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Vážení provozovatelé veřejných lékáren, dovolujeme si vás pozvat na konferenci  
„Provozování veřejných lékáren po volbách 2009, rozvoj či krach?“
Konference se koná: v sobotu 19. 9. 2009 
Místo konání: v prostorách ČVUT Praha, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha - Dejvice 
Program konference: 
9.00 -   9.30  hod.	    Registrace přihlášených účastníků
9.30 – 12.00 hod. 	    Dopolední blok - zaměřen na vystoupení představitelů politických stran
vystoupení zdravotnických expertů politických stran: pan senátor MUDr. Vladimír Dryml - ČSSD, pan poslanec Ing. Jiří Carbol - KDU-ČSL , paní poslankyně Ing. Kateřina Konečná - KSČM , pan poslanec MUDr. Boris Šťastný - ODS , pan Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. -  TOP09 
Diskuse
12.00 – 13.00 hod 	    Oběd

13.00 – 18.00 hod          Odpolední blok
Mgr. Marek Hampel (GML): Provozovatelská organizace 
PharmDr. Lubomír Chudoba (Svaz ZP): Odměňování lékárenské péče  možnosti další spolupráce 
MUDr. Pavel Vepřek (VZP): Rozvoj placených služeb lékárenské péče 
PharmDr. Martin Beneš (SÚKL): Centrální úložiště eRp. 
RNDr. Olga Hanzlíčková (SÚKL): 3. kategorie výdeje léčiv s omezením na lékárníka 
Dr. Emil V. M. Zörner (ČAFF): Úloha veřejných lékáren v distribuci léčiv z pohledu generických firem?
PharmDr. Radim Petráš (AIFP)
K jednotlivým sdělením proběhne panelová diskuse. 
Konference se zúčastní současný i bývalí prezidenti ČLK a předsedové představenstva GML. Účast potvrdili představitelé farmaceutických fakult. 
Registrace na tuto akci je možná prostřednictvím webových stránek www.verejnelekarenstvi.cz 
Konference je ohodnocena 3 body a zařazena do systému kontinuálního vzdělávání ČLK.
Srdečně jsou zváni všichni provozovatelé veřejných lékáren v ČR a také jejich zaměstnanci.
Počet účastníků je omezen. O účasti rozhoduje pořadí přihlášek. 
Vložné na akci je 400,-. Kč včetně DPH za jednoho účastníka a je splatné přímo na místě v hotovosti. Pro členy GML je poskytována sleva 50%. 
Registrace na akci je závazná a je možno ji zrušit nejpozději 3 dny před jejím konáním. V případě přihlášení a pozdější neúčasti si pořadatel vyhrazuje právo účtovat storno poplatek na úhradu nákladů ve výši vložného (občerstvení a nájem sálu). 

