DEMIA B
ACA
O

A MEDIC
IN
SIOLOG
PHY
IC
AE

MIC
HE

E

ULATOR
REG
IA
AE

Pozvánka na seminář Akademie FRM
v pátek 18. září 2020

v sídle společnosti Edukafarm, V Areálu 1243, Jesenice u Prahy

Trendy ve výživě onkologických pacientů
Vážení kolegové,
je mi potěšením pozvat vás na další odborný seminář Akademie fyziologické regulační medicíny 2020. Seminář se bude konat
v pátek 18. září 2020 a přednášet na něm bude ředitelka InPharm Clinic PharmDr. Lucie Kotlářová a česká praktická lékařka
MUDr. Ludmila Eleková.
PharmDr. Lucie Kotlářová vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, studium ukončila v roce
1997. Poté až do roku 2010 pracovala v nemocniční lékárně fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. V roce 2000 se stala
specialistkou v oboru klinická farmacie, v roce 2009 pak v oboru nemocničního lékárenství. Bezpečnost užívání léčiv, její hlavní
námět profesní kariéry, prohlubovala také v Itálii (nemocnice Niquarda, Milano; nemocnice Monaldi) a v USA (National Institute
of Health, Bethesda, Kansas University, Rhiordan Clinic). Roku 2005 byla jmenována členkou akreditační komise ministerstva
zdravotnictví pro klinickou farmacii. Téhož roku byla jmenována ministerstvem zdravotnictví členkou zkušební komise pro atestační zkoušky z oboru klinické farmacie. Lucie Kotlářová je také prezidentkou Akademie fyziologické regulační medicíny, šéfredaktorkou lékařského časopisu zaměřeného na integrativní medicínu – Biotherapeutics, členkou redakční rady zahraničních
časopisů s tématikou integrativní medicíny, např. La Medicina Biologica. Vykazuje bohatou přednáškovou a publikační činnost
v oblasti farmacie a farmakologie, je aktivní v oblasti hodnocení bezpečnosti léčiv, kde působí jako kvalifikovaná osoba na farmakovigilanci. Od roku 2018 ředitelka inPHARM CLINIC, jež je privátní klinikou zabývající se prevencí a integrativní léčbou stavů
akutního a chronického stresu a civilizačních onemocnění. V roce 2020 získala dr. Kotlářová certifikaci výživového poradce.
MUDr. Ludmila Eleková je zkušená praktická lékařka. V roce 1990 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy.
V roce 1996 získala atestaci v oboru všeobecné lékařství pro dospělé. Začínala jako praktická lékařka pro dospělé na poliklinice, později si otevřela v tomto oboru soukromou praxi. Absolvovala řadu postgraduálních kurzů včetně různých školení v oblasti integrativní
medicíny. Ve své praxi usiluje o komplexní a individuální přístup k pacientovi. Velký význam v terapii přikládá výživě, jejímž terapeutickým aspektům se věnuje řadu let. Proto neoddělitelnou součástí její praxe je výživové poradenství, založené na klinicky prokázaných
zákonitostech. Ve své koncepci se snaží o organické integrování různých přístupů a nabízí pacientům léčbu, zaměřenou na příčiny
jejich nemoci, včetně racionální ovlivnění jejich stravy, detoxikaci organismu a působení na jejich psychiku.
Přednáška PharmDr. Kotlářové se zaměří na přehlednou prezentaci současných trendů výživy v onkologii a na integraci těchto
aktuálních trendů do komplexní péče o onkologické pacienty. MUDr. Eleková se zaměří ve své přednášce na terapeutické aspekty
nutrice včetně protizánětlivě zaměřené výživy a základů ketogenní diety.
Milí přátelé, těším se, že se spolu opět setkáme na tomto semináři Akademie FRM 2020, jehož program je sestaven tak, aby
vám přinesl prakticky využitelné informace, umožňující obohacení spektra možností nutriční péče, která tvoří integrální součást
moderní onkologie.
Přihlásit se můžete na www.edukafarm.cz
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