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Ársskýrsla formanns starfsárið 2014-2015
Á liðnu starfssári hafa verið haldnir sex stjórnarfundir og voru
þrír með nefndum. Flestir hafa þeir verið haldnir í Sóltúni, á
hjúkrunarheimilinu. Þar höfum við haft afnot af fundaraðstöðu
án endurgjalds og þökkum við fyrir það.
Á síðasta aðalfundi var einróma vilji félaga er sátu fundinn
að setja upp nýja heimsíðu og var samþykkt á stjórnarfundi
að leita tilboða í það. Í byrjun árs fengum við Skúla B. Sigurðsson í verkefnið og skiptu tölvupóstar og símtöl okkar á milli
tugum. Einhverjar okkar eiga örugglega fróðleik sem bæta
mætti inn á síðuna og langar mig að bjóða ykkur að taka þátt
í að gera hana enn fræðilegri og betri. Greinar og efni sem
ykkur finnst eiga heima á síðunni skal sendast til stjórnar.
Persónulegar breytingar skal senda beint til Skúla á netfangið
skulibsig@gmail.com. Það er okkar allra hagur að upplýsingar
séu réttar.
Nýlega var svo samið við Skúla að sjá um þessa vinnu í 18
mánuði í viðbót frá 1. sept sl. Svo má skoða hvort við höldum
áfram að hafa hann í verkefninu eða hvort félagar taki það að
sér eftir það. Við skulum nýta þennan tíma vel og gera síðuna
enn betri.
Fræðslunefnd stóð fyrir fræðslufundi þann 28.febrúar sem
var vel sóttur. Kynning var frá Skóvinnustofunni Austurveri,
Hákon Steinsson lyfjafræðingur kynnti fyrir okkur Amorolfin
við naglasvepp. Fritz Berndsen skurðlæknir var með erindi um
aðgerðir við inngrónum nöglum. Erfitt hefur reynst að fá lækna til að vera með erindi sökum anna og þökkum við Fritz því
kærlega fyrir að gefa okkur tíma.
Alþjóðlegi fótverndarmánuðurinn sem er í maí ár hvert, var tileinkaður ungum fótum. Prentaður var bæklingur sem félagar
dreifðu á sundstöðum víða um land.
Sex sóttu um inngöngu í félagið og voru umsóknir þeirra
samþykktar. Bjóðum við þær velkomnar. Þrír gengu úr félaginu
og einn félagi féll frá, það var Kolfinna Hjálmarsdóttir sem lést
eftir stutta báráttu við krabbamein 19.des s.l. og sendum við
aðstandendum hennar blóm.
Í ágúst sl. hafði Inga Kolbrún Hjartardóttir skólastjóri Fótaaðgerðaskóla Íslands samband við mig og tjáði mér að skólinn
mundi hætta starfsemi sinni í desember næstkomandi og þar
með útskrifa síðustu nemendurna. Ég heimsótti skólann fyrir
stuttu og kynnti félagið fyrir nemendum eins og ég hef gert
undanfarin ár.
Varðandi nám í fótaaðgerðum á Íslandi hef ég fengið þær
upplýsingar að það sé vilji FÁ og Menntamálaráðuneytis, að
allt námið verði í FÁ þar sem undirbúningsnámið hefur verið.
En ekki er vitað hvort eða hvenær af þessu verður. Við munum
fylgjast með gangi þessa máls.

Aðalfundur Fip var haldinn í Grikklandi í maí sl. FIF hafði ekki
tök á að senda fulltrúa frá Íslandi sökum veikinda formanns
og fleiri atriða. Umboð var sent fyrir atkvæðagreiðslu á
fundinum.
Næsti aðalfundur verður haldinn 26-28 mai 2016 í Montreal í
Kanada þar sem heimsþingið verður einnig. Ég hef fundið fyrir
miklum áhuga félaga að fara á þingið og væri frábært ef sem
flestir gætu séð sér fært að sækja ráðstefnuna. Icelandair
og Wow bjóða bæði upp á beint flug þangað og eru nokkrar
búnar að bóka sig nú þegar. Uppl. um heimsþingið er að finna á
fipworldcongress.org
Kæru félagar, í sumar og haust hef ég mikið hugsað hvort ég
eigi að gefa kost á mér fimmta árið sem formaður. Nenni ég
því, hef ég staðið mig, er ekki komin tími á að annar félagi taki
við. Já það er margt sem kemur upp í hugan. Ég hef komist að
þeirri niðurstöðu að gefa kost á mér eitt ár enn. Við vitum að
það er ekki hlaupið að því að fá annan félaga til að taka við,
en við þurfum að að hugsa okkar gang. Ég trúi því að þið kæru
félagar takið við ykkur. Í lögum félagsins 6.grein lið 2. kemur
fram að félgsmanni er skylt að taka kosningu til HVERS konar
félagsstarfa, nema gild forföll hamli. Með nýju fólki koma
nýjir kraftar og áherslur. Það er skemmtilegt og gott veganesti að starfa í nefndum og stjórn. Félagið okkar var stofnað
6.okt 1996 og verður því tuttugu ára á næsta ári.
Ég bið ykkur að velta fyrir ykkur hvert við viljum stefna með
félagið. Viljum við hafa það öflugt með góðri samvinnu eins
og hingað til, eða viljum við að ekkert sér gert. Mitt svar er
nei og ég vona að þið séu allar sammála mér. Þessi fjögur ár
sem ég hef verið formaður hafa verið afar góð, ég hef notið
góðs af reynslumiklum félögum sem hafa verið mér innan
handar, svo og þeim nýju sem komið hafa inn. Mér þykir vænt um
þann vinskap sem hefur myndast meðal okkar, og hlakka til að
starfa með ykkur á komandi starfsári.
Takk fyrir mig.
Hrafnhildur Hjálmarsdóttir
Formaður

Fræðslufundur
Laugardaginn 2. apríl n.k.

