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Připomínky na MZČR (aj.) od roku 2009 – činnosti výboru SFA ČAS
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2014
-

2015
-

návrh na změny v katalogu prací NV 137/2009Sb. v platových tarifech – ze 7., 8., 9. třídy na
8., 9., 10. třídu (za podpory ČLnK) – schváleno od roku 2010;
podání žádosti o provedení změn ve vyhlášce 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – zamítnuto.

v rámci požadavku MZ zeštíhlit obory specializací ve spolupráci s ČLnK navrhl specializační
obory nemocniční a veřejné lékárenství. Nakonec MZ a Grémium majitelů lékáren prosadilo
na místo zrušených oborů jeden – specifické lékárenské činnosti. (Paradoxem je, že chybou
MZ jsou nadále až do roku 2017 v legislativě uváděny specializační obory FA zrušené i nově
zavedené. Na žádosti výboru o nápravu MZ nereaguje);
vyslání zástupce profese FA na jednání vedoucí ke vzniku Evropské asociace farmaceutických
techniků - www.eapt.info;

podání žádosti o provedení změn v zákonu č.96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů a ve
vyhlášce 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků – zamítnuto;
delegování 2 zástupců do přípravného výboru ČAS a OS pro vznik Komory NLZP – vzhledem
k vládním a legislativním změnám činnost obou výborů postupně utichla.

snaha získat pro své návrhy změn v legislativě (především Z.96/2004 Sb.) podporu vedení
ČLnK – bez konkrétního výsledku.

na výzvu MZ účast na jednání o problematice vzdělávání NLZP – opět bez konkrétního
výsledku.

na výzvu MZ (ovšem ne na přímé pozvání, ale po upozornění, že nás opomenuli obeslat)
účast na jednání o projektu Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a
příprava akčního plánu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků – bez
konkrétního výsledku.

2016
-

2017
-

opět zaslání návrhu na změnu ve vyhlášce o činnostech a připomenutí dříve již přijatých a
nyní vyjmutých změn v novele zákona o NLZP – vzhledem k dramatickým okolnostem přijetí
novely zákona o NLZP a další změně na postu ministra zdravotnictví nic z uvedeného nebylo
akceptováno.

podání (společně s ČFS) námitky k návrhu změny v novele zákona o NLZP týkající se získání
profesního vzdělání FA bez nutnosti absolvovat VOŠ v příslušném oboru.
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