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Hrvatska ljekarnička komora
u suradnji

Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu
Hrvatskog liječničkog zbora

organiziraju

STRUČNI SKUP
EDUKACIJA LJEKARNIKA
ZA POTPORNO I PALIJATIVNO LIJEČENJE

Zagreb, 25.02.2017.
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednik prof. dr. sc. Mirko Šamija dopredsjednica Prof. dr. sc. Renata Dobrila -Dintinjana Tajnica prof. dr. sc.
Marija Strnad

Zagreb, veljača,2017.

Poštovani,
Zaklada onkologija u suradnji sa Hrvatskom ljekarničkom komorom i suorganizaciji sa Hrvatskim
društvom za palijativnu medicinu HLZ-a, Farmaceutsko – biokemijskim fakultetom, Hrvatskim
farmaceutskim društvom, Hrvatskim katoličkim sveučilištem, Hrvatskim društvom za
farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva pripremila je bodovani stručni skup za magistre farmacije
na temu “Edukacija ljekarnika za potporno i palijativno liječenje”.
Uloga javnog ljekarnika orijentirana je na kvalitetnu, stručnu i funkcionalnu povezanost s liječnicima i
drugim zdravstvenim djelatnicima. Potreba za palijativnom medicinom odnosno sustavnim
organiziranjem palijativne skrbi svakodnevno raste. Kako su ljekarnici već sada dio
interdisciplinarnog palijativnog tima, uvidjeli smo nužnost njihove edukacije za potporno i palijativno
liječenje.
Zaklada onkologija već je kao prva u Europi održala 2012. godine više uspješnih tečajeva za
liječnike i medicinske sestre obiteljske medicine pod naslovom Onkološka edukacija liječnika i
medicinskih sestara obiteljske medicine. Nastavno na te tečajeve, želja nam je pružiti kvalitetnu
edukaciju i magistrima farmacije - ljekarnicima, kako bi i oni kao zdravstveni djelatnici u potpunosti
iskoristili svoje potencijale i znanja u interdisciplinarnom palijativnom timu. Očekujemo dolazak i
sudjelovanje i drugih članova palijativnih timova (liječnici, medicinske sestre), jer im program i
kompetencije predavača pružaju izvrsnu priliku da obnove i obogate svoje znanje iz ovog važ nog
područja medicine.
Na 5-om hrvatskom kongresu s međunarodnim sudjelovanjem na temu Potporno i palijativno
liječenje onkoloških bolesnika u organizaciji Zaklade onkologija (Brijuni, rujan 2016.) aktivno su
sudjelovali kolege farmaceuti: Irena Grahovac, Mateja Klarić, Stribor Marković i Iva Rudeš.
Važnost magistara farmacije - ljekarnika u interdisciplinarnom palijativnom timu potvrdilo je i
Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora organizacijom simpozija s
međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Prehrana i hidracija u palijativnoj skrbi bolesnika
(Vukovar, prosinac 2016) uvrstivši u svoj program predavanje Savjetodavna pomoć ljekarnika u
prehrani palijativnog bolesnika.
Nadamo se da ćete prepoznati važnost i potrebu ovakovog vida edukacije te da ćete sudjelovati na
stručnom skupu koji će se održati u subotu 25. veljače 2017. godine na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu u Zagrebu.
S poštovanjem,
Predsjednik Zaklade onkologija
prof. dr. sc. Mirko Šamija
Mob. 098/415 942

Predsjednica Hrvatskog društva
za palijativnu medicinu HLZ
dr. Vlasta Vučevac

10000 Zagreb, Bednjanska 8/III, Croatia
e-mail: info@zaklada-onkologija.hr www.zaklada-onkologija.hr
Telefon: +385 1 617 1125 Fax: + 385 1 617 1126
OIB 13501288000 MB 2601729
IBAN: HR5524080021100032203

Kotizacije
Kotizacija (PDV uključen u cijenu)
1. Magistri farmacije
2. Umirovljenici i studenti

350,00 HRK
oslobođeni kotizacije

Sudjelovanje svih sudionika Simpozija bit će bodovano prema pravilnicima stručnih
komora.
Za sve informacije za sudionike, izlagače, oglašivače i sponzore molimo da kontaktirate
tehničkog organizatora:
Žuti mačak d.o.o.
Green gold centar
Radnička cesta 52
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: + 385 14880 610
Fax : + 385 14880 612
GSM: + 385 99 2572 470
e-mail: agencija@zutimacak.hr
www.zutimacak.hr

Organizacijski i programski odbor:
Mirko Šamija, predsjednik
Marija Strnad
Iva Rudeš
Vlasta Vučevac
Ranko Stevanović

PROGRAM STRUČNOG SKUPA
„EDUKACIJA LJEKARNIKA ZA POTPORNO I PALIJATIVNO LIJEČENJE“
SUBOTA 25.02. 2017.
ZAGREB, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1

08:00-09:00
09:00-09:15
09:15-09:35
09:35-09:55
09:55-10:15
10:15-10:35
10:35-10:55
10:55-11:25

REGISTRACIJA
0TVORENJE
Mirko Šamija: Uloga Zaklade onkologija u potpornom i palijativnom liječenju
Vlasta Vučevac: Integralni model palijativne skrbi u Hrvatskoj
Damir Nemet: Potporno i palijativno liječenje
Stjepko Pleština: Kaheksija u onkoloških bolesnika
Renata Dobrila-Dintinjana: Zloćudne bolesti i prehrana
Lidija Fumić Dunkić: Tapentadol-inovativnim mehanizmom do uspješnog
liječenja boli

11:25-11:40

PAUZA

11:40-12:10
12:10-12:30

Borislav Belev: Kanabinoidi i palijativni bolesnik
Irena Grahovac: Dobra praksa i iskustva ljekarnika u palijativnoj skrbi
onkoloških bolesnika
Dahna Arbanas: Izazovi ljekarnika u savjetovalištu za palijativnu skrb
Iva Rudeš: Uloga javnog ljekarnika u potpornom i palijativnom liječenju
Stribor Marković: Fitoaromaterapija
Vlaho Brailo: Oralna skrb onkoloških bolesnika
Dina Linda Veronika: Komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi
Ranko Stevanović: Digitalna onkološka akademija
Csaba Dohoczky: Kako lijekovi dolaze na tržište Hrvatske, važnost
prijavljivanja nuspojava?

12:30-12:50
12:50-13:10
13:10-13:25
13:25-13:40
13:40-13:55
13:55-14:20
14:20-14:40

14:40-15:40
15:40-16:00

RASPRAVA I ZAKLJUČCI. Moderator: Mirko Šamija
ZATVARANJE I ZAVRŠNA RIJEČ

16:00-17:00

DOMJENAK

UKUPNO TRAJANJE: 9 sati
PREDAVANJA: 7 sati
RASPRAVA : 1 sat

