat kvalitu

pro ČKFA neuvěřitelný objem práce

směrem k Vám ke členům ČKFA.

za velmi malou úplatu, a přestože není
původem farmaceutická asistentka,

Je tedy nutné poděkovat Vám všem

dýchá a žije pro ČKFA jako by byla!

členům za přízeň a za Vaši vloženou
důvěru, ale také našim partnerům, bez
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Ráda bych připomněla, že financování

kterých by financování chodu komory

všech našich závazků je velmi nároč-

nebylo možné.

Na všech poradách během roku 2021

šovat členskou základnu, aby závislost

docházelo k informování o aktuálním

na cizích subjektech v oblasti financo-

stavu a pohybech na účtu ČKFA

vání byla co nejmenší. Veškeré finan-

a vždy byl proveden kontrolní audit

cování ČKFA je zcela transparentní

členy předsednictva ČKFA. Závěrem

a k nahlédnutí. V níže uvedených

lze tedy za oblast financování konsta-

tabulkách vidíte komplexní obraz

tovat, že ČKFA se s touto oblastí

členské základny, dosažených výnosů

vypořádala dobře, tedy kladně! Na nás

i nákladů.

všech je teď společnými silami navy-
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ZPRÁVA KOMISE PRO ODBORNOU
GARANCI VZDĚLÁVÁNÍ

Milé kolegyně, milé kolegové,
v roce 2021 jsme navázali v oblasti
vzdělávání na předchozí rok. Komuni-

kovali jsme i nadále se zástupci
vyšších odborných škol – řediteli
a vedoucími oboru FA jednotlivých
škol. Přes stále covidovými opatřeními
velmi omezené možnosti se nám
podařilo podpořit oblast vzdělávání
farmaceutických asistentů tvorbou
letáku a plakátu pro střední školy

KATEŘINA BAUEROVÁ

a podílet se alespoň pro začátek touto
formou na náboru studentů pro obor

Na podzim 2021 se nám po více jak

farmaceutický asistent.

ročním odložení uspořádat 1. celostátní konferenci ČKFA a blokem sdělení

Oblast garancí vzdělávacích akcí se

FA být součástí kongresu nemocnič-

v roce 2021 stala pravidelnou součástí

ním lékárníků.

činnosti ČKFA. O udělení garance se
ucházejí vysoce odborné a kvalitní

Věříme, že i rok 2022 bude v oblasti

materiály, z velké míry připravované

vzdělávání rokem úspěšným - bude-

přímo konkrétně pro farmaceutické

me u toho společně!

asistenty a to nás pochopitelně těší.
Doufáme, že v budoucnu bude těchto
aktivit přibývat a budou přístupné
široké odborné veřejnosti.
Celkem ČKFA v roce 2021 udělila
74 souhlasných stanovisek
vzdělávacím akcím především
v oblasti e-Learningu.
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PARTNEŘI ČKFA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v roce 2021 jsme pokračovali
v úspěšné spolupráci s externími

partnery z řad odborníků a farmaceutických společností a zároveň pracovali na jejím rozšíření. Tato spolupráce
přinesla našim členům řadu odborných
informací, které mohli načerpat formou
Zpravodaje a Newsletteru ČKFA.
Náš cíl přinášet členům možnosti

IVA LÍZALOVÁ

odborného rozvoje jsme naplnili
také konáním I. celostátní konference

můžeme členům poskytnout zajímavé

ČKFA. I přes doznívající pandemii

slevy na celý sortiment knih tohoto

Covid se nám v září loňského roku

vydavatelství. Pevně věříme, že touto

povedlo uskutečnit konferenci

spoluprací jsme našim členům udělali

v prostorách IKEM za přítomnosti

radost a přispěli tak k podpoře jejich

významných prezentujících a partnerů

odpočinku.

ČKFA.
Závěrem lze říci, že ČKFA v roce 2021
V roce 2021 se hlavním partnerem

posílilo svoji pozici zajímavého a silné-

ČKFA stala společnost Fagron.

ho partnera pro širokou odbornou

Partnery ČKFA se staly společnosti

veřejnost. Zároveň v navazování

APLS, Boiron, Gedeon Richter,

nových kontaktů i nadále intenzivně

Interpharm a Stada. Navázali jsme

pracujeme.

tak mnoho zajímavých kontaktů
na poli farmacie, které nám pomohly
naplnit již zmíněný cíl.
Vydavatelství Grada Publishing je
našim stálým partnerem, díky kterému
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ABSOLVENTI OBORU FARMACEUTICKÝ
ASISTENT

