ALUMNI NEWSLETTER No. 2
Vážení a drazí Alumni,

„Farmacie za hranicí všednosti.“

uteklo poměrně dost času od doby, kdy jste mohli zhlédnout první Alumni newsletter, a tak je načase konečně Vám
přinést nějaké novinky, co se dělo, co se děje a co se bude dít na naší drahé fakultě a ve Spolku českých studentů
farmacie. Především doufám, že i díky newsletter se budete těšit na Setkání legend, které pro Vás již chystáme.

SOUTĚŽ V LÉKÁRENSKÉ KOMUNIKACI 2015

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

Vloni se nám podařilo obnovit tento skvělý nápad, kdy
se studenti budou utkávat ve svých komunikačních
dovednostech v lékárně. Soutěž uspořádalo SČSF i
letos. Samotné soutěži předcházel celodenní
vzdělávací seminář pod vedením Dr. Ciprové, kde se
studenti dozvěděli, jak správně komunikovat
s pacientem v lékárně. Soutěžící poté dostali materiály
z odborné literatury a článků, které si měli zhruba za
týden nastudovat. Samotná soutěž pak probíhala
v lékárně Fakultní nemocnice Hradec Králové a
studenty hodnotila odborná porota složená ze
zástupců Farmaceutické fakulty (PhDr. Eva Švarcová,
PhD.), České lékárnické komory (PharmDr. Alena
Petříková) a sponzora projektu společnosti Zentiva
(Pavel Adamička).

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 22. dubna 2015
Již dvacátý třetí ročník této konference se uskuteční
v druhé půli dubna. Loni poprvé sekce biologických
věd dohnala v počtu účastníků sekci chemických věd.
Všichni jsme už moc zvědaví, jak to bude letos, jak
vydařené práce budou studenti prezentovat a kdo
nakonec postoupí do Nadnárodního kola SVK.

Všichni účastníci předvedli velmi dobré výkony,
nicméně vítěz může být jen jeden. Letošní rok na
stupíncích vítězů stanuli:
1. Jan Tomiška (4. ročník)
2. Andrea Sodomková (4. ročník)
3. Jakub Makovec (5. ročník)
Vítězům gratulujeme a všem přejeme úspěšné
komunikování se skutečnými pacienty=)!

TRADIČNÍ ČARODĚJNICKÉ ROJENÍ
29. dubna 2015
Ani letos nesmí chybět mezi studenty oblíbená akce –
čarodějnice. Nebude chybět občerstvení, soutěže a
vše, co k čarodějnicím patří. Dorazte tedy i Vy mezi
bloky na kolejích Na Kotli a připojte se ke
studentskému slavení jara.
STAV VEŘEJNÉHO LÉKÁRENSTVÍ V ČR 6. května 2015
V Nové posluchárně FaF se uskuteční diskuze na téma
současného stavu veřejného lékárenství v České
republice. Diskuzi bude moderovat Mgr. Tomáš Cikrt,
hosty pak budou zástupci České lékárnické komory,
Farmaceutické fakulty UK, Farmaceutické fakulty VFU,
Grémia majitelů lékáren, Ministerstva zdravotnictví
ČR, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a České lékárny
holding, a.s.
VALNÁ HROMADA
20. května 2015
Tradiční zakončení spolkového roku, „zúčtování“ se
současným Výborem a zvolení nových zástupců pro
rok nadcházející. Zde se můžete dozvědět o všem, co
Výbor za akademický rok stihl uskutečnit, co se
povedlo méně a co naopak na výtečnou, jaké má
doporučení pro své následovníky a podílet se na
zvolení nadcházejícího týmu, který může Spolek
posunout zase o něco dál. Valná hromada se bude
konat tradičně v prostorách kolejí Na Kotli.

UNIVERZITNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM KLINICKÉ
FARMACIE (UCKF)
Od 25. září 2014, kdy proběhlo slavnostní zahájení a
první kurzy v rámci UCKF pro specializační a
kontinuální vzdělávání. Vzdělávací centrum pod
vedení prof. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc. a PharmDr.
Daniely Fialové, PhD. se zasazuje o rozvoj oboru
klinické
farmacie,
propojení
pregraduálního,
specializačního a kontinuálního vzdělávání, rozvoj
interdisciplinární spolupráce mezi klinickými obory,
posílení spolupráce FaF s klinickou praxí a o intenzivní
rozvoj mezinárodní spolupráce. Každý měsíc se tak na
půdě Farmaceutické fakulty koná kurz zaměřující se na
nejrůznější odborná témata. Více o vzdělávacím
centru, programu kurzů a registraci můžete nalézt na:
http://www.faf.cuni.cz/Studium/Celozivotnivzdelavani/Univerzitni-vzdelavaci-centrum-klinickefarmacie/

S MEDVÍDKEM DO LÉKÁRNY
Studenti Farmaceutické fakulty se zapojili do projektu,
jehož smyslem je u dětí odbourat strach z „bílých
plášťů“, vysvětlit jim, proč tu doktoři a farmaceuti jsou
a co všechno pro ně mohou udělat. V lékárně pro
medvídky se děti dozvědí, co je to lékárna, co je to lék
a společně s lékárníkem si i nějaký ten „superlék“ pro
medvídka vyrobí.

NÁBŘEŽÍ VYSOKÝCH ŠKOL
Letos FaF UK naváže na loňskou úspěšnou prezentaci
naší fakulty a účastní se Nábřeží vysokých škol 2015 –
Sova na Hučáku. Fakultní stánek můžete navštívit ve
čtvrtek 23. dubna od 10 do 17 hod. Jistě se zde
nebudete nudit a díky různým interaktivním
workshopům a výstavnímu stánku můžete
zavzpomínat na svá studia.

KONFERENCE FLOW ANALYSIS XIII
Katedra analytické chemie Farmaceutické fakulty UK
pořádá v Praze ve dnech 5. – 10. července 2015
mezinárodní konferenci Flow Analysis XIII. Během této
konference budete moci pomocí odborných
přednášek a workshopů nahlédnout do nejnovějších
poznatků v tomto oboru. Více informací o konferenci
a
registraci
můžete
nalézt
na:
http://www.flowanalysis2015.org/

OBNOVENÝ FOTOKROUŽEK
Společně s PharmDr. Petrem Jílkem se podařilo
obnovit fotokroužek pro studenty, kteří se tak
pravidelně každých 14 dní scházejí. Snad se brzy
dočkáme i přehlídky jejich prací, aby se i ostatní mohli
pokochat krásami, které fotografie skýtá.

SPOLEK HLEDÁ…
Máte kontakt na někoho, kdo s Vámi působil ve
výboru SČSF nebo kontakt na bývalé šéfredaktory
Nauzey? Pomozte nám doplnit spolