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„Kongres Praktického lékárenství považuji spolu s Lékárnickými dny a Kon-
gresem nemocničních lékárníků za nejlepší akce pro lékárníky u nás.“ Touto 
větou zakončil prezident kongresu PharmDr. Pavel Grodza své úvodní 
slovo na 11. ročníku Kongresu Praktického lékárenství a řada účastníků 
pak vyjadřovala podobné přesvědčení. Jak posluchači, tak přednášejí-
cí oceňovali kromě výběru témat především dostatek času na odborná 
sdělení a zejména zajímavé diskuze, které po každém sdělení následo-
valy. Kromě již tradičních bloků Medicamenta nova, Kazuistiky z  pra-
xe farmaceuta a  Pokroky ve farmacii měli účastníci možnost seznámit 
se s  užitečnými informacemi z  oblasti gastroenterologie, gynekologie 
a geriatrie. Velmi zajímavým a vysoce aktuálním doplněním odborných 
medicínských a  farmaceutických sdělení byla přednáška o  novinkách 
v lékárenské legislativě. Příjemné zpestření představoval páteční spole-
čenský program – prohlídka Arcibiskupského paláce následovaná rau-
tem s živou hudbou ve Svatováclavském pivovaru. Prezidentovi kongre-
su, všem garantům bloků, přednášejícím, partnerům a účastníkům patří 
velké poděkování za přispění k příjemnému průběhu celé akce. I podle 
ohlasů z tradiční ankety můžeme tuto konferenci považovat za úspěš-
nou a velice přínosnou.

Základní informace o akci:
Termín: 28. – 29. 4. 2017

Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc

Účastníci: 252

Odborný garant: PharmDr. Pavel Grodza

Přednášková témata
❱ Medicamenta nova
❱ Technologie ve farmacii
❱ Gastroenterologie
❱  Novinky v lékárenské 

legislativě

❱  Kazuistiky z praxe  
farmaceuta

❱ Gynekologie
❱ Geriatrie
❱ Pokroky ve farmacii

Prezident kongresu PharmDr. Pavel Grodza

V předsálí byla připravena výstava partnerských 
firem

Sál byl zcela zaplněn téměř po celou dobu trvání 
kongresu

Živě se diskutovalo nejen po přednáškách v bloku 
Gastroenterologie

Poděkování patří všem partnerům a vystavovatelům 
za finanční spoluúčast na zajištění kongresu.

Na viděnou s Vámi na XII. kongresu  
Praktického lékárenství v dubnu 2018

se těší kolektiv společnosti SOLEN


