Akademie

ZDRAVÁ ÚSTA

Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na páteční a sobotní
ODBORNÉ AKADEMIE.
Akce jsou určeny pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry
VŠECH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

BRNO

OSTRAVA

PRAHA
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hotel Clarion Congress
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23.–24. 2. 2018

2.–3. 3. 2018

9.–10. 3. 2018

PÁTEČNÍ ODBORNÁ AKADEMIE

SOBOTNÍ ODBORNÁ AKADEMIE

12.00–13.00 Registrace

8.00–9.00

13.00–13.45	
První praktické zkušenosti s elektronickým
receptem na straně SÚKLu

9.00–9.45	
Co s tím? – Současné možnosti léčby
nejčastějších nemocí ústní dutiny: zubní kaz,
dentinová hypersenzitivita, parodontitida

13.45–14.30	
První praktické zkušenosti s elektronickým
receptem v lékárnách
Mgr. MUDr. Jaroslav MARŠÍK, advokát,
právní poradce České lékárnické komory (ČLnK), Teplice
14.30–15.00 Přestávka, občerstvení

15.00–15.45	
Dělám to opravdu dobře, nebo „hlavně
že kartáčuji“? – Nejčastější chyby v používání
orálních hygienických pomůcek
Michal KALITA, DiS., předseda Asociace dentálních
hygienistek, Praha

15.45–16.30	
Možnosti podpory správné péče o zdraví ústní
dutiny v běžné lékárenské
a ambulantní praxi
PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D., Úsek klinické
farmacie, Ústavní lékárna, Masarykův Onkologický ústav,
Žlutý kopec, Brno
16.30–17.00

Přestávka, občerstvení

17.00–17.45	
Mohu být hezčí? – Nejčastější estetické
korektivní výkony v oblasti ústní dutiny: bělení
zubů, rovnátka, fasety, halitóza
doc. MUDr. Roman ŠMUCLER, CSc., prezident České
stomatologické komory, Praha

17.45–18.30	
Správná péče před estetickými korektivními
výkony v oblasti ústní dutiny a po nich v běžné
lékárenské a ambulantní praxi
PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D., Úsek klinické
farmacie, Ústavní lékárna, Masarykův Onkologický ústav,
Žlutý kopec, Brno
18.30–19.00	Zakončení akademie, rozdání certifikátů

Registrace

MUDr. Ladislav KORÁBEK, CSc., MBA,
Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

9.45–10.30	
Prevence a dlouhodobá péče o pacienty
s nejčastějšími nemocemi ústní dutiny v běžné
lékárenské a ambulantní praxi
Mgr. Jan HARTINGER, Odd. klinické farmakologie
a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha
10.30–11.00

Přestávka, občerstvení

11.00–11.45	
Mám afty, nebo mám „afty“? – Choroby sliznic
v oblasti ústní dutiny v běžné lékárenské
a ambulantní praxi
MUDr. Ladislav KORÁBEK, CSc., MBA,
Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

11.45–12.30	
Nejčastější nežádoucí účinky běžně
používaných léčivých přípravků v oblasti ústní
dutiny
Mgr. Jan HARTINGER, Odd. klinické farmakologie
a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha
12.30–13.30 Oběd

13.30–14.15	
To už mám až do smrti? – Extrakce zubů,
dentální implantáty a protetické náhrady
v oblasti ústní dutiny
MUDr. Ladislav KORÁBEK, CSc., MBA,
Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

14.15–15.00	
Dlouhodobá péče o pacienty po extrakcích,
s implantáty a se zubními protézami
v běžné lékárenské a ambulantní praxi
Mgr. Jan HARTINGER, Odd. klinické farmakologie
a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha
15.00–15.30	Zakončení akademie, rozdání certifikátů

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání:
Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je 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 dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. 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/

