
2.  CELOSTÁTNÍ  
KONFERENCE  PHARMIA  

1. oznámení

Konference je otevřená 
a je určena všem 

lékárníkům, majitelům 
lékáren,  farmaceutickým 

asistentům, zaměstnancům 
farmaceutických 

a distribučních firem a dalším 
zdravotnickým odborníkům, 
studentům farmaceutických 

a zdravotnických fakult.

REGISTRACE A DALŠÍ INFORMACE O PROGRAMU KONFERENCE NA www.pharmia.cz,  
na e-mailu info@pharmia.cz  nebo na telefonu 734 753 441 .

Konference bude probíhat ve 3 paralelních sekcích. Na konferenci bude představen poprvé v ČR 
také nový program pro lékárníky na principu MBA – Akademie lékárenské péče.  

Konference  je zařazena do kreditního systému vzdělávání farmaceutických asistentů 
a také do kontinuálního vzdělávání lékárníků dle řádů ČLnK.
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TÉMATA ZAMĚŘENÁ 
NA LÉKÁRNÍKY A MANAŽERY
• Lékárenská legislativa a regulace v r. 2013

• Management lékárny k vyšší úrovni zisku – postupy, 
nástroje, aktivity

• Prognózy vývoje lékárenského trhu v ČR, konsolidace 
a řetězení, budoucí vývoj jednotlivých typů 
lékárenských subjektů

• Sociální marketing ve zdravotnických zařízeních 
a lékárenství, implementace LP projektů

• Nové formáty vzdělávání farmaceutů (manažerské 
programy typu MBA, virtuální třídy a kurzy…)

• Generická substituce jako způsob využití odbornosti 
lékárníka

• Farmakoterapie a adherence pacientů, zdravotní 
gramotnost v ČR

• Konzultační činnost jako nástroj pro úpravu lékového 
režimu

• Personalistika, motivace, odměňování v kontextu 
lékárny

• Lékárenský marketing v každodenní praxi – kampaně, 
reklama, bonusové programy, PR na místní úrovni, 
diferenciace lékárny a řízení loajality zákazníků, nové 
typy spolupráce se zdravotnickými zařízeními

TÉMATA ZAMĚŘENÁ 
NA FARMACEUTICKÉ ASISTENTY
• Péče orientovaná na pacienta – trendy lékárenské péče

• Adherence a režimová opatření, edukace pacientů s 
nízkou ZG

• Aktivní nabídka, generická substituce, OTC

• Potravní doplňky a aktuální legislativa

• Programy zvyšující pacientskou zdravotní gramotnost

VYBRANÁ KLINICKÁ TÉMATA KONFERENCE 
A PROJEKTY LÉKÁRENSKÉ PÉČE
• Léčba bolesti, farmakoterapie bolesti ve stáří, poruchy 

paměti a kognitivních funkcí, prevence a režimová 
opatření, pitný režim dětí, artróza, DRP a další

VYBRANÉ PROGRAMOVÉ OKRUHY