Milé kolegyně, milí kolegové,
doufám, že uplynulý rok byl posledním
rokem, kterým nás provázela koronavi-

rová krize, a bude se konečně svítat
na lepší časy. Jako citát E. M.
Remarqua: „Duhy vznikají z bouřek.
Potřebují jen úzký paprsek slunce.“
Všem přeji mnoho takových paprsků,
jenž nejen zahřejí na duši, ale dodají
i pozitivní energii do dalšího roku.
THI HIEN TRANG NGUYENOVÁ
V roce 2021 jsme se oslovili Národní

pedagogický ústav (NPI) se žádostí
o poskytnutí informací týkajících
se vzdělávání zdravotnických oborů
středních škol a Vyšších odborných
škol obecně. Dále jsme se zaměřili
na konkrétní vývoj našeho oboru
Diplomovaný farmaceutický asistent.
Získaná data nám poskytují výchozí
platformu pro další jednání vedoucí
k cíli ČKFA - maximálně naplnit VOŠ

DFA uchazeči o naši profesi a přispět
k jejich úspěšnému studiu i vstupu
do praxe.
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Diplomovaný farmaceutický

Diplomovaný farmaceutický

asistent—denní forma

asistent—jiné formy

PŘIJATO

ABSOLVENTI

PŘIJATO

ABSOLVENTI

2015 - 2018

280

141

2015 - 2018

73

51

2016 - 2019

196

100

2016 - 2019

119

78

2017 - 2020

200

101

2017 - 2020

110

58

2018 - 2021

146

78

2018 - 2021

67

46

2019 -

189

2019 -

107

2020 -

142

2020 -

104

2021 -

214

2021 -

59

Denní forma studia v grafu v letech 2011 - 2021
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ČINNOSTI ROKU 2021

leden

Aktualizace v evidence členské základny
1. Schůze předsednictva ČKFA, online, zápis porady rozeslán členům ČKFA
Kooptace členky předsednictva Lenky Thi Hien Tran Nguyenové

Informace o očkování zdravotníků proti COVID-19
Očkování průzkum MUNI

únor

EAPT - porada členů, online jednání k projektům roku 2022
Odeslání účetnictví za rok 2020 na Finanční úřad
Pozvánka pro členy ČKFA na kongres Healthcomm Professional

březen

Vydána první informace o přípravě 1. konference ČKFA společně
s programem
Změna ve spolkovém rejstříku—zápis změny na pozici člena předsednictva
ČKFA

duben

Vydání 1. Zpravodaje ČKFA pro rok 2021
Připomínky ke vzdělávacím programům specializací FA—komunikace s MZ
Spuštění webu www.farmaceutickyasistent.cz
2. Schůze předsednictva ČKFA,, online, zápis porady rozeslán členům ČKFA

květen

Výroční zpráva 2020
Oslovení středních škol - propagace oboru DFA
Řešení "covidových odměn" pro zdravotnické pracovníky v nestátním sektoru
Nominace člena Akreditační komise MZ pro obor radiofarmaka
Oslovení MZ a pojišťoven s žádostí o vysvětlení postupu v procesu vyplacení
odměn
Soutěž pro členy ČKFA s tématem Motivace ke členství v profesní organizaci
EAPT - výroční setkání, online

červen
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Novinky Grada—benefity členství v ČKFA
Spuštění přihlášek na 1. konferenci ČKFA
Řešení připomínek ke vzdělávacím programům specializací FA—komunikace
s MZ

červenec

srpen

Vydání 2. Zpravodaje ČKFA pro rok 2021
Schůze předsednictva ČKFA, online, zápis porady rozeslán členům
ČKFA
Pokračuje jednání k věci společné komory NLZP v návrhu ČAS
3. Schůze předsednictva ČKFA,,Praha, zápis porady rozeslán členům
ČKFA
Řešení připomínek ke vzdělávacím programům specializace FA—
komunikace s MZ
Založení účtu na Instagramu a zahájení komunikace
Informace o postupu řešení posunu platových tříd—opakovaná komunikace s MZ, bez výsledku, stále v odložení.
Řešení připomínek ke vzdělávacím programům specializace FA—
komunikace s MZ
Příprava 1. konference ČKFA

září

Konání 1. celostátní konference ČKFA

říjen

Mezinárodní den farmaceutických asistentů a techniků 18.10.21
Oslava výročí založení FaF Brno - účast členek předsednictva ČKFA na
pozvání vedení fakulty

listopad

Vydání 3. Zpravodaje ČKFA pro rok 2021
Prezentace a přednáška o činnosti ČKFA na kongresu nemocničních lékárníků v Olomouci, organizace bloku FA
Vydání 4. Zpravodaje ČKFA pro rok 2021
Jednání s partnery ČKFA - nabídka a možnosti spolupráce pro rok 2022
4. Schůze předsednictva ČKFA, Praha, zápis porady rozeslán členům
ČKFA
Komunikace s orgány veřejné správy ohledně „covid odměn zdravotníkům“
EAPT - porada členů, on-line

prosinec

Komunikace s potenciálními reprezentkami oboru FA - tvorba podkladů
k projektům propagace oboru FA
Tvorba a rozesílání PF 2022

