PLDD
a lékárníci
Lékaři
a lékárníci
„profesionální
profesionální
spoluprácespolupráce
v regionech“
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, Česká lékárnická komora
a Pharma News si Vás dovolují pozvat na celodenní konferenci
pro lékaře a lékárníky.
Termín 13.10.2018, Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9
Program:
08.30 – 09.00 příchod, prezence
09.00 – 09.05	PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně SPLDD ČR
		 Úvod
09.05 – 10.30 PharmDr. Jana Šolínová, lékárnice provádějící individuální konzultace
		 Konzultační činnosti v lékárnách, spolupráce lékař – lékárník
		 PharmDr. Lukáš Láznička, Lékárna FNKV-odd. přípravy léčiv
		 Příprava IPLP
		 PharmDr. Aleš Novosád, lékárník, člen představenstva ČLnK
		 Spolupráce lékárníka a lékaře při screeningových metodách v lékárně
10.30 – 11.00 coffee break
11.00 – 12.00 Petr Koucký, ředitel odboru informačních technologií SÚKL
		 PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., člen představenstva ČLnK
		 E-Recepty – problematika, novinky, nejčastější dotazy
		 FMD (protipadělková směrnice)
12.00 – 13.15 MUDr. Pavel Konrád
		 Problematika atopického ekzému v ordinaci a v lékárně
		 doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
		Imunomodulace v praxi PLDD – od volně prodejných přípravků k přípravkům na recept
13.15 – 14.00 oběd
14.00 – 16.00 PharmDr. Josef Suchopár
		 Léky – interakce s jídlem, nápoji a potravinovými doplňky
		 (účastníci obdrží přístup k lékovým interakcím na 1 měsíc zdarma)
		 MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.
		 Vitamin D u dětí - indikace k vyšetření a substituci
		 MUDr. Nora Gregorová
		Nejčastější problémy v praxi PLDD očima PLDD a farmaceuta
		 Zkušenosti s imunostimulátory v prevenci respiračních onemocnění u dětí
16.00 – 17.00 diskuze, zakončení, předání certifikátů
Vzdělávací akce je pořádána dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR a ČLnK. Je ohodnocena 8 kredity pro lékaře a 15 body pro lékárníky.
Odborný garant: MUDr. Ilona Hülleová

ČLEN SPLDD: 600,-Kč; ČLEN ČLnK: 600,-Kč; NEČLEN: 1.000,-Kč; REZIDENT: 100,-Kč
Platbu uhraďte na č.ú: 2100189073/2010
Jako variabilní symbol uveďte vaše členské číslo, v případě nečlena datum narození, do zprávy pro příjemce napište vaše jméno
a datum konference. V případě vystavení faktury požadujeme: IČ, DIČ, název a sídlo firmy. Registrační poplatek se nevrací!
Kontaktní údaje:
Jana Jokešová tel.: +420 604 268 259,
e-mail: jana.jokesova@pharmanews.cz
Helena Johnová tel.: +420 777 268 259,
e-mail: helena.johnova@pharmanews.cz

