
12.00–13.00 Registrace

14.30–15.00 Přestávka, občerstvení

16.30–17.00 Přestávka, občerstvení

18.30–19.00  Zakončení akademie, rozdání certifikátů

8.00–9.00 Registrace

10.30–11.00 Přestávka, občerstvení

12.30–13.30 Oběd

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

http://akademie.drmax.cz/

PÁTEČNÍ ODBORNÁ AKADEMIE SOBOTNÍ ODBORNÁ AKADEMIE

Akademie
HYPERTENZE

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání:

PRAHA
hotel Olympik – Artemis 

U Sluncové 14, Praha 8

11.–12. 5. 2018

OSTRAVA
hotel Clarion Congress

Zkrácená 2703, Ostrava 

18.–19. 5. 2018

BRNO
hotel Holiday Inn 
Křížkovského 20, Brno

25.–26. 5. 2018

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků a jako taková bude registrována u České lékárnické komory – máme zažádáno o kreditní body.
Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – máme zažádáno o kreditní body.
Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester.

13.00–13.45  Základní mechanismy regulace krevního tlaku

13.45–14.30  Farmakologické možnosti, jak ovlivnit regulaci 
krevního tlaku 
 
PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D., 
Úsek klinické farmacie, Ústavní lékárna, Masarykův 
onkologický ústav, Žlutý kopec, Brno

9.00–9.45   Nová Doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální 
hypertenze České společnosti pro hypertenzi

9.45–10.30  Obecné zásady volby, zahájení a vedení 
antihypertenzní léčby v každodenní praxi 
 
Doc. MUDr. Ondřej LUDKA, Ph.D., 
Interní kardiologická klinika FN a LF MU, Brno

17.00–17.45  Nefarmakologické možnosti prevence rozvoje 
orgánových poškození při hypertenzi

17.45–18.30  Významné interakce antihypertenziv s jídlem, 
doplňky stravy a s fytofarmaky 
 
PharmDr. Alice SYCHROVÁ, Ph.D., 
Ústav přírodních léčiv, FaF VFU, Brno

13.30–14.15  Léčba hypertenze u pacienta s dalšími závažnými 
komorbiditami: astma, CHOPN, diabetes, chronická 
bolest

14.15–15.00  Významné interakce antihypertenziv s ostatními 
preskripčně vázanými i volně prodejnými léčivými 
přípravky 
 
Mgr. Jan HARTINGER, Ph.D., Odd. klinické farmakologie 
a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha

15.00–15.30  Zakončení akademie, rozdání certifikátů

15.00–15.45  Nejčastější typy sekundární hypertenze v běžné 
ambulantní a lékárenské praxi

15.45–16.30  Specifické organoprotektivní účinky antihypertenziv 
nad rámec ovlivnění krevního tlaku 
 
MUDr. Petra Vysočanová 
Interní kardiologická klinika FN a LF MU, Brno 

11.00–11.45  Léčba hypertenze specifických skupin osob: děti, 
těhotné a kojící ženy, senioři

11.45–12.30  Nejvýznamnější nežádoucí účinky antihypertenziv 
a jejich podíl na non-compliance pacientů 
 
Doc. MUDr. Tomáš ZELINKA, CSc., 
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat  
na páteční a sobotní ODBORNÉ AKADEMIE.
Akce jsou určeny pro lékárníky a farmaceutické asistenty VŠECH LÉKÁREN.


