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4. časť moderovanej diskusie

POZVÁNKA NA WEBINÁR POZNAČTE SI DO SVOJHO KALENDÁRA

5. 12. 2022 o 18:00
LIVE STREAM 120 min. vrátane diskusie

Otvorene 
o inkontinencii

Návrh názvu webináru: 
Poradenstvo v oblasti inkontinencie a rôzne pomôcky 
z pohľadu lekárnika
Trend starnutia slovenskej populácie začína byť markantný a inkontinencia moču u staršej 
generácie pacientov patrí k najčastejším medicínsky indikovaným problémom. Postihuje 
však aj mladších ľudí, z ktorých sa mnohí, alebo aj ich príbuzní s dôverou obracajú aj na 
lekárnikov, aby im pomohli sa v tejto dosiaľ tabuizovanej téme zorientovať.

Dozviete sa viac o:
   rôznych typoch inkontinenčných pomôcok a ich využívaní z pohľadu  

    profilových pacientov
 vlastnostiach rôznych pomôcok demonštrovaných meraniami 
 typoch kozmetických prípravkov a poznatkoch súvisiacich s ošetreniami 

    pokožky, ktoré vyžadujú pacienti s inkontinenciou

Súčasťou webináru bude aj krátky sumár legislatívy, súvisiacich s preskripciou a úhradou 
inkontinenčných pomôcok a diskusia.

Zaujímavé fakty, najnovšie 
štúdie a praktické informácie, 
aby ochorenie nebolo tabu

Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a laborantov a budú mu 
pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nut-
ná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk v sekcii webináre live. AD TEST k webináru  
nájdete v sekcii webináre live-záznam alebo v e-learningu.

Získajte

kredity za 

účas
ť

+
AD TEST



Prednášajúca: Bc. Soňa Kratochvílová 
Zdravotná sestra, lektorka a produktová špecialistka, ktorá sa venuje podpore kontinen-
cie klientov hlavne v inštitúciách sociálnej starostlivosti

Odborným programom Vás bude naživo sprevádzať Mgr. Lenka Vasiľová, 
riaditeľka sekretariátu a koordinátor sústavného vzdelávania


