Vážené kolegyně, vážení kolegové,
spolek Vaši Lékárníci CZ Vás zvou

v pátek 2. února 2018 od 9 do 16 hod.
do Přednáškové posluchárny Farmaceutické
fakulty VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
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I. CELONÁROD
(2. NEZÁVI SLÝ WORKS HOP PRAKTI KUJÍCÍC H LÉKÁRN ÍKŮ)

S DISKUZÍ K AKTUÁLNÍ SITUACI A PŘÍSTUPU
K LÉKÁRENSKÉ PÉČI V ČR A OKOLNÍCH ZEMÍCH
Cílem sněmu je sjednotit všechny lékárníky. Není nadále možné, abychom nechali likvidovat české lékárenství.
Je na čase ukázat, že nám lékárníkům není lhostejný stav, v jakém se momentálně české zdravotnictví nachází. Pokud
i nadále bude docházet k chaotickému rozšiřování lékáren řetězcového typu s prefabrikovanými službami retailového
typu a likvidaci malých veřejných lékáren, hrozí, že lékárenství přestane být svobodné zdravotnické povolání.
Pojďme se my všichni lékárníci sjednotit a navrhnout novou koncepci lékárenství. Pojďme společně diskutovat
o nových neotřelých možnostech, které můžeme, jako silná profesní skupina lékárníků, využít k oslovení veřejnosti
a politické reprezentace ČR. Pojďme začít společně prosazovat pevné ceny léků a doplatků na léky. Vyražme do boje
za návrat lékáren do rukou lékárníků. Odstraňme profesní xenofobii a klíny, které nyní rozdělují náš stav ve vzájemné
spolupráci. Mnozí naši zahraniční kolegové tento boj úspěšně zvládli. A protože přijali pozvání na náš sněm, můžeme
společně diskutovat toto zásadní téma. A zároveň se inspirovat prací našich kolegů v zahraničí.

Na sněmu vystoupí a v diskuzi se zúčastní se svým pohledem na aktuální situaci
lékáren v ČR zástupci nezávislých lékárnických spolků:
Mladí lékárníci z.s.
Vaši Lékárníci CZ z.s.
Poskytovatelé lékárenské péče z.s.
Grémium majitelů lékáren z.s.
Grémium lékárníků Čech, Moravy a Slezska, z.s.
Pozvání na sněm přijali ze zahraničí:
H. Kadlez – privátní lékárník Lindwurm Apotheke, Vídeň, Rakouské gremium lékárníků
P. Toscano – privátní lékárník Ritter Apotheke, Schaffhausen, Švýcarsko
A. Bartunek – privátní lékárník Lekáreň Esencia, Prešov, Slovensko
B. Valocká: Lekáreň FAWOR, Chorvátsky Grob, Únia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti SR
Sněm bude ohodnocen body v rámci programu Kontinuálního vzdělávání lékárníků ČLnK, předpokládaný počet bodů KV 14.

Partnerem akce je Gremium majitelů lékáren z.s. a výrobní firma Galmed a.s.

I. Celonárodní sněm lékárníků
PROGRAM AKCE
8:15 – 9:00

registrace účastníků

Dopolední blok:

Odpolední blok: Vystoupení zahraničních hostů

zahájení kongresu (Mgr. A. Nedopil)
Současný stav lékárenství pohledem mladých lékárníků
(Mgr. E. Procházková)
Historické milníky po roce 1989 ve vývoji lékárenství v České republice
(Dr. L. Nedopilová Lucie)
Připravíme společně nový historický milník českého lékarenství???

13:00 – 13:20
13:20 – 13:40
13:40 – 14:00
14:00 – 14:20
14:20 – 15:00

Strategie sdružení lékáren “Rotpunkt” ve Švýcarsku. (Dr. P. Toscano)
Situace nezávislých lékáren v Rakousku (Mag. H. Kadlez)
Situace nezávislých lékáren na Slovensku (Dr. A. Bartunek)
Východiská pre konkurencieschopnosť slovenských lekární v rámci
strednej Európy (Dr. B. Valocká)
Společná diskuze

10:15 – 10:45

Coffee break 1.

15:00 – 15:20

Coffee break 2.

10:45 – 11:15

Kulatý stůl a diskuze s politiky
15:20 – 16:20

11:45 – 12:00

Jaké jsou možnosti komunikace profesionálů s okolím? Možnosti
profesního PR a PA v současnosti. (Mgr. A. Nedopil a K. Grmelová)
Svoboda výkonu profese lékárníka – utopie či realita?
(Mgr. M. Hampel, GML)
Nastává sjednocování lékárnického stavu? (Dr. P. Fiala, GLČMS)

Diskuzi s politickou reprezentrací moderuje redaktor Václav Dolejší
Pozvání přijali oslovení poslanci a zástupci politických stran
z Parlamentu a Senátu ČR napříč politickým spektrem

12:00 – 13:00

Přestávka na oběd

16:20 – 16:30

Zakončení kongresu

9:00 – 9:15
9:15 – 9:45
9:45 – 10:15

11:15 – 11:45

Informace k akci:
ON LINE přihlášky na www.vasilekarnici.cz, nebo faxem či emailem po vyplněné přihlášky.
Přihlásit je možné se: elektronicky: ON LINE na www.vasilekarnici.cz
e-mailem: prihlasky@msml.cz (odeslání skenu vyplněné přihlášky)
telefonicky: 778 474 283 (J. Švejda, pro informaci)
faxem: 323 60 58 48

Pro účastníky je zajištěno: 2× coffee break (dopolední a odpolední)
1× oběd formou rautu
překlad z němčiny do českého jazyka
pracovní materiály

Uzávěrka přihlášek je 31. ledna v 15:00 hodin!

Maximální kapacita účastníků je 180 osob, v případě vyčerpání kapacity rozhoduje termín a čas podání přihlášky. Všechny přihlášky a jejich registrace bude potvrzena ze strany organizátora.
Účastnický poplatek: ZDARMA pro členy České lékárnické komory (uvedení platného členského čísla ČLnK).
Nečlen ČLnK platí účastnický poplatek ve výši 890 Kč/akci převodem na účet, po provedení přihlášky na základě zaslaných platebních údajů v konfirmaci.
Organizátor nezajišťuje ubytování ani dopravu ani parkování, pokud nejde o přednášejícího na základě předchozí domluvy.
Do stejné doby je možno provést případné storno přihlášky na email: prihlasky@msml.cz.

Formulář přihlášky:
Seznam účastníků:
Pořadí:

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Čl. číslo ČLnK:

email:

telefon/mobil:

Pracoviště – lékárna:
Název:

Ulice + č.p.:

Město:

PSČ:

Telefon/fax:

e-mail:

Fakturační údaje:
Pokud se shodují s označením pracoviště označte křížkem



nebo prosím doplňte následující tabulku:

Název společnosti:

Ulice + č.p.:

Město:

PSČ:

Telefon/fax:

e-mail:

IČ :

DIČ:

číslo účtu:

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s konáním a podmínkami účasti na I.CELONÁRODNÍM SNĚMU LÉKÁRNÍKŮ v Brně, konaném dne 2. 2. 2018 od 9:00 hod. na Farmaceutické fakultě VFU:

Datum a místo .......................................................................................................................

Podpis a razítko .................................................................................................................

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky zašlete obratem ve skenu na: prihlasky@msml.cz nebo faxem na: 323 605 848

