POZVÁNKA NA KONFERNCI LÉKÁRNA 2020 PODZIM 2015
Termíny konání
13. října
15. října
20. října
22. října
29. října
3. listopadu
5. listopadu
10. listopadu
12. listopadu
19. listopadu
25. listopadu

Karlovy Vary
Liberec
Plzeň
Brno
Ostrava
Praha
Hradec Králové
Olomouc
Ústí nad Labem
České Budějovice
Praha

Hotel Dvorana, Chebská 394/4
Centrum Babylon, Nitranská 1
Hotel Marriot, Sady 5. května 57
Hotel Continental, Kounicova 6
Hotel Imperial, Tyršova 6
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2
Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494
Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B
Hotel Clarion, Špitálské náměstí 3517
Hotel Clarion, Pražská třída 14
Hotel Olympik – Tristar, U Sluncové 14

Program
14.50 – 15.30
15.30 – 16.15

16.15 – 17.00
17.00 – 17.15
17.15 – 18.00

18.00 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 19.45

20.00

Registrace účastníků
(občerstvení + návštěva výstavky firem)
Nové možnosti šetrné léčby bolestí pohybového aparátu
MUDr. Vladimír Medek – ortopedie, Hradec Králové
MUDr. Vladimír Holoubek – Columna centrum, Brno
Problematika depresivních stavů a úskalí léčby
MUDr. Jiřina Kosová, Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Přestávka
(občerstvení + návštěva výstavky firem)
Inovativní terapeutické přístupy v oblasti imunomodulace
MUDr. Jindřich Pohl, plicní ambulance dětské kliniky FTN, Praha 4
MUDr. Miroslav Černý, Centrum analytické a nekonvenční medicíny, Brno
Benigní hyperplazie prostaty
MUDr. Jiří Kočárek, urolog, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
Přestávka
(návštěva výstavky firem)
Kaleidoskop zajímavostí ve farmakoterapii
PharmDr. Veronika Müller-Závalová,
Ústav humánní farmakologie a toxikologie VFU Brno
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústav farmakologie 2. 3. LF UK, Praha
PharmDr. Lucie Kotlářová, Edukafarm, Praha
Závěr a předání certifikátů

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ
• elektronickou přihláškou: www.edukafarm.cz
• e-mailem: edukafarm@edukafarm.cz
• telefonicky: 224 252 435

Registrační poplatek: na místě 400 Kč, při platbě předem 300 Kč
(pro platbu předem je třeba se registrovat přes www.edukafarm.cz, platba je nevratná
a je třeba ji realizovat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře)
Registrační poplatek zahrnuje certiﬁkát, sborník přednášek a občerstvení.

Mezi tématy, o jejichž prezentaci účastníci projevili největší zájem, dominovala problematika
psychofarmak, fytofarmak a bolesti svalů a kloubů (dotazník spokojenosti 2015). Proto jsme
tato poptávaná témata zařadili do aktuálního cyklu a věříme, že získané informace budou
skutečným přínosem pro vaši praxi.
MUDr. Jiřina Kosová – vedoucí lékař oddělení 1 Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, které se věnuje hlavně práci s úzkostnými a depresivními
poruchami či poruchami osobnosti, psychoterapeutické pomoci při zvládání úzkostných stavů, fobií, deprese a dalších projevů stresu. Oddělení 1 se specializuje
na léčbu celého spektra úzkostných a afektivních poruch v náročném kognitivně-behaviorálním (KBT) a interpersonálním psychoterapeutickém programu.
Terapeutický tým je složen pouze z lidí s nadstandardním psychoterapeutickým
vzděláním, včetně středně zdravotnického personálu. Součástí oddělení je lůžková část. Výzkumné cíle oddělení se týkají různých úzkostných poruch. Během sedmi týdnů ojedinělého, vysoce specializovaného a náročného programu projdou
klienti základními kroky KBT směřujícími ke zvládání projevů stresu, úzkostí a deprese. Program je doplněn některými osvědčenými prvky z asertivity, arteterapie
a pohybové terapie. Pro dosažení nejlepších výsledků je nutná vysoká motivace a
aktivní spolupráce klienta.
Více informací na www.edukafarm.cz

Přijďte na semináře
LÉKÁRNA 2020
A VYHRAJTE POUKAZ
NA NÁKUP KVALITNÍ
PRACOVNÍ OBUVI
Bonno Sawany®!
U
pracovní
obuvi
BONNO® jsou navzdory primárnímu důrazu na praktičnost, bezpečnost a užitnou
hodnotu kladeny i vysoké nároky na estetické a zdravotní
hledisko. V potaz jsou brána
i ortopedická doporučení
a trendy. Obuv je vyráběna
z vysoce kvalitních přírodních
materiálů a díky zpracování
„myslí“ na zdraví při celodenním nošení. Zároveň při vývoji
výrobků společnost BONNO®
aplikuje nejmodernější poznatky současné vědy, hledá
nová řešení a dává příležitost
mladým talentovaným lidem
(spolupracují například s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně).
Lehká a vzdušná obuv
Bonno Sawany® je pevně
spojená s chodidlem, čímž je
eliminováno namáhání prstů
a svalů v klenbě chodidla. Je
testována a schválena akreditovanou zkušební laboratoří
pro certiﬁkaci obuvi a OOP. Má
vynikající schopnosti tlumit
nárazy a vibrace při došlapu,
včetně výborných protiskluzných vlastností za mokra (SRA).

