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Kongres Praktického lékárenství v Olomouci
byl zajímavý, všude samí milí lidé
Před posledním dubnovým víkendem se v olomouckém Clarion Congress Hotelu sešli již po dvanácté lékárníci z různých koutů České republiky na Kongresu
Praktického lékárenství. Program kongresu byl zarámován spíše teoretickými
(ovšem posluchači velmi pozitivně hodnocenými) přednáškami – o nových
léčivech v počátečním bloku Medicamenta nova a z oblasti farmaceutického
výzkumu v bloku Pokroky ve farmacii. Ostatní bloky pak zahrnovaly sdělení
s přímým vztahem k lékárenské praxi – ať už šlo o magistraliter přípravu léčiv,
kazuistiky z praxe či další témata. Jedním z nosných témat tohoto ročníku se stala závislost na benzodiazepinech a možnosti jejího řešení, účastníci kongresu
tento velký problém nahlédli z různých stran v několika přednáškách v různých
tematických blocích. Velmi užitečnými doplněními farmaceuticky a medicínsky zaměřených sdělení byly páteční právní blok a sobotní workshop – během přednášky Mgr. MUDr. Jaroslava Maršíka si lékárníci připomněli, kolik
starostí jim přibude při zavádění nových právních norem do praxe, a v sobotu
je MUDr. Karel Nešpor učil techniky, jak se se starostmi (nejen) v lékárně vyrovnávat. Parafrází vět z nácviku jedné techniky je titulek této zprávy. Ohlasy
účastníků v anketě pořadatelů, bohaté diskuze v jednotlivých blocích i sál zcela
zaplněný téměř po celou dobu trvání konference svědčí o tom, že se akce opět
vydařila. Již nyní začínáme připravovat další ročník a věříme, že bude ještě lepší
než ty předchozí.

Základní informace o akci:

Pohled do sálu

Přednášející v bloku IPLP

Workshop prim. Nešpora byl opravdu interaktivní

Termín: 27.–28. 4. 2018
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc
Účastníci: 268
Odborný garant: PharmDr. Pavel Grodza

Přednášková témata
❱ Medicamenta nova
❱ Aktuality z práva pro lékárníky
❱ Dobrá rada pro lékárníky
❱ IPLP
❱ Psychiatrie

❱ Kazuistiky z praxe farmaceuta
❱ Workshop – Klidný a pohodový
farmaceut
❱ Pokroky ve farmacii

Na viděnou s vámi na XIII. kongresu
Praktického lékárenství 12.–13. dubna 2019

se těší kolektiv společnosti SOLEN

V předsálí bylo pro účastníky nachystáno
občerstvení a výstava firem

Poděkování patří
všem partnerům a vystavovatelům
za finanční spoluúčast
na zajištění kongresu.

