Magistraliter víkend na Vysočině
Pořadatel:

Fagron a.s.

Spolupořadatel: Mladí lékárníci, o.s.
Odborný garant: PharmDr.Svoboda A.
Termín:		
		
		

sobota - neděle
31.5. - 1.6. 2014
(možnost od pátku)

Místo konání: Hotel Luna
		
Ledeč nad Sázavou
		
Doprava:
individuální
Akreditace ČLK: zažádáno
Registrační poplatek 500,- Kč
zahrnuje ubytování, stravování, odborné podklady a materiály

Vnímáte magistraliter přípravu
jako nedílnou součást lékárenské péče?
Přijměte pozvání do krásného prostředí Vysočiny! Zapojte se společně s námi do
projektu znovuoživení magistraliter přípravy v moderní době, která je stále tolik nezbytná při poskytování individualizované péče pacientům a řešení jejich specifických
problémů, tzv. léčbě na míru.
Aktivity Fagronu a Mladých lékárníků směřují k podpoře farmaceutů coby odborníků
na individuální péči o pacienty. Snaží se aktivovat lékárníky k činnostem podporujícím odbornost a prestiž lékárenství a k zapojení se do utváření zdravého českého
lékárenství. Společný projekt se snaží posilovat nejen vzájemné vztahy mezi farmaceuty, ale také prosazovat větší porozumění s odbornou i laickou veřejností a
podporovat společenskou odpovědnost lékárnické profese.
Na těchto základech vznikl nápad společně zorganizovat vzělávací akci se zaměřením
na podporu individuální péče v lékárnách a rozvoj magistraliter přípravy. Zúčastněte
se tohoto projektu komplexně zaměřeného na rozvoj individualizované péče v
lékárnách a vyzkoušejte si i své praktické dovednosti.

Zaměření semináře:
• Oživení magistraliter přípravy
• Zvýšení významu individuální přípravy léčivých přípravků
• Optimalizace individuální péče o pacienta v oblasti magistraliter přípravy
• Podpora spolupráce lékáren a lékařů na rozšíření stávajících postupů
• Zavádění nových standardů do oblasti magistraliter přípravy

Hlavní body programu
Teoretická část
Novinky v magistraliter přípravě
• nové substance pro IPLP
• nová vehikula
• související postupy a receptury
Praktická část
Workshop
• kazuistiky
• příprava vybraných receptur
• ukázky problematických receptur
• příprava IPLP s novými vehikuly
Interaktivní část
Komunikační dovednosti
• spolupráce s lékaři
• profesní komunikace
• odborná argumentace

Magistraliter víkend - program
Pořadatel:		
Spolupořadatel:		

Fagron a.s.
Mladí lékárníci, o.s.

Termín:			
Místo konání:		

31.5. - 1.6. 2014
Hotel Luna, Ledeč nad Sázavou

Přihlašování*:		
Registrační poplatek*:

fagronacademy@fagron.cz
500,- Kč

SOBOTA 31. 5. 2014

09:30-10:00		
prezence
10:00			zahájení
			
Ing. Boris Marek, Fagron a.s., PharmDr. Antonín Svoboda, Mladí lékárníci, o.s.
Odborný program
10:30-11:15		
			

Možnosti léčby orofaryngeálních kandidóz
PharmDr. Jan Hašek, Lékárna U Matky Boží, Doksy

11:15-13:15 		
			
			

Přehled nově dostupných surovin od r. 2010 a jejich praktické uplatnění v magistraliter přípravě
PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.
Fragnerova lékárna U Černého orla, Praha a Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta UK, Praha

13:15-14:00		

přestávka na oběd

14:00-16:00		
			
			

Možnosti a příklady spolupráce s lékaři a návrhy nových receptur
Mgr. Kateřina Horáčková
Fragnerova lékárna U Černého orla, Praha a Katedra analytické chemie, Farmaceutická fak. UK, HK

Odpolední program
16:30			
20:00			

pěší výlet do přírodní rezervace Stvořidla nebo cesta Posázavským Pacifikem na hrad v Ledči
večeře, táborák, posezení s kytarami

Odborný program
09:00-10:00		
Technologické aspekty přípravy léčiv (postupy přípravy, triturace, stabilita, inkompatibility)
			 PharmDr. Jan Hašek, Lékárna U Matky Boží, Doksy
10:00-10:30		
Inovativní IPLP základy na českém trhu (kompatibilní léčiva, receptury)
			 PharmDr. Jana Mašlárová, Fagron a.s.

NEDĚLE 1. 6. 2014

10:30-11:00

přestávka na kávu

Workshop
11:00-13:00		
Příprava vybraných receptur, ukázky a řešení problematických receptur, inkompatibility
			 PharmDr. Jan Hašek, Lékárna U Matky Boží, Doksy
			 Příprava IPLP s novými vehikuly, výběr receptur
			 PharmDr. Jana Mašlárová, Fagron a.s.
13:00-13:40		
Interaktivní část
13:40-14:10		
			
			

přestávka na oběd

Podpora IPLP v lékárnách z pohledu profesní komunikace (spolupráce s lékaři)
PharmDr. Libor Číhal, Fakultní nemocnice U Sv.Anny, Brno (International Clinical Research Center),
PACE 2015, o.p.s., Praha a Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno

14:10-15:00		
Jak lze přispět k rozvoji magistraliter v lékárně?
			moderovaná diskuse

* Při přihlašování na adrese fagronacademy@fagron.cz nezapomeňte uvádět kromě svého jména a

názvu lékárny také Vaše ID v ČLnK. Vaše účast Vám bude potvrzena zpět na Váš email. Informace k
úhradě registračního poplatku obdržíte po potvrzení účasti. Poplatek zahrnuje ubytování ze soboty
na neděli, stravování, odborné podklady na celý víkend a materiály pro workshop. V případě zájmu je
možné zajistit ubytování už od pátku. Doprava je individuální.

