v spolupráci so SLeK a SK MTP a za podpory spoločnosti TEREZIA COMPANY
Vás pozýva na II. sériu seminárov pod názvom

sť získať
no

12. 4. 2018 Košice, DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1
18. 4. 2018 Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9
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r

tov

edi
r
k
5

ná

mož

Inšpirácia v prírode
pre medicínu 21. storočia II

Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia II

PROGRAM
15:30 – 16:00

REGISTRÁCIA

16:00 – 16:15

Otvorenie a predstavenie účastníkov

16:15 – 17:00 Hliva ustricovitá – nové poznatky
		 Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., MUDr. Jana Mrázová
17:00 – 17:45 Efektívna prírodná pomoc
		 pri bolestiach pohybového aparátu
		 MUDr. Jana Mrázová
17:45 – 17:55

Pestovanie a spracovanie liečivých húb (video)

17:55 – 18:15

Prestávka, prezentácia stánku

18:15 – 19:15 Osvedčené kombinácie liečivých húb
		 a rastlín v bežnej lekárskej praxi
		 MUDr. Jana Mrázová, MUDr. Daniela Babincová
19:15 – 20:00 Využitie liečivých húb pri diabetes mellitus
		 MUDr. Jana Mrázová
20:00 – 20:30 Diskusia, záver podujatia
		 						
Určené pre: farmaceutov a farmaceutických laborantov
Odborný garant: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
		
(V. interná klinika LF UK, Bratislava)
Partner podujatia: TEREZIA COMPANY s.r.o.

learning

Možnosť získať okrem kreditov za účasť na seminároch aj ďalšie 2 kredity
za vyplnenie AD TESTU. Navštívte sekciu E-LEARNING na stránkach
learning
edukafarm.sk
a vyplňte AD TEST po seminári on-line.

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP. Účastníci
semináru dostávajú pri registrácii Zborník prednášok a na záver certifikáty s kreditmi
pridelenými SLeK a SK MTP. Semináru boli pridelené 3 kredity.

!

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občer
stvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru.

NÁVRATKA

Prosíme vyplniť paličkovým písmom.

learning

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR
Titul, meno, priezvisko: ..................................................................................................
Registračné číslo: ..........................................................................................................
Špecializácia: .................................................................................................................
Úplná adresa pracoviska (lekárne): ...............................................................................
PSČ: ................................. Mesto: ..............................................................................
Tel./E-mail: .....................................................................................................................
Na základe tejto prihlášky budete zaregistrovaní medzi účastníkov seminára.
Kredity za seminár sú pridelené len za účasť.
Máte záujem dostávať od nás informácie o pripravovaných vzdelávacích
podujatiach e-mailom?
ÁNO, prajem si zaregistrovať sa na www.edukafarm.sk a dostávať informácie e-mailom
NIE, neprajem si registráciu na www.edukafarm.sk / už som registrovaný
Vyplnenú prihlášku odošlite poštou na adresu:
Edukafarm, spol. s r.o., VIENNA GATE, Kopčianska 8/A, Bratislava 851 01
alebo Vašu účasť potvrďte telefonicky (02/44 630 400).
Najjednoduchší spôsob prihlásenia:
online na našej webovej stránke www.edukafarm.sk
alebo e-mailom: seminar@edukafarm.sk
OZNAČTE, PROSÍM, VAMI VYBRANÝ TERMÍN:
12. 4. 2018, Košice, DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1
18. 4. 2018, Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

Partner podujatia:
Partner podujatia:

vzdelávanie v oblasti “OTC” a “RX” liečiv

Nájdete nás na:
facebook.com/Edukafarm

