Akademie
KOMPLIKACE DIABETU
Vážené kolegyně a 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.

PRAHA

BRNO

OSTRAVA

hotel Holiday Inn

hotel Don Giovanni

hotel Clarion Congress

3.–4. 2. 2017

10.–11. 2. 2017

24.–25. 2. 2017

PÁTEČNÍ ODBORNÁ AKADEMIE

SOBOTNÍ ODBORNÁ AKADEMIE

12.00–13.00 Registrace

08.00–09.00 Registrace

13.00–13.45	
Elektronický recept – legislativní regulace,
shoda a rozdíly v porovnání s klasickým receptem.
Kazuistiky z praxe.

09.00–09.45	
Specifika farmakoterapie systémových komplikací
diabetu: hypertenze, dyslipidemie, ICHS, ICHDK,
diabetická neuropatie

13.45–14.30	
Zdravotnické prostředky – aktuální legislativní
regulace úhrad a indikačních omezení.
Kazuistiky z praxe.

09.45–10.30	
Specifika farmakoterapie systémových komplikací
diabetu: obezita, metabolická chirurgie

 gr. MUDr. Jaroslav MARŠÍK,
M
advokát, právní poradce České lékárnické
komory (ČLnK), Teplice

 rof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc., MBA,
P
III. Interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Martin HALUZÍK, DrSc.,
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha

14.30–15.00 Přestávka, občerstvení

10.30–11.00 Přestávka, občerstvení

15.00–15.45	
Fytofarmaka v léčbě systémových komplikací
diabetu: ICHS, ICHDK, diabetická nefropatie,
intervence infekčních onemocnění

11.00–11.45	
Specifika chirurgické intervence komplikovaného
diabetika, předoperační příprava

15.45–16.30	
Fytofarmaka v léčbě systémových komplikací
diabetu: diabetická neuropatie, retinopatie,
chronické rány, diabetická noha
 harmDr. Alice SYCHROVÁ Ph.D.,
P
Ústav přírodních léčiv, FaF VFU, Brno

11.45–12.30	
Možnosti a úskalí chirurgických intervencí
u komplikovaného diabetika: péče o chronické
špatně se hojící rány, diabetická noha
MUDr. Alžběta SVOBODOVÁ, MUDr. Róbert NOVOTNÝ,
II. Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN
a 1. LF UK, Praha

16.30–17.00 Přestávka, občerstvení

12.30–13.30 Oběd

17.00–17.45	
Nežádoucí účinky a lékové interakce přípravků
používaných v léčbě systémových komplikací
diabetu

13.30–14.15	
Úskalí polypragmazie u komplikovaného diabetika:
vliv léků na průběh diabetu a vliv diabetu na
farmakokinetiku léčiv

17.45–18.30	
Nežádoucí účinky a lékové interakce přípravků
používaných v samoléčbě systémových
komplikací diabetu

14.15–15.00	
Farmakoterapie vybraných akutních a chronických
onemocnění u komplikovaného diabetika

PharmDr. Josef SUCHOPÁR, DrugAgency a.s., Praha
18.30–19.00	Zakončení akademie, rozdání certifikátů

 gr. Jan HARTINGER, Odd. klin. farmakologie
M
a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha
15.00–15.30	Zakončení akademie, rozdání certifikátů

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání:
Páteční akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Sobotní akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Tyto vzdělávací akce jsou zařazené do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako takové jsou registrované u České lékárenské komory pod evidenčními čísly 17204, 17205, 17206, 17207, 17208, 16209.
Tyto vzdělávací akce jsou pořádané v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčními čísly 46165, 46166, 46167, 46168, 46169, 46170, vše pro číslo akreditace 0099/16/2006.
Tyto vzdělávací akce jsou zařazené do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako takové jsou registrované u České asociace sester pod evidenčními čísly KK/6/2017,
KK/7/2017.

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

http://akademie.drmax.cz/

