
                                                                                                                                                                                                              

Magistraliter s.r.o. ve spolupráci s Kongresovým centrem IKEM pořádají 

v sobotu dne 4.4.2015 od 9 do 16:30 h v kongresovém sále IKEM, Praha 4, Vídeňská 9 

vzdělávací akci 

VETERINÁRNÍ PROBLEMATIKA V LÉKÁRENSKÉ PRAXI 

 

Přednášející: MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková 

Odborný garant akce za ČLnK: MVDr. PharmDr. Vilma Vranová 

 

8:15 – 9:00    Registrace účastníků 

9:00     Zahájení semináře 

9:05 – 10:30    Legislativa týkající se veterinární péče 

     Terapie bolesti 

10:30 – 10:45    Přestávka – občerstvení 

10:45 – 12:15    Antiparazitika 

12:15 – 13:15    Přestávka na oběd 

13:15 – 14:15    Terapie vybraných kožních onemocnění 

     Možnosti magistraliter přípravy 

14:15 – 15:00 Terapie vybraných onemocnění gastrointestinálního 

traktu 

15:00 – 15:15    Přestávka – občerstvení 

15:15 – 16:00    Terapie vybraných vnitřních onemocnění 

16:00 – 16:30    Diskuse, závěr 

 

Přihláška na akci: přihlašovat se můžete na www.magistraliter.cz/akce/ 

Uzávěrka přihlášek je 27.3.2015. Účastnický poplatek činí 1200,- Kč včetně tištěných 

podkladů pro seminář, oběda a občerstvení. Platba je možná pouze předem oproti zaslané 

výzvě k platbě. Platba na místě a přihlášky s platbou po uzávěrce jsou možné jen po předchozí 

domluvě, bez garance oběda, ve výši 1500,- Kč. 

http://www.magistraliter.cz/akce/


Storno podmínky: při odhlášení do 8.3.2015 vrácení 100% poplatku, při odhlášení do 

22.3.2015 vrácení 50% poplatku, při odhlášení po 22.3.2015 se poplatek nevrací. Je však 

možné za sebe vyslat náhradníka, v tom případě nás, prosím, informujte na e-mailu 

magistraliter@magistraliter.cz 

Akce je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání pro lékárníky pod č. 15286 a je 

ohodnocena 12 body. 

Akce je zařazena do systému vzdělávání pro farmaceutické asistenty pod č.j. 6/2015 a 

ohodnocena 4 kredity. 

Jak se na místo dostanete?  

Do IKEM (= nová budova) se dostanete autobusem ze stanice metra Kačerov, Budějovická 

nebo Poliklinika Budějovická. Bohužel, přímé spojení je pouze ze stanice metra Budějovická 

autobusy č. 332 a 337, nebo Poliklinika Budějovická autobusem č. 193. Jinak je zapotřebí při 

jízdě autobusem z Kačerova přestoupit, např. od Thomayerovy nemocnice (zastávka 

Nemocnice Krč) jezdí bus č. 193. Aktuální spojení naleznete nejlépe na www.dpp.cz. Z 

brněnské či plzeňské dálnice je to sjezd na tzv. Jižní spojku a z ní sjezd směr Jesenice 

(Vídeňská ulice, která pokračuje jako tzv. stará benešovská směrem na Benešov). Podrobněji 

viz www.ikem.cz. V areálu IKEM je parkování zpoplatněno, ale o víkendu bývá někdy 

benevolence. Hned vedle IKEM je velké kryté parkoviště s poplatkem 30,- Kč/h, případně lze 

zdarma parkovat v přilehlých ulicích nové výstavby.  

Kongresový sál je v 5. patře. 

 


