Akademie

HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN

Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolujeme si Vás
pozvat na ODBORNOU AKADEMII.
Akce je určena pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry
VŠECH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

HRADEC KRÁLOVÉ Hotel Černigov Středa 7. 6. 2017
12.00–13.00

PROGRAM

Registrace

13.00–13.45	
Poškození kůže způsobené ozařováním – postradiační dermatitida
MUDr. et Ing. Vítězslav KŘÍHA, Ph.D.
Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
13.45–14.30	
Možnosti ambulantní léčby a samoléčby poškození kůže způsobených ozařováním
PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha; Ústav aplikované farmacie VFU, Brno
14.30–15.00

Přestávka, občerstvení

15.00–15.45	
Obtížně se hojící a komplikovaná dermatologická onemocnění
MUDr. Alžběta BEZVODOVÁ
Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha
15.45–16.30	
Možnosti ambulantní léčby a samoléčby obtížně se hojících a komplikovaných
dermatologických onemocnění
Mgr. Radka GREC
Česká lékárna holding, a.s., Brno
16.30–17.00

Přestávka, občerstvení

17.00–17.45	
Chronická žilní insuficience (CHŽI), ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)
a diabetes mellitus – nejčastější případy obtížně se hojících poškození dolních končetin
MUDr. Alžběta SVOBODOVÁ
II. Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha
17.45–18.30	
Možnosti ambulantní léčby a samoléčby obtížně se hojících poškození dolních končetin
u pacientů s CHŽI, ICHDK a u diabetiků
PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha; Ústav aplikované farmacie VFU, Brno
18.30–19.00	Zakončení Akademie, předání certifikátů

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS
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 pod evidenčním číslem 17233.
Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčním číslem 47907 pro číslo akreditace 0099/16/2006.
Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České asociace
sester pod evidenčním číslem KK/1179/2017.

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

http://akademie.drmax.cz/

