
8.00–9.00  Registrace

10.30–11.00 Přestávka, občerstvení

12.30–13.30 Oběd

12.00–13.00 Registrace

14.30–15.00 Přestávka, občerstvení

16.30–17.00 Přestávka, občerstvení

PRAHA
hotel Olympik-Artemis
7.–8. 2. 2020

OSTRAVA
hotel Clarion Congress
21.–22. 2. 2020

BRNO
hotel Holiday Inn  

28.–29. 2. 2020

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

http://akademie.drmax.cz/

ZHLUBOKA DÝCHAT
nemoci respiračního traktu
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.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání:

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků a jako taková bude registrována u České lékárnické komory pod evidenčními čísly 19875, 19876, 19877, 19878, 19879 a 19880.
Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod čísly 59449, 59450, 59451, 59452, 59453 a 59454, vše pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester pod evidenčními čísly 32/2020 a 33/2020.

PÁTEČNÍ ODBORNÁ AKADEMIE SOBOTNÍ ODBORNÁ AKADEMIE

13.00–13.45  Akutní exacerbace CHOPN a astmatu – 
možnosti prevence a intervence

13.45–14.30  Kašel – nejčastější příčiny a možnosti 
intervence v běžné lékárenské praxi

  MUDr. Eva VOLÁKOVÁ,  
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc

9.00–9.45  Nemoci dolních cest dýchacích a kouření 
v dětském věku

9.45–10.30  Intervence dětských respiračních 
onemocnění v běžné lékárenské 
a ambulantní praxi

  MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc.,  
Pediatrická klinika 1. LF UK a TN, Praha

17.00–17.45  Fytofarmaka ovlivňující dýchání a respirační 
systém

17.45–18.30  Fytofarmaka v terapii respiračních nemocí 
a jejich nejvýznamnější lékové interakce

  PharmDr. Alice SYCHROVÁ, Ph.D.,  
Ústav přírodních léčiv, FaF VFU, Brno

13.30–14.15  Složky tabákového kouře – jejich systémové 
účinky a interference s farmakoterapií

14.15–15.00  Kouření netabákových produktů – 
jejich systémové účinky a interference 
s farmakoterapií

  PharmDr. Jan HARTINGER, Ph.D.,  
odd. klin. farmakologie a farmacie VFN,  
Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha

15.00–15.30 Zakončení Akademie, rozdání certifikátů

15.00–15.45  Farmakoterapie systémových onemocnění 
ovlivňujících dýchání a respirační systém

15.45–16.30  Farmakoterapie respiračních nemocí a jejich 
nejvýznamnější lékové interakce

  PharmDr. Josef SUCHOPÁR,  
DrugAgency, a.s., Praha

11.00–11.45  Alternativní formy nikotinu – porovnání 
zdravotních následků

11.45–12.30  Odvykání kouření v podmínkách lékárenské 
a ambulantní praxe – možnosti a úskalí

  prof. MUDr. Eva KRÁLÍKOVÁ, CSc.,  
MUDr. Alexandra PÁNKOVÁ, Ph.D.,  
Centrum pro závislé na tabáku, 3. interní klinika  
a Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Praha

18.30–19.00 Zakončení Akademie, rozdání certifikátů

Akademie

V závěru každého přednáškového bloku máte možnost vyhrát poukaz na kurz LÉKOVÉ INTERAKCE (www.interakcniakademie.cz). 
Všem účastníkům bude po oba dva dny Akademie k dispozici SPIROMETRICKÉ vyšetření.

Páteční akademie: 12 bodů od ČLnK Sobotní akademie: 12 bodů od ČLnK


