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IX. KONGRES � 29.–30.�května�2015 
PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ

Před posledním květnovým víkendem hostila Olomouc již IX. kongres 
Praktického lékárenství. Zajímavý odborný program a kvalitní organiza-
ce přilákaly přes 300 účastníků. Přednášející se věnovali aktuální proble-
matice z oboru neurologie, léčbě bolesti, farmakoterapii v těhotenství, 
nežádoucím účinkům léčiv. Nechyběly tradiční bloky Medicamenta 
nova a Pokroky ve farmacii, které doplnil blok aspirující též na pravidelné 
zařazování – Kazuistiky z praxe farmaceuta. V sále téměř neustále zcela 
zaplněném probíhala po každém sdělení bohatá diskuze, což svědčí 
o tom, že slovo „praktické“ v názvu kongresu není prázdným pojmem.
Účastníci ocenili i páteční společenský večer, který zahájila prohlídka 
Englerových varhan v chrámu sv. Mořice a následovalo posezení ve Sva-
továclavském pivovaru.
Souběh 3 konferencí (paralelně se na stejném místě konaly ještě 
VII. konference Dermatologie pro praxi a VIII. konference Sestra v praxi) 
umožnil účastníkům prohlédnout si prezentace širšího okruhu vystavu-
jících firem a nabídl možnost mezioborových diskuzí v kuloárech.
Všem zúčastněným i partnerům děkujeme a těšíme se na další pokračo-
vání 7.–8. 5. 2016, jehož součástí bude i sjezd České farmaceutické spo-
lečnosti ČLS JEP s odborným programem.

Základní�informace�o�akci:
Termín: 29.–30. května 2015

Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc

Účastníci: 321

Prezident akce: PharmDr. Pavel Grodza

Přednášková�témata
Neurologie / Medicamenta nova / Léčba bolesti / Kazuistiky z praxe 
farmaceuta / Nežádoucí účinky léčiv / Bezpečná farmakoterapie 
častých onemocnění v graviditě / Pokroky ve farmacii / 
Farmaceutem na misi s Lékaři bez hranic

Přednášející 1. bloku – Neurologie

Součástí kongresů byla prezentace partnerských 
firem

Pohled do sálu, který byl zaplněn téměř po celou 
dobu trvání kongresu

Během přestávek se hojně diskutovalo

Poděkování patří všem partnerům  
za finanční spoluúčast na zajištění kongresu.

Na viděnou s Vámi na další  
kongresu Praktického lékárenství

se těší kolektiv společnosti SOLEN


