Afiliované symposium II
Péče o geriatrické pacienty v České republice a spolupráce klinických farmaceutů,
farmaceutů, geriatrů a praktických lékařů v různých prostředích zdravotní péče
Datum: 19. října 2022, Čas: 16:00 - 18:00 hod
Místo: Malý sympoziální sál, Kongresový hotel Olšanka, Praha, Česká republika

ABSTRAKT
Geriatričtí pacienti trpí častou polymorbiditou, užívají vyšší počet léků (polyfarmakoterapii) a bývají často
hospitalizováni z důvodu polékových reakcí. Zdravotní stav seniorů může být významně pozitivně ovlivněn
úspěšnou kompenzací jednotlivých onemocnění, různými typy intervencí (farmakologickými
i nefarmakologickými), profesionální podporou apod. Kvalitní péče o komplexní geriatrické pacienty proto
vyžaduje zapojení různých zdravotnických pracovníků různých odborností a jejich úzkou spolupráci napříč
prostředími zdravotní péče. Podstatná je role geriatrů (odborníků na komplexní geriatrická hodnocení
a intervence), klinických farmaceutů (odborníků na komplexní revizi a management lékových režimů)
a dalších farmaceutů poskytujících významnou pomoc a podporu pacientům i pečovatelům v otázkách
spojených s lékovou adherencí, nefarmakologickými přístupy, informacemi o užívaných lécích apod. Toto
sympozium představí úspěchy geriatrie a klinické farmacie v ČR v mezioborové spolupráci za posledních 20
let (v oblasti vzdělávání, klinické praxe a výzkumu). Během sympozia zazní praktické zkušenosti klinických
farmaceutů, geriatrů, lékařů paliativní péče a praktických lékařů s mezioborovou spoluprací. Všichni lékaři
různých odborností, kliničtí farmaceuti a další farmaceuti jsou na toto Sympozium srdečně zváni!
Symposium je pořádáno ve spolupráci s odbornými platformami klinické farmacie a s Českou geriatrickou
a gerontologickou společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Je pořádáno za účasti vyzvaných
zástupců praktických lékařů a lékařů paliativní péče. Koná se v českém jazyce a je simultánně tlumočeno do
angličtiny.
Registrace a poplatky:
-

pro účastníky mimo ESCP kongres: 25 EUR na osobu, nutná samostatná registrace a samostatná platba

-

pro účastníky kongresu ESCP: zdarma (v rámci registračního poplatku na kongres), nutná pouze
registrace s pomocí výše uvedeného odkazu, kongresová visačka bude kontrolována při vstupu do
sympoziálního sálu

ODBORNÝ PROGRAM
16.00-16:10
Uvítání čestných hostů
16:10-16:25
Péče o geriatrické nemocné v České republice v různých prostředích zdravotní péče
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP
16:25-16:40
Klinická farmacie v geriatrii a spolupráce klinických farmaceutů a geriatrů v péči o geriatrické nemocné –
výukové, výzkumné a klinické aktivity
doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
vedoucí Univerzitního centra klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (UCKF FaF UK)
a Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
Bloková vystoupení lékařů a klinických farmaceutů věnovaná interdisciplinární spolupráci v různých
prostředích zdravotní péče
Ambulantní péče
16:40-16:50
Zkušenosti praktického lékaře a geriatra s problémy v racionální farmakoterapii u geriatrických
nemocných v ambulanci
MUDr. Astrid Matějková
16:50-17:00
Zkušenosti klinického farmaceuta s řešením rizik farmakoterapie u geriatrických nemocných
v ambulantním prostředí
PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D.
Dlouhodobá ošetřovatelská péče
17:00-17:10
Zkušenosti geriatra s problémy v racionální farmakoterapii u seniorů v dlouhodobé ošetřovatelské péči
Martina Nováková, MD, Ph.D.
17:10-17:20
Zkušenosti klinického farmaceuta s řešením polékových problémů u geriatrických nemocných
v dlouhodobé ošetřovatelské péči
PharmDr. Kateřina Langmayerová
Paliativní péče

17:20-17:30
Zkušenosti geriatra s problémy v racionální farmakoterapii u seniorů v paliativní péči
MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.
17:30-17:40
Zkušenosti klinického farmaceuta s řešením polékových problémů u geriatrických nemocných v paliativní
péči
PharmDr. Jindřiška Voláková
Panelová diskuze
17:40–18:00
Panelová diskuse účastníků s přednášejícími, zvanými hosty a zástupci platforem české klinické farmacie,
České společnosti geriatrie a gerontologie, praktických lékařů a lékařů paliativní péče.

