KONFERENCE

Akademie

pro lékárníky, farmaceutické asistenty, lékaře, zdravotní sestry, studenty a pedagogy

https://akademie.drmax.cz

BRNO

Quality Hotel Brno
6. – 7. 5. 2022

OSTRAVA

Clarion Congress Hotel
13. – 14. 5. 2022

PRAHA

Hotel Artemis Prague
20. – 21. 5. 2022

CHUTNALO VÁM?

trávicí potíže a možnosti jejich řešení
PÁTEČNÍ ODBORNÁ AKADEMIE

8:00-9:00

12:00-13:00

registrace

13:00-13:45

Struktury a funkce trávicího traktu
a možnosti jejich farmakologického
ovlivnění
PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D., BCPS
Farmakologický ústav LF MU, Brno

13:45-14:30

SOBOTNÍ ODBORNÁ AKADEMIE
registrace

09:00-09:45 Zácpa – nejčastější příčiny

a možnosti řešení

09:45-10:30

Vyšetřovací metody v gastroenterologii
a interpretace jejich výsledků
prof. MUDr. Milan LUKÁŠ, CSc., MUDr. Dana
ĎURICOVÁ, MUDr. Veronika HRUBÁ
Klinické centrum ISCARE, Praha

Průjem – nejčastější příčiny
a možnosti řešení

prof. MUDr. Milan LUKÁŠ, CSc., MUDr. Dana
ĎURICOVÁ, MUDr. Veronika HRUBÁ
Klinické centrum ISCARE, Praha

14:30-15:00 přestávka

10:30-11:00

přestávka

15:00-15:45 Výživa a poruchy trávení u kojenců
a batolat

11:00-11:45

Celiakie, intolerance laktózy
– rizikové faktory, hlavní projevy
a možnosti řešení

11:45-12:30

Histamin, kravské mléko a další
potravinové intolerance – projevy
a možnosti intervence

15:45-16:30 Výživa a poruchy trávení
u školních dětí a adolescentů

doc. MUDr. Martin MAGNER, Ph.D.,
As.MUDr. Peter SZITÁNYI, Ph.D.
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu
1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Milan LUKÁŠ, CSc., MUDr. Dana
ĎURICOVÁ, MUDr. Veronika HRUBÁ
Klinické centrum ISCARE, Praha

16:30-17:00

přestávka

12:30-13:30

oběd

17:00-17:45

Gastroezofageální reflux
a ezofagitidy – nejčastější příčiny,
hlavní projevy a možnosti řešení

13:30-14:15

Přípravky používané v léčbě trávicích
potíží – lékové interakce
a nežádoucí účinky

17:45-18:30

Vředová choroba gastroduodenální
– nejčastější příčiny, hlavní projevy
a možnosti řešení
prof. MUDr. Milan LUKÁŠ, CSc., MUDr. Dana
ĎURICOVÁ, MUDr. Veronika HRUBÁ
Klinické centrum ISCARE, Praha

14:15-15:00

Léky a doplňky stravy
s významnými nežádoucími účinky
v oblasti trávicího traktu

zakončení Akademie

15:00-15:30

18:30-19:00

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

zakončení Akademie

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání:
Vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků a je registrována u České lékárnické komory pod evidenčními čísly 22320, 22321, 22322, 22323, 22324 a 22325.
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – máme zažádáno o kreditní body.
Vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a je registrována u České komory farmaceutických asistentů pod evidenčními čísly
ČKFA/0007/2022, ČKFA/0008/2022, ČKFA/0009/2022, ČKFA/0010/2022, ČKFA/0011/2022 a ČKFA/0012/2022.
Vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a je registrována u České asociace sester pod evidenčními čísly ČAS/71/2022 a ČAS/72/2022.

Vážená kolegyně, vážený kolego,
dovolte, abychom Vás pozvali na odbornou Dr.Max Akademii CHUTNALO VÁM? – trávicí potíže
a možnosti jejich řešení, která je určena pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty, zdravotní
sestry, studenty a pedagogy.

Termíny a místa konání:

BRNO

OSTRAVA

6. – 7. 5. 2022

13. – 14. 5. 2022

Quality Hotel Brno
ul. Křížkovského 20

Clarion Congress Hotel
ul. Zkrácená 2703

PRAHA

20. – 21. 5. 2022

Hotel Artemis Prague
ul. U Sluncové 14

Konferenční poplatek:
Úhrada online

Úhrada na místě

Poznámka

1 den
(pátek nebo sobota)

450 Kč

600 Kč

Poplatek zahrnuje občerstvení
podávané po celou dobu konání akce,
v sobotu včetně oběda.

2 dny
(pátek a sobota)

700 Kč

1000 Kč

Poplatek zahrnuje občerstvení
podávané po celou dobu konání akce,
včetně sobotního oběda.

Ceny uvedené v kolonce „Úhrada online“ platí pro registrace provedené prostřednictvím
stránky https://akademie.drmax.cz a uhrazené nejpozději 10 dní před konáním konference.
Ceny uvedené v kolonce „Úhrada na místě“platí pro registrace a platby provedené v místě
konání akce.

Ubytovací poplatek:
Pro účastníky páteční i sobotní Akademie lze v případě zájmu zajistit ubytování ve dvoulůžkových
pokojích v hotelu, kde probíhá konference, za smluvní zvýhodněnou cenu. Poplatek za ubytování
zahrnuje páteční večeři a sobotní snídani.
Rezervaci ubytování a jeho úhradu je možné provést pouze v průběhu online registrace.
Aktuální výši poplatku za ubytování naleznete v odpovídajícím online registračním formuláři.

Kontaktní informace:
Další informace týkající se registrace a administrace těchto konferencí Vám rádi poskytneme
na adrese info@bos-congress.cz nebo telefonu 475 531 098

Správcem osobních údajů účastníků je společnost BOS org. s.r.o.
Správce nesdílí osobní údaje účastníků Akademií se společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.