Kæru félagar
Fræðslufundur verður haldinn laugardaginn 2.apríl kl. 10:00 í Hlöðunni í Gufunesbæ Grafarvogi.
•

Magnea Gylfadóttir fótaaðgerðafræðingur,
sem starfar einnig að hluta á göngudeild fyrir
sykursjúka, mun flytja erindi um fætur og
sykursýki

Þar sem sykursýki er útbreiddur faraldur er
þetta mjög mikilvægur flokkur fyrir okkur sem
fótaaðgerðafræðingar/heilbrigðisstarfsmenn
að fræðast enn frekar um.

•

Guðbjörg Pálsdóttir hjúkrunarfræðingur,
sérfræðingur í sárum og hefur umsjón með
Sáramiðstöð Landspítalans, mun flytja
erindi um sáramiðstöð.

•
•
•
•

•

Kristbjörg Gísladóttir NLP-ráðgjafi mun
koma með uppbyggjandi fyrirlestur í undirmeðvitundarfræðum. Þ.a.s. um sjálfsvirðingu, sjálfsmat og sjálfsöryggi.

Léttar veitingar og spjall að loknum fyrirlestrum.
Vonandi sjáumst við sem flestar.
Vinsamlega skráið mætingu fyrir 29.mars á hrafnhildurh65@gmail.com eða hilpal@simnet.is

Vakin er athygli á því að okkur ber að tilkynna til landlæknis um rekstur starfssemi
okkar og einnig ef breytingar verða hjá okkur. Sjá nánar á heimasíðu landlæknis undir liðnum:
Rekstur heilbrigðisþjónustu

Verið er að skipuleggja
fræðslu frá Danmörku,
þar sem Diana Höjberg og
kollegi
hennar
myndu
fræða okkur m.a. um laser,
gelspangir
og
fleira
spennandi. Til stóð að það
yrði nú í vor, en sökum anna
sáu þær sér ekki fært að
koma. En við munum horfa
til haustsins með að fá þær.

Fótverndarmánuðurinn í maí þetta árið verður tileinkaður fótum og krabbameini.

Skósmiðjan er þriggja ára
Skósmiðjan er fjölskyldufyrirtæki sem var stofnað
í mars 2013 af núverandi eigendum fyrirtækisins,
Hjörleifi Harðarsyni bæklunarskósmið og eiginkonu
hans Ingu Steinunni Björgvinsdóttur markaðsfræðingi. Fyrirtækið fagnar því þriggja ára afmæli í
þessum mánuði. „Á afmælinu er gaman að segja frá
því að við höfum fengið ótrúlega góðar viðtökur og
hlökkum bara til framhaldsins“ segir Hjörleifur.
Ráðgjöf og þjónusta fyrir fólk með fótakvilla
Að sögn Hjörleifs er markmið Skósmiðjunnar að
bjóða upp á úrvals vörur og þjónustu sem hentar fólki með ýmsa fótkvilla og fótvandamál. Má þar nefna
innlegg (sérsmíðuð eða séraðlöguð) og skó, en allar
slíkar lausnir eru miðaðar sérstaklega að þörfum
hvers og eins. Þannig er hverjum og einum viðskiptavini veitt persónuleg ráðgjöf, sem felst í skoðun
bæklunarskósmiðs, mátun og sérsmíði eða val á því
skótaui sem hentar í hvert og eitt skipti. Þetta gerist
oft í kjölfar heimsóknar til læknis, sjúkraþjálfara eða
fótaaðgerðafræðings.
Sérpantaðir sjúkra- og heilsuskór
Skósmiðjan er með samning við Sjúkratryggingar
Íslands sem snýr að flestu er varðar innlegg og skó
(smíði, breytingar, sjúkraskór, hækkanir ofl.). Auk
þess býður Skósmiðjan upp á skó sem eru sérstaklega hannaðir fyrir sykursjúka, fólk með gigt, aflaganir (hallux valgus, hamartær) eða fólk með mjög
viðkvæma fætur. Slíkir skór fara flestir fram í gegnum sérpantanir fyrir hvern og einn.
Framúrskarandi handverk og þjónusta
„Starfsmenn Skósmiðjunnar leggja metnað sinn í
að skila frá sér framúrskarandi handverki hvort sem
það er í viðgerðum, sérsmíði á skóm eða innleggjum,
eða bara almennri ráðgjöf sem snýr að fótum og
skófatnaði. Ekkert verk er of lítið eða of stórt.“ segir
Hjörleifur.

Skósmiðjuna finnurðu í Hraunbæ 119,
110 Reykjavík. Tímapantanir og ráðgjöf fara
fram í síma 537-3500 og nánari upplýsingar
er að einnig að finna á www.skosmidjan.is.

Fótaaðgerðaskólinn óskar eftir
verkefnastjóra og kennurum
Keilir hefur fest kaup á Fótaaðgerðaskólanum og hyggst bjóða upp á
fótaaðgerðanám í skólanum á Ásbrú frá og með haustinu 2016.
Við leitum því að verkefnisstjóra fyrir námið sem og áhugasömum kennurum.
Hæfniskröfur verkefnastjóra: Menntaður fótaðgerðafræðingur og/eða
hjúkrunarfræðingur; Þekking á skólakerfinu; Góð þjónustulund og hæfni
í mannlegum samskiptum.
Þeir sem vilja slást í skemmtilegan hóp vinsamlegast hafið samband við
Haddý á haddy@keilir.net eða í síma 578 4000. Reglulegar strætóferðir
eru af höfuðborgarsvæðinu á Ásbrú.
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