Akademie

POHYB, SPORT A LÉKÁRNA
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

4.–5. 10. 2019

11.–12. 10. 2019

PÁTEČNÍ ODBORNÁ AKADEMIE
12.00–13.00 Registrace

	MUDr. Jiří DOSTÁL
Centrum sportovní medicíny, Praha

14.30–15.00 Přestávka, občerstvení

hotel Olympik-Artemis

18.–19. 10. 2019

SOBOTNÍ ODBORNÁ AKADEMIE
8.00–9.00

13.00–13.45	Vlivy sportovních aktivit na hlavní funkce
lidského organismu
13.45–14.30	Sport amatérský a profesionální – zdravotní
přínosy a rizika

PRAHA

Registrace

9.00–9.45	Možnosti a limity pohybových aktivit u pacientů
s vybranými interními chorobami
	doc. MUDr. Martin MATOULEK, Ph.D.
Česká společnosti tělovýchovného lékařství, 3. interní
klinika 1. LF UK a VFN, Praha

9.45–10.30	Nežádoucí účinky a lékové interakce ovlivňující
pohybové aktivity
	PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D.
úsek klinické farmacie, ústavní lékárna, Masarykův
onkologický ústav, Žlutý kopec, Brno

10.30–11.00 Přestávka, občerstvení

15.00–15.45	Možnosti funkční a metabolické podpory
sportovních aktivit
15.45–16.30	Prevence a řešení zdravotních potíží
souvisejících se sportem
	PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D.
úsek klinické farmacie, ústavní lékárna, Masarykův
onkologický ústav, Žlutý kopec, Brno

11.00–11.45	Možnosti a limity pohybových aktivit u pacientů
s vybranými chirurgickými diagnózami
	doc. MUDr. Martin MATOULEK, Ph.D.
Česká společnosti tělovýchovného lékařství, 3. interní
klinika 1. LF UK a VFN, Praha

11.45–12.30	Podpora pohybových aktivit u pacientů
s chirurgickými diagnózami v podmínkách
lékárny
	Mgr. Olga KESLAROVÁ, Mgr. Radka GREC
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.

16.30–17.00 Přestávka, občerstvení

12.30–13.30 Oběd

17.00–17.45	Nemoci pohybového aparátu ovlivněné
zaměstnáním a životním stylem
17.45–18.30	Prevence a řešení poruch pohybového aparátu

13.30–14.15	
Zdravotnické prostředky v prevenci a podpoře
pohybových aktivit
14.15–15.00	
Legislativa zdravotnických prostředků –
novinky v roce 2019

	Mgr. Lukáš WASSEBAUER, Mgr. Josef ŠŤASTNÝ,
Aneta HVĚZDOVÁ
fyzioterapeuti, Jihlava

18.30–19.00 Zakončení Akademie, rozdání certifikátů

	Mgr. Olga KESLAROVÁ, Mgr. Radka GREC
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.

15.00–15.30 Zakončení Akademie, rozdání certifikátů

Po oba dva dny Akademie Vám bude k dispozici komplexní bioimpedanční vyšetření přístrojem InBody 370s.
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/

