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ODBORNÁ KONFERENCE LÉKÁRNA 2010 – LÉTO 2009

Vážení přátelé, 

s ohledem na lepšící se počasí, je nejvyšší čas, abychom se sešli na seminářích letní série seminářů 

Lékárna 2010. Jako obvykle, čeká Vás zajímavý  program přednášek. 

Pro značný úspěch v loňském roce, na Vaši žádost jsme opět zařadili problematiku mléčné výživy 

pro kojence a děti, kterou Vám odpřednáší prim. MUDr. Pavel Fruhauf, lékař s pediatrickou erudicí, 

jenž se specializuje  na  gastroenterologii a výživu a je předsedou Pediatrické společnosti ČLS JEP 

(Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy). Konferenci zahajuje přednáškou 

prof. MUDr. Jana Hercogová, dermatoložka, jež překročila svojí odbornou prací hranice České re-

publiky.  Paní profesorka je prezidentkou České akademie dermatovenerologie. Atraktivní informace zazní také v přednášce kolegů 

Vegha, Slívy a Kotlářové. Poprvé se totiž mj. podívají na generickou substituci z pohledu pacienta…  

Samozřejmě, v jejich přednášce budou uvedena další interesantní témata!

Semináře jsou určeny lékárníkům a farmaceutickým asistentům a jsou začleněny do kontinuálního vzdělávání ČLnKa také do konti-

nuální edukace Sekce farmaceutických asistentů ČAS. Lékárníci obdrží odpovídající počet 7 bodů a laboranti 4 kredity. 

Byť jsou semináře vedeny v odborné úrovni odpovídající lékárníkům, věříme, že se stanou motivací pro další odborný růst

farmaceutických asistentů, na nichž do jisté míry závisí reprezentace lékárny na poli odborného poradenství u samoléčby.   

Můžete se těšit také na edukační test a bohatou tombolu! 

Těším se na setkání s Vámi všemi!

      PharmDr. Zdeněk Procházka

      ředitel společnosti Edukafarm

více informací na w

Titul, jméno, příjmení:

Název a adresa lékárny (+právnické osoby, jejíž je lékárna součástí):

Tel./e-mail:

Závazná přihláška na odbornou konferenci

LÉKÁRNA 2010 – LÉTO 2009
( p r o s í m e  o  č i t e l n é  v y p l n ě n í  h ů l k o v ý m  p í s m e m )

VYZNAČTE KŘÍŽKEM VÁMI VYBRANÝ TERMÍN:

� 1 16. 5. 2009 (So) HRADEC KRÁLOVÉ, Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375 (V.S. 100)

� 2 23. 5. 2009 (So) OLOMOUC, Hotel Sigma, Jeremenkova 36 (vchod z ul. Kosmonautů) (V.S. 200)

� 3 30. 5. 2009 (So) PRAHA 8, Hotel Olympik - Tristar, U Sluncové 14 (V.S. 300)

� 4 31. 5. 2009 (Ne) PRAHA HOMOLKA, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2 (V.S. 400)

� 5 6. 6. 2009 (So) BRNO, Hotel International, Husova 16 (V.S. 500)

� 6 13. 6. 2009 (So) OSTRAVA, Hotel Atom, Zkrácená 2703, Ostrava-Zábřeh (V.S. 600)

� 7 20. 6. 2009 (So) ČESKÉ BUDĚJOVICE, Hotel Gomel, Pražská 14 (V.S. 700)

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU ODEŠLETE POŠTOU, FAXEM ČI  E-MAILEM:

- Adresa: EDUKAFARM, s. r. o., Peckova 280/9, 186 00 Praha 8;  fax: 222 516 048 

- E-mail: daniela.herkuczova@edukafarm.cz (Elektronická přihláška a informace o semináři na www.edukafarm.cz.)

Na základě této přihlášky budete zaregistrováni mezi účastníky konference za poplatek ve výši:

a) 600 Kč, platba předem na bankovní účet č. 5005480106/4000 (nutno uhradit nejméně týden před konáním konference).

Na příkazu k platbě prosím povinně uveďte: 

- variabilní symbol (V.S.) – naleznete u vámi vybraného termínu,

- do zprávy pro příjemce jméno účastníka a název lékárny – MUSÍ SE SHODOVAT S ÚDAJI NA PŘIHLÁŠCE! 

Kopii dokladu o zaplacení vezměte s sebou, předložte u prezence.

nebo
b) 800 Kč, platba na místě v hotovosti.

Pozn.: Poplatek je nevratný. V ceně konference je zahrnut certifikát, seminární sborník, coffee break, oběd.

Daňový doklad bude vydán na požádání na místě konání konference.

Vaše případné dotazy zodpovíme na tel. čísle společnosti EDUKAFARM: 224 252 435 – Mgr. Daniela Herkuczová.
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08.30 – 08.50 Prezence + zahájení

09.00 – 09.50 Dermatologická a kosmetická péče v lékárně
(akne, vrásky, alergické projevy, herpes labialis, ekzémy, hojení ran)
– na co dát pozor, jaké otázky položit v případě, že…, co doporučit…

Prof. MUDr. J. Hercogová, prim. MUDr. N. Vojáčková, MUDr. J. Fialová, 
MUDr. D. Vaňousová, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Bulovka 

09.55– 10.40 Mléčná výživa v lékárně – jaké jsou rozdíly, co doporučit kojencům a dětem
(s alergií na kravské mléko, s častými kolikami, s regurgitacemi, 
s častými zácpami, pro večerní a noční krmení )
Prim. MUDr. P. Fruhauf, Klinika dětí a dorostového lékařství VFN, Praha

10.50 – 11.50 Probiotika v rukách odborníka lékárny 
– nové možnosti/v jakých případech lze probiotika doporučit
(jaký je rozdíl mezi jednotlivými kmeny a podkmeny, jaké klinické účinky 
jsou ověřeny a jaké se teprve ověřují)
Mgr. L. Kotlářová, Edukafarm, Praha

12.00 – 13.30 Přestávka (oběd + návštěva výstavky firem)

13.35 – 15.15 Co lékárníci doporučují ? – farmakologická analýza
(z výsledků hlasování 800 odborníků lékáren u skupiny přípravků na bolest, 
obezitu, opalování, zácpu/průjem a pálení žáhy)
Substituce v lékárně u Rx i OTC přípravků – možnosti, výhody, rizika
(zaměřeno na hypertenzi, diabetes mellitus, lokální NSA, posílení imunity)
Generická substituce z pohledu pacienta (výsledky průzkumu v Evropě a USA)
PharmDr. V. Végh, Edukafarm, Praha; MUDr. J. Slíva, Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha

15.15 – 16.15 Edukační test s farmakologickým komentářem odpovědí 
(s pomocí interaktivního hlasovacího zařízení)
PharmDr. V. Végh, Edukafarm, Praha; Mgr. L, Kotlářová, Edukafarm, Praha

16.15 Závěrečná diskuse, tombola

Určeno: farmaceutům a farmaceutickým asistentům

Odborná gesce: EDUKAFARM

Spolupráci a edukační grant poskytuje:

Pharmos a další farmaceutické společnosti.

Semináře jsou zařazeny do kontinuálního vzdělávání ČLnK a do kreditního systému vzdělávání
sekce farmaceutických asistentů ČAS. Absolventi obdrží po skončení konference certifikát potvrzující získání
odpovídajícího počtu kreditů.

Farmaceuti 7 bodů, farmaceutičtí asistenti 4 kredity
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