Kongres Pharma Profit 13
PROGRAM
7.30–8.30

Registrace

8.30–9.00

Zahájení, úvodní slovo organizátora, zlatého partnera a zástupce České
lékárnické komory

PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident ČLnK
Mgr. Jan Šípek, ředitel ICT, Apatyka servis

9.00–10.00

Jak zvládat stres a náročné situace

• Jak se projevují stres a náročné situace v našich životech?
• Dlouhodobý stres, únava, vyhoření, panika a zhroucení
• Co nás spolehlivě přivede ke stavu zhroucení?
• „Vnitřní baterka“ – jak ji vybít a nabít?
• Jak spojit práci a spokojený život?

Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., klinický psycholog a profesor lékařské psychologie
10.00–10.30

Obchodní příležitost pro provozovatele lékáren

Ing. Michal Jurča, provozní ředitel, Benu ČR
10.30-11.00

Přestávka na kávu

11.00–11.30

Nové funkcionality eReceptu
•
•
•

shrnutí za uplynulý rok
změny v legislativě
výhled do dalšího období

Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL
11.30-12.45

•
•
•
•

Digitalizace lékárenství a dostupnost péče & léků?!
eRecept, žádanka, lékový záznam
Rx – rezervační systémy, distanční výdej
dostupnost a DTP
odměňování lékáren, marže vs. výkon

Moderuje:
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK, generální ředitel
LEXUM, Cornea Lexum, předseda představenstva SAPOCH z.s.

Účastníci:
PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA, majitel společnosti Pears Health Cyber
Ing. Daniel Horák, generální ředitel, Česká lékárna holding

PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident ČLnK
Ing. Jan Rohrbacher, výkonný a obchodní reditel Alliance Healthcare
12.45-13.45

Oběd

13.45-14.15

Veřejné lékárny v České republice v době (po)covidové
Vývoj českého farmaceutického trhu a dopady covidu-19 – přehled trhu, vývoj v
jednotlivých terapeutických skupinách, vliv generické substituce a biosimilárních léků
Dynamika trhu a její důsledky pro lékárny
Potenciál trhu volně dostupných produktů (Consumer Health)

•
•
•

Mgr. Dominik Herman, Associate Director, Product Management Offering & Data Supply
CZ&SK, IQVIA
Co naznačila nejnovější syndikovaná studie zaměřená na zdravý životní styl

14.15-14.40

Jak to vypadá s konzumací zdravých potravin a nápojů, včetně těch s označením BIO,
superpotravin, a doplňků stravy?

•

RNDr. Barbora Večerková, business advisor health CE, ACNielsen Czech Republic
Dermokosmetická anti-age péče inspirovaná nejnovějšími trendy v péči o stárnoucí
pleť
Inovované anti-age přípravky Eucerin Hyaluron-Filler pro všechny věkové kategorie a
potřeby pleti

14.40–15.00

•

Mgr. Jakub Kratochvíl, medical manager CZ/SK, Beiersdorf
15.00–15.15

Přestávka na kávu

15.15–16.45

Stejná účinná látka – jiný legislativní status

Proč patří mezi zdravotnické prostředky také tablety, sirupy, nosní spreje, masti nebo čípky?
•
•

Konkrétní příklady z dispenzační praxe – pohled lékárníka
Nový zákon o zdravotnických prostředcích – pohled právníka

PharmDr. Jana Matušková, lektorka dispenzační práce a řízení klíčových procesů v lékárnách
JUDr. Antonín Valuš, Ph.D.
16.45-17.00

Tombola a rozloučení

