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Časový rozvrh 

Sobota 7.5.2022 

 

Hodina Přednášející Téma 

8-9 PharmDr. Ivana Lánová  Léčba akutní bolesti v lékárně 

9-10 Bc. Alena Šindelářová  Česká komora farmaceutických asistentů 
 – historie vzniku a aktuality 

10-11 Bc. Kateřina Benešová, DiS Duševní nemoci, stres a nespavost 

11-12 Bc. Kateřina Benešová, DiS. Diagnostika pleti v prostředí lékárny  

POLEDNÍ PAUZA 

13-14 PharmDr. Miloš Potužák  Fytoterapie a COVID-19 

14-15 PharmDr. Miloš Potužák Běžecká (chodecká) zátěž při péči o kondici 
a redukci hmotnosti 

15-16 Mgr. Kryštof Dobečka Interakce volně prodejných léčiv s doplňky stravy 
či potravinami    

16-17 Ing. Miroslav Pospíšek, CSc., 
Dis. 

Kvantová teorie: fakta, mýty, perspektivy 

 

Neděle 8.5.2022 
 

Hodina Přednášející Téma 

8-9 Ing. Miroslav 
Pospíšek, CSc., 
DiS.  

Principy zdravého životního stylu ve východních tradicích a 
jejich aplikace v současnosti 

9-10  Bc. Martin Malý  TČM v Kanade z pohľadu študenta 

10-11 Mgr. Bc. Daněk 
Michal  

Krizové stavy 

11-12 BcA. Ladislava 
Dlouhá  

Muzikoterapie 

POLEDNÍ PAUZA 

13-14 Ing. Valéria 
Mihálová, Dis. 

Syndrom bolestivého močového mechúra/ Intersticiálna 
cystitida - Ako môže pomôcť farmaceutický asistent 
pacientom s týmto “nevyliečiteľným" chronickým ochorením. 

14-15 Mgr. Jitka 
Gebauer 
Eyerová 

Z praxe TČM 



                           Souhrny přednášek 

 

PharmDr. Ivana Lánová: Léčba akutní bolesti v lékárně 
 
Bolest je jedním z nejčastěji řešených zdravotních problémů v lékárně. Je to obtíž, se kterou 
se během života setkává prakticky každý. Při léčbě akutní bolesti se používají nejen analgetika, 
ale i další látky, kterými lze účinek analgetik zvýšit a potlačit jejich případné nežádoucí účinky 
 
 
Bc. Alena Šindelářová: Česká komora farmaceutických asistentů – historie vzniku a 
aktuality 
 
Komora farmaceutických asistentů je profesní organizací v České republice, sdružující 
farmaceutické asistenty. Hraje důležitou roli při plnění poslání profese farmaceutických 
asistentů, kteří jsou významnou součástí lékárenské péče. Komora dbá o růst odborné a etické 
úrovně svých členů, zároveň se podílí na řešení profesních, ekonomických a právních otázek 
v oblasti lékárenství. Reprezentuje profesi farmaceutický asistent. 
Česká komora farmaceutických asistentů je členem evropské asociace sdružující národní 
asociace farmaceutických asistentů/techniků European Association of Pharmacy Technicians 
(EAPT). 
Prezentace přiblíží cíle a projekty ČKFA. 
 
 
PharmDr. Miloš Potužák: Fytoterapie a COVID-19 
 
Kromě základních podmínek při zajištění normální funkce imunitního systému (vitamin C a D), 
mohou být přírodní prostředky, včetně drog a izolovaných látek, využity v několika oblastech 
kontaktu s  koronavirem. Jednak se jedná o trénink imunitního systému ve střevě 
polysacharidy),  blokaci vstupu koronaviru do buněk (flavonoidy, diterpeny, alkaloid vasicin), 
virocidní účinky siličných terpenů a fenylpropanů a dále o zmírnění následků infekce, včetně 
zánětů, horeček, rizika vzniku krevních sraženin i dlouhodobých postkovidových problémů 
(flavonoidy, steroly, saponiny, salicyláty).  
Využití homeopatického i gemmoterapeutického zpracování drog. 
 
