Akademie

BOLEST dobrý sluha, ale zlý pán
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na páteční a sobotní odborné akademie, které jsou určeny
pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení.

OSTRAVA

BRNO

PRAHA

hotel Clarion Congress

hotel Holiday Inn

hotel Olympik-Artemis

12.–13. 10. 2018

19.–20. 10. 2018

26.–27. 10. 2018

PÁTEČNÍ ODBORNÁ AKADEMIE

SOBOTNÍ ODBORNÁ AKADEMIE

12.00–13.00 Registrace

8.00–9.00 Registrace

13.00–13.45	Protipadělková opatření – aktuální pohled
na novelizaci zákona o léčivech
13.45–14.30	Protipadělková opatření – očekávaný
dopad na běžnou lékárenskou
a ambulantní praxi

9.00–9.45	Akutní bolest – obecné zásady volby
farmakologické a nefarmakologické léčby
9.45–10.30	Pacient s akutní bolestí v běžné lékárenské
a ambulantní praxi, kazuistiky

14.30–15.00 Přestávka, občerstvení

10.30–11.00 Přestávka, občerstvení

15.00–15.45	Reflexní oblouk bolesti – základní
strukturální a funkční složky

11.00–11.45	Chronická bolest – obecné zásady
zahájení a vedení farmakologické
a nefarmakologické léčby

15.45–16.30	Farmakologické možnosti ovlivnění
jednotlivých složek reflexního oblouku
bolesti

11.45–12.30	Pacient s chronickou bolestí v běžné
lékárenské a ambulantní praxi,
kazuistiky

16.30–17.00 Přestávka, občerstvení

12.30–13.30 Oběd

17.00–17.45	Nefarmakologické možnosti ovlivnění
bolesti – základní představení
a mechanismy účinku

13.30–14.15	
Farmakologická léčba bolesti
u specifických skupin pacientů – dítě,
těhotná žena, senior

17.45–18.30	Nefarmakologické možnosti ovlivnění
vybraných typů bolesti – hlava, svaly,
klouby, břicho

14.15–15.00	
Farmakologická léčba bolesti vybraných
polymorbidních skupin pacientů – nádory,
selhání jaterní, srdeční a ledvinové

18.30–19.00 Zakončení akademie, rozdání certifikátů

15.00–15.30 Zakončení akademie, rozdání certifikátů

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání:
Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků a jako taková bude registrována u České lékárnické komory – máme zažádáno o kreditní body.
Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – máme zažádáno o kreditní body.
Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester.

Více administrativních i odborných informací o uvedených akcích, včetně online přihlášky, najdete na

http://akademie.drmax.cz/

