Akademie

LÉTO BEZ OBAV
jak prožít dovolenou se zdravou kůží

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.

BRNO

OSTRAVA

hotel Holiday Inn

hotel Clarion Congress

3.–4. 4. 2020

17.–18. 4. 2020

PÁTEČNÍ ODBORNÁ AKADEMIE

PRAHA

hotel Olympik-Artemis

24.–25. 4. 2020

SOBOTNÍ ODBORNÁ AKADEMIE

12.00–13.00 Registrace

8.00–9.00

13.00–13.45	
Chronické kožní choroby v létě – vliv

9.00–9.45	
Otoky dolních končetin v létě – nejčastější

13.45–14.30	Chronické systémové choroby a jejich

9.45–10.30	Nohy v létě u specifických skupin – diabetik,

14.30–15.00

10.30–11.00

slunečního záření a mořské vody

kožní manifestace v letním období

Přestávka, občerstvení

Registrace

příčiny a možnosti řešení

senior, výkonnostní sportovec
Přestávka, občerstvení

15.00–15.45	
Lokální kožní potíže způsobené hmyzem –

11.00–11.45	
Akutní otevřená poranění – zásady první

15.45–16.30	Celkové nemoci přenášené hmyzem

11.45–12.30	Lokální kožní potíže způsobené hmyzem –

16.30–17.00

12.30–13.30

prevence a léčba

v letních měsících – prevence a léčba
Přestávka, občerstvení

17.00–17.45	
Farmakoterapie v letním období –

dehydratace, fototoxicita, úprava dávkování

17.45–18.30	Farmakoterapie na cestách – terapeutické

režimy, skladování léčivých přípravků

18.30–19.00 Zakončení Akademie, rozdání certifikátů

pomoci

prevence a léčba

Oběd

13.30–14.15	
Cestovatelství a tropické nemoci

v netradičních destinacích

14.15–15.00	
První pomoc, farmakognozie a botanika

v intervenci akutních cestovatelských
nemocí

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 stránkách:

http://akademie.drmax.cz/