 
 
 



PharmDr. Miloš Potužák: Běžecká (chodecká) zátěž při péči o kondici a redukci hmotnosti 
 
Fyzická kondice a přiměřená hmotnost by měly spolu úzce souviset. Pouhé snížení hmotnosti 
pomocí farmak nepřináší trvalá pozitiva. Chůze je základním pohybem pro všechny věkové 
kategorie, na rozdíl od běhu vyvolává menší metabolickou odezvu.  
Při sestavování tréninkového plánu pro zlepšení kondice je vhodné znát způsob získávání 
energie ze sacharidů, tuků a bílkovin, dále úlohu dýchání a acidobazické rovnováhy, 
vysokohorského prostředí a hypoxie, metabolické typy a funkci svalových vláken, výpočty 
předpokládaných hodnot srdeční frekvence při zátěži různé intenzity, reakce organizmu na 
zátěž a buněčnou odezvu v regenerační fázi na souvislý nebo intervalový trénink. Využití 
intenzivních (anaerobních) tréninkových trendů HIIT a Tabata.  
Tradované omyly o metabolizmu sacharidů při zátěži, aerobní a anaerobní práh, aneb laktát 
není odpadní produkt. Dietní opatření – bílkoviny, sacharidová superkompenzace. Strečink a 
účelné posilování. Zjišťování úrovně kondice v terénu i laboratoři. 
 
 
Ing. Valéria Mihálová, DiS: Syndrom bolestivého močového mechúra/ Intersticiálna cystitida 
- Ako môže pomôcť farmaceutický asistent pacientom s týmto “nevyliečiteľným" 
chronickým ochorením. 
 
Stručný vstup, čo je BPS/ IC , možné príčiny vznik tohto ochorenia, aké sú liečebné metódy, 
novinky v liečbe…. praktická pomoc potravinovými doplnkami, rastlinnými drogami, diétou, 
ale aj čo nie je vhodné pre týchto pacientov.  
 
 
Ing. Miroslav Pospíšek, CSc., Dis.: Kvantová teorie: fakta, mýty, perspektivy 
 
Na kvantovou teorii se odvolávají nejen vědci, ale i mnozí další. Příspěvek se pokusí ukázat 
hranice mezi vědou a spekulacemi. Uvede příklady vědeckých a spekulativních interpretací 
kvantové teorie, využití Einsteinovy „strašidelné interakce“ a teorie vysvětlující kvantovými 
mechanismy některá biologická fakta.   
 
 
Ing. Miroslav Pospíšek, CSc., Dis.: Principy zdravého životního stylu ve východních tradicích 
a jejich aplikace v současnosti 
  
Příspěvek uvede základní principy tradičního čínského systému jang šeng (pěstování života) 
a indické jógy. 
Některé z nich, především harmonizace emocí, fyzické aktivity a zvládání procesu stárnutí 
budou diskutovány podrobněji. 
 
 
Bc. Ladislava Dlouhá: Muzikoterapie  
 
Muzikoterapie je jednou z uměleckých terapií. Působí na člověka celostně: dech, rytmus, zpěv, 
hudba, zvuk, ticho mají velký vliv na další tělesné a psychické procesy člověka. 



Muzikoterapeutické zkušenosti se skupinovou a individuální terapií v různých věkových 
skupinách. 
 
Bc. Martin Malý: TČM v Kanade z pohľadu študenta 
 
Krátka prezentácia zdieľajúca informácie o štúdiu, praxi, živote a reguláciách na území Kanady 
očami mladého praktika.  
Náhľad na formu štúdia, kreditný systém kurzov, spôsob výuky, integráciu západnej a čínskej 
medicíny, klinickú prax a rozmanitosť prístupu učiteľov a praktikov. 
Život v Britskej Kolumbii (BC), alebo ako ovplyvňuje socio-geografická lokácia prax TČM 
a prevalenciu patológií, a ako dokáže multi-kultúrnosť vycibriť diagnostické a komunikačné 
schopnosti. 
Náhľad do regulácií TČM v BC, registrovanosť praktikov a postupná integrácia TČM 
do zdravotného systému a nemocníc. 
 
 
Mgr. Kryštof Dobečka: Interakce volně prodejných léčiv s doplňky stravy či potravinami 
 
Přednáška bude věnována vybraným interakcím volně prodejných léčiv a doplňků stravy 
ve vztahu k chronické farmakoterapii. Bude diskutován mechanismus těchto interakcí 
a význam jejich předcházení. V tomto smyslu bude zdůrazněna role farmaceuta 
a farmaceutického asistenta při poskytování odborných informací a při prevenci lékových 
interakcí či jiných lékových problémů. 
 
 
Mgr. Jitka Gebauer Eyerová: Z praxe TČM 
 
Zkušenosti  praktika TČM a zkušenosti s kraniosakrální terapií s léky, bylinami a terapeutickými 
postupy při léčbě viróz a zvládání přetrvávajících stavů. Pomoc s nastartováním po depresích 
a navrácením důvěry v možnosti vyřešit konflikty. 
 
 

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ : elektronický formulář zaslaný 
studentům VOŠ Mills mailem, případně na vyžádání u  
PhDr. Martiny Muknšnáblové, Ph.D., MBA – 
spoluorganizátorky konference a vedoucí oboru DFA 
VOŠ Mills 
 
 
 


