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Přijďte se inspirovat novinkami a postupy v oblasti magistraliter přípravy v rámci globálních trendů.

Níže Vám přinášíme přehled akcí, na kterých se s námi můžete setkat. Těšíme se na Vás!

ÚNOR 2015

•  Odborná konference 
PharmaNews

    konference pro lékárníky a 
farmaceutické asistenty

   11.2.2015, Praha

•  Odborná konference Angis
 konference pro lékárníky a 

farmaceutické asistenty
 20.-21.2.2015, Útí nad Labem

•  Odborná konference 
PharmaNews

 konference pro lékárníky a 
farmaceutické asistenty

 24.2.2015, Hradec Králové

•   Magistraliter pro dermatologii- 
Fagron Academy

 odborná konference pro lékárníky, 
lékaře a farm.  asistenty

 27.2.2015, Olomouc

BŘEZEN 2015

•  Magistraliter pro dermatologii- 
Fagron Academy

 odborná konference pro lékárníky, 
lékaře a farm.  asistenty

 6.3.2015, Plzeň

•   Odborná konference Healthcomm
 konference pro lékárníky a 

farmaceutické asistenty
 20-21.3.2015, Ostrava

DUBEN 2015

•  Odborná konference PHARMACY 
2015

 konference pro odborný personál  
lékáren

 8.4.2015, Praha

•  Odborná konference Pharma 
News

 odborná konference pro lékárníky 
a farmaceutické asistenty

 9.4.2015, Plzeň
•  Odborná konference Healthcomm
 konference pro lékárníky a 

farmaceutické asistenty
 10-11.4.2015, Zlín- Otrokovice

•  Odborná konference Healthcomm
 konference pro lékárníky a 

farmaceutické asistenty
 24-25.4.2015, Brno

KVĚTEN 2015

•  Odborná konference 
PharmaNews

 konference pro lékárníky a 
farmaceutické asistenty

 14.5.2015, Jihlava

•  11. kongres českých a slovenských 
dermatovenerologů

 odborná konference pro 
dermatovenerology

 21.- 23.5.2015, Praha

•   IX . kongres praktického 
lékárenství- Solen

 29.-30.5.2014, Olomouc



fagron.cz

Fagron Academy je projekt společnosti Fagron a.s., která je zapsána v pově-
domí široké lékárenské veřejnosti jako přední výrobce léčivých látek a gale-
nických přípravků v České republice.

Fagron Academy si klade za cíl podpořit a zvýšit význam magistraliter pří-
pravy v lékárnách ve spolupráci s odbornými lékaři, a to formou školení, kurzů 
a interaktivních seminářů, které jsou zaměřeny na vybraná témata - opti-
malizace individuální péče o pacienta v oblasti magistraliter přípravy, podpora 
spolupráce lékáren a lékařů na rozšíření stávajících postupů, zavádění nových 
standardů do oblasti magistraliter přípravy , nové formulace IPLP nebo využití 
nových substancí.

Fagron Academy

Fagron, a.s. - Holická 1098/31m, 779 00 Olomouc
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Individuální příprava léčivých 
přípravků má stále své místo 
při volbě terapie pro konkrét-
ního pacienta se specifickými 
potřebami.

Individuální přístup má na 
pacienta pozitivní psychologický 
efekt, což ústí ve zlepšení com-
pliance a tím i vyšší účinnost 
ordinované terapie. V České 
republice má magistraliter 
příprava velmi silnou tradici a 
je významnou součástí indivi-
duální péče o pacienta. Je nez-
bytná pro zajištění důležitých 
léčivých přípravků, které nejsou 
na trhu momentálně dostupné, 
a rozšiřuje škálu registrovaných 
léků o různé speciality.

Globální zázemí společnosti Fagron 
nám umožňuje otevírat dialogy 
mezi odborníky po celém světě. Na 
to navazuje snaha projektu Fagron 
Academy inspirovat a oživovat 
novými směry a postupy oblast 
magistraliter přípravy v rámci 
globálních trendů a podořit tak výz-
nam individuální péče o pacienty.

Součástí Fagron Academy jsou 
semináře na mezioborové úrovni 
- spolupráce lékařů a lékárníků, 
které mnohem více přibližují prá-
ci v terénu, praktické zkušenosti 
a kazuistiky. Tyto semináře tak 
zvyšují přínosy pro praxi těchto 
profesí a přispívají k důležitému 
propojení lékař - pacient - lékárník.

Individuálně přípravované léčivé 
přípravky mohou pomoci všude 
tam, kde je třeba:

• flexibilita dávkování
• změna aplikační cesty
• pokrýt nedostatek HVLP
• kombinovaná terapie
• domácí zdravotní péče
• léčba vzácných onemocnění
• paliativní péče
• příprava intravenózních směsí
• lepší kontrola léčby
• sociálně-ekonomický přínos
• jít s trendy.