17

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE 2021

Celostátní konference České komory

kou dobu existence), dlouholetá člen-

farmaceutických asistentů proběhla

ka předsednictva Sekce farmaceutic-

v sobotu 18. září 2021 v konferenč-

kých asistentů ČAS a neúnavná

ních prostorách IKEM.

propagátorka a podporovatelka oboru

Její účastníci mohli slyšet řadu zajímavých přednášek, ať už o placebo,

Předsednictvo ČKFA poděkovalo také

jehož efekty představil energický

paní Tamaře Juštové, která se spolu

MUDr. Radkin Honzák, nebo z oblasti

s paní Pavlasovou v minulosti na orga-

IPLP. Dalším velkým tématem, které

nizaci aktivit dnes již zaniklé ČKFL

diváky oslovilo, byla přednáška Moni-

podílela, byla také dlouholetou

ky Mikeškové o homeopatii v praxi FA.

členkou SFA ČAS a nyní je členkou

Zazněla řada sdělení od partnerů

ČKFA.

ČKFA, kteří v předsálí poskytovali

odborné konzultace a prezentovali své
produkty.
Velký úspěch sklidila přednáška
zástupkyně projektu LOONO,
která představila poslání a činnost
organizace a na konferenci se věnovala konkrétně prevenci kardiovaskulárních chorob.
Během konference předsednictvo

ČKFA předalo ocenění za přínos
oboru. Toto historicky první ocenění
z rukou MUDr. Radkina Honzáka
převzala paní Bc. Hana Pavlasová,
farmaceutická asistentka, zakládající
členka České komory farmaceutických
laborantů (která bohužel měla jen krát18

farmaceutický asistent.

Konference končila Sněmem spolku,
kde členky předsednictva ČKFA shrnuly dosavadní aktivity a hospodaření
Komory.
Všem účastníkům děkujeme za účast
a těšíme se v příštím roce na viděnou!

19

KOMUNIKACE

WEB, INSTAGRAM, FACEBOOK
Nově jsme založili Instagramový účet
ČKFA, jako další komunikační kanál
zaměřený na mladší generace farmaceutických asistentů a studentů oboru,
ale také potenciálních studentů.
Komunikace paralelně probíhá také na
Facebookovém účtu a oficiální zprávy
jsou zveřejňovány na webových stránkách komory.

NEWSLETTER
Členové ČKFA jsou pravidelně informování o všech legislativních změnách, mimořádných opatřeních a dalších novinkách týkajících se oboru farmaceutický asistent
a pracovně – právní oblasti.
Stejně tak je členům zasílána řada produktových novinek, především od partnerů
ČKFA.
Za rok 2021 bylo členům zasláno celkem 42 informačních mailů.
O dění v komoře a činnosti členů předsednictva jsou členové průběžně
informováni v pravidelném Zpravodaji.
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ZPRAVODAJ

Zpravodaj 1/2021
6. dubna 2021
V tomto čísle si členové mohli přečíst o kompenzačních pomůckách u pacientek s karcinomem
prsu nebo o možnostech využití účinků
Schüsslerových solí v lékárně z pohledu FA.

Zpravodaj 2/2021
1. července 2021
V tomto čísle členové našli pozvánku na celostátní konferenci, která se konala 18. září 2021.

Zpravodaj 3/2021
11. října 2021
V podzimní Zpravodaji členové našli ohlédnutí
za nedávno uskutečněnou 1. konferenci naší
profesní organizace, ale také vzpomínky
1. nositelky ocenění za přínos oboru FA paní

Hany Pavlasové.

Zpravodaj 4/2021
14. prosince 2021
Informovali jsme o podzimní soutěži a připravili
jsme dlouho očekávané a dotazované téma
o zavedení používání e-Poukazu.
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PROPAGACE OBORU A KOMORY

WWW.FARMACEUTICKYASISTENT.CZ

Jedním z hlavních cílů činnosti

platformou pro farmaceutické asistenty

ČKFA je propagace oboru farmaceu-

a že se nám bude dařit naplnit jeho

tický asistent mezi laickou i odbornou

aktivní části i s pomocí a zkušenostmi

veřejností a podpora uchazečů

našich členů. Společně tak budeme

o tento obor. Z tohoto důvodu jsme

náš obor představovat takový, jaký

založili webovou stránku

je – zajímavý, odborný, progresivní

www.farmaceutickyasistent.cz,

a v mozaice zdravotní péče důležitý!

