POZVÁNKA

KDY: 2. 9. 2020 od 20:00 hod.

KDE: ONLINE

Většina farmaceutů určitě slyšela známy vtípek, který zde budiž formulován v publikovatelné formě:
"Když nejde o život, tak - nejde o nic". V neodkladné péči o život jde, dokonce dvakrát. Jednak jde o
vlastní přežití, jednak je nesmírně důležitá následná kvalita života, zvláště v resuscitační medicíně.
Specifikem první pomoci je to, že se skromným vybavením - velmi často s holýma rukama - lze udělat pro
postiženého mnoho. Platí to ale i naopak - viděl jsem pacienty těžce poškozené provedenou první
pomocí, která spíše připomínala aktivní eutanázii. Bohužel nejen v neodkladné péči, ale v celém životě,
platí to, že se získané poznatky relativně rychle zapomínají, zvláště pokud nejsou aplikovány v praxi.
Právě proto jsou důležité opakovací semináře (angličtina pro ně má hezký název refresher courses). Česká
lékárnická komora pro farmaceuty naplánovala "osvěžovací webinář" z neodkladné péče. Jeho původní
název byl První pomoc v kostce. Bohužel nikdo na světě není schopen zařadit ani to nejdůležitější z první
pomoci do jednoho časově limitovaného webináře. Proto byla vybrána témata jednak s ohledem na
specifiku práce farmaceutů a farmaceutických asistentů, jednak se zaměřením na to, s čím se ve své praxi
mohou nejčastěji setkat. Do jaké míry se podařilo zadání splnit, to už můžete posoudit vy, a to 2. září od
20 hodin, případně dodatečně, pokud se vám uvedený termín nehodí. Ke sledování odborného webináře
srdečně zve Česká lékárnická komora a autor webináře MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.
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Oddělení vzdělávání ČLnK
MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI
Přihlašování pro lékárníky ZDE.
Poplatek: ZDARMA
Akce je ohodnocena 2 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.
Kontakt na oddělení vzdělávání ČLnK:
Ing. Monika Kučerová
tel. +420 603 576 084, e-mail: kucerova@lekarnici.cz
Sponzorem této akce je společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

