САТНИЦА КУРСА
09:00-09:30 Регистрација учесника и подела материјала
09:30-10:00 Улазни тест

Организатор курса:
ЗУ Апотека Врање
Циљна група: фармацеути и лекари

Предавања
Tермин одржавања курса: 11.10.2015.god.
10:00-10:45 Физиологија и патофизиологија женског
репродуктивног система- дипл. пх. спец. Ивана Костић
10:45-11:30 Хормонска супституциона терапија у менопаузи спец. фарм. Милица Пешић Ивановић
11:30-12:15 Рационална употреба хормонских контрапцептива и
ургентне контрацепције- дипл. пх. спец. Ивана Костић

Котизација:
Котизација је бесплатна за запослене у ЗУ Апотека Врање
За остале учеснике котизације износи 600 динара +ПДВ

12:15-12:45 Пауза

Слушаоци добијају 5 бодова за обнову лиценце

Mесто одржавања курса: Vranje

Предавања
12:45-13:30 Фармацеутска здравствена заштита у терапији
хормонским контрацептивима и хормонском супституционом
терапијом- спец. фарм Милица Пешић Ивановић
13:30-14:30 Значај адхеренце и фармаковигиланце у терапији
хормонским контрацептивима и хормонском супституционом
терапијом- дипл. пх. спец. Гордана Станисављевић
14:30-15:00 Пауза
Радионице
15:00-16:00 Интеракције хормонских контрапцептива и лекова за
хормонску супституциону терапију- дипл. пх. Ивана Костић,
дипл. пх. спец. Гордана Станисављевић
16:00-17:00 Комплијанса и фармаковигиланца у терапији
хормонским контрапцептивима и лековима за хормонску
супституциону терапију- спец. фарм. Милица Пешић Ивановић,
дипл. пх. спец. Гордана Станисављевић
17:00-17:30 Излазни тест и евалуација курса
17:30-18:00 Подела сертификата

Особа за контакт и пријављивање:
Сузана Антић Ристић

Телефон: 017 / 405 397; 400 730
e-mail: infoapoteka@open.telekom.rs

ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ КОЈЕ ЋЕ СТЕЋИ УЧЕСНИЦИ
КУРСА

Разумевање разлога за примену хормонске контрацепције и
хормонске супституционе терапије и познавање физиологије и
патофизиологије женског репродуктивног тракта
Познавање метода контрацепције, предности и ризика примене
хормонске контрацепције и ургентне контрацепције
Примену концепта Фармацеутске здравствене заштите у
терапији хормонском контрацепцијом и хормонском
супституционом терапијом
Познавање значаја адхеренце и фармаковигиланце у терапији
хормонском контрацепцијом и хормонском супституционом
терапијом
Вештину комуникације са пацијенткињама у циљу добијања
информација о присутним коморбидитетима и откривање
могућих контраиндикација које захтевају хитно упућивање
пацијенткиње лекару у циљу промене терапије и спречавања
озбиљних нежељених реакција
Вештину саветовања пацијената о правилном избору методе
контрацепције

ЗУ Апотека Врање
организује

Курс прве категорије

ХОРМОНСКА
КОНТРАЦЕПЦИЈА И
ХОРМОНСКА
СУПСТИТУЦИОНА
ТЕРАПИЈА

