
Dny farmaceutické péče
pořádané Ústavem aplikované farmacie,  vzdělávacím programem PACE, Českou lékárnickou komorou a Mladými lékárníky

Pátek 9.9.2011

V úvodu bude představen grantový projekt „Zkvalitnění praxe
studentů farmacie“. Následovat budou praktická témata, která si
kladou za cíl ulehčit studentům vstup na povinnou šestiměsíční praxi
do lékáren. Přednášky budou zaměřeny na komunikační dovedností,
efektivní strukturu rozhovoru v lékárně, organizaci výdejní činnosti
v lékárně a základy psychohygieny lékárníka.
V odpolední části bude představen projekt Efektivní komunikace
v lékárně III, který se soustřeďuje na komunikaci s pacienty se
specifickými potřebami, zejména geriatrickými pacienty, pacienty
trpícími smyslovým nebo duševním onemocněním, a pacienty ze
sociálně a kulturně slabého prostředí.

Pátek 9. 9. 2011                9 – 16 hod

1. Představení projektu „Zkvalitnění praxe 
studentů farmacie“ 

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

2. Význam komunikačních dovedností ve 
farmacii 

Mgr. Barbora Lukešová, PharmDr. Libor Číhal 

3. Efektivní struktura rozhovoru ve farmacii 
PharmDr. Alena Petříková

4. Organizace výdejní činnosti v lékárně 
PharmDr. Karel Vašut

Oběd 

5. Představení projektu Efektivní komunikace 
v lékárně III:

komunikace s pacienty se specifickými potřebami, 
zejména geriatrickými pacienty, pacienty trpícími 
smyslovým nebo duševním onemocněním a 
pacienty ze sociálně a kulturně slabého prostředí

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, 
Mgr. Barbora Lukešová, PharmDr. Libor Číhal

6. Základy psychohygieny 

Mgr. Barbora Lukešová

Sobota 10.9.

Sobotní program představí projekt PACE Health Coaching v lékárně.
Koučing je jedním z progresivních směrů, který vede ke změně postojů
pacienta k jeho zdraví i farmakoterapii.
Představovaný projekt je zaměřen na problematiku odvykání kouření,
boje s nadváhou a omezení stresu. Lékárník má pomocí těchto nových
způsobů možnost pomoci pacientovi dosáhnout optimálního
zdravotního stavu.
Během celodenního programu účastníci poznají principy koučování a
naučí se používat koučovací techniky, a to pomocí nácviku situací
běžných v lékárně.

Sobota 10. 9. 2011 9 – 16 hod

1. Představení projektu Health coaching
v lékárně 

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová

2. Nové způsoby komunikace s pacienty 

Mgr. Barbora Lukešová

3. Konzultační činnost v lékárně 

PharmDr. Marek Lžičař

Oběd 

4. Couching – principy, výhody 

Mgr. Barbora Lukešová

5. Ukázky, nácvik metod

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Mgr. Barbora 
Lukešová, PharmDr. Alena Petříková,  PharmDr. 
Libor Číhal, PharmDr. Marek Lžičař

6. Základy psychohygieny 

Mgr. Barbora Lukešová

Místo konání:
Posluchárna Farmacie, Farmaceutická fakulta, Farmaceutická a veterinární univerzita Brno, Palackého 1-3, Brno

Přihlašování:
Více informací a přihlášky na stránkách FaF VFU Brno (www.faf.vfu.cz) a na stránkách Mladých lékárníků
(www.mladilekarnici.cz). Kapacita omezena na 120 míst, konference je bez poplatků.

Přijměte naše srdečné pozvání na Dny farmaceutické péče a pojďte s námi oslavit 20 let existence brněnské
farmaceutické fakulty.

Organizační tým v čele s MVDr. PharmDr. Vilmou Vranovou.
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