která bude poskytovat základní
informace všem zájemcům o studium
a ukáže také něco z praxe profese
farmaceutický asistent.
Věříme, že tento web se stane
22

JSME BUDOUCNOSTÍ LÉKÁRNY
Každý rok třetí úterý v říjnu slavíme
Mezinárodní den farmaceutických
techniků a asistentů. V roce 2021
den připadl na 19. října a farmaceutická komunita na celém světě si připomněla, jak důležitá pro společnost,
pro pacienty a v neposlední řadě i pro
samotný chod lékárny tato profese je.
Den farmaceutických asistentů nám

mj. umožňuje více propagovat naše
povolání mezi laickou veřejností
i potenciálními uchazeči. Proto se
také již druhým rokem k tomuto
pro nás významnému dni připojuje
i ČKFA.
Oslava proběhla pod vlastním mottem:
Jsme budoucností lékárny!
Tímto heslem reflektujeme farmaceu-

tického asistenta posledních měsíců,
kdy jako důležitá součást lékárenského týmu i skupiny nelékařských profesí
ukázal svou důležitou roli nejen v boji
proti onemocnění Covid-19, ale i v jeho prevenci. Farmaceutický asistent

chod lékárny, odbornou péči o pacienta, znalosti výlučné pro tuto profesi
ve všech oblastech zdraví.

v budoucnosti znamená mj. plynulý
23

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Farmaceutičtí asistenti byli v roce
2021 v první linii! Martina Šopíková,
místopředsedkyně ČKFA, byla koordinátorkou teamu, který upravoval
vakcíny proti Covid-19 pro veřejnost
v největším očkovacím centru v republice, v O2 Universum.

Práci všech osob spojených s organizací a fungováním velkokapacitního
centra v O2 Universum ocenil i ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch (na fotce
s místopředsedkyní ČKFA Martinou
Šopíkovou).
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VOŠ BRNO

Ještě než se zavřely školy a studenti

představila studentům ČKFA jako jedi-

odešli na prázdniny, Iva Lízalová,

nou profesní komoru zastupující far-

členka předsednictva ČKFA, předsta-

maceutické asistenty v České republi-

vila budoucím farmaceutickým asisten-

ce a vysvětlila naše záměry a cíle

tům z Brněnské VOŠ poslání farma-

v tomto funkčním období.

ceutického asistenta v kontextu zdravotní péče v České republice.
Se studenty také mluvila o celoživotním vzdělávání, motivaci a osobním
rozvoji, který je důležitý pro každého
z nás. Zároveň při této příležitosti
25

PŘEDNÁŠKA NA KONGRESU NEMLEK,
ORGANIZACE BLOKU FA
V listopadu 2021 Sekce nemocnič-

souhra zdravotníků různých oborů,

ních lékárníků ČLS JEP uspořádala

společným jmenovatelem téma

25. kongres nemocničních lékárníků,

„Jak se naše nemocniční lékárna

kde svůj blok po roční „covidové“

vyrovnala s pandemií Covid-19

pauze měli i farmaceutičtí asistenti.

a zvládla poskytnout nemocnicím

Místem tradičního odborného třídenní-

i veřejnosti perfektní servis“. Prezento-

ho setkání bylo město Olomouc.

váno bylo i dění v největším očkova-

Přestože v té době byl Covid-19 na
vrcholu a město Olomouc se potýkalo

Díky kolegyni z oddělení radiofarmak

s nejvyšším počtem nakažených

měli posluchači možnost poznat blíže

v dané době v ČR, podařilo se díky

činnosti FA specialisty v této oblasti.

kvalitní organizaci a dobře nastaveným preventivním opatřením zvládnout kongres bez zjevných potíží
v oblasti zdraví.

V závěru bloku byli farmaceutičtí asistenti nemocničních lékáren informováni o aktivitách komory farmaceutických
asistentů, o akcích proběhlých

Program bloku farmaceutických asis-

ale i plánovaných a vybídnuti k bližší

tentů poskládala předsedkyně ČKFA

spolupráci s předsednictvem ČKFA.

Alena Šindelářová. Jednalo se o řadu
velmi pěkných prezentací, kde se ukázalo, že farmaceutičtí asistenti jsou
odborníci na svých místech a dokážou
spolehlivě a profesionálně reagovat
na nové pracovní podmínky a situace
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cím centru ČR – O2 Universum.

Po celou dobu kongresu bylo možné

si poslechnout a diskutovat nad celou
škálou farmaceutických témat, předat
si zkušenosti a strávit čas s ostatními
kolegy z různých lékáren.

způsobené především pandemií

Kongres bylo možné i tentokrát navští-

Covid-19. Mottem většiny sdělení byla

vit z pohodlí domova on-line.
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Výroční zpráva ČKFA 2021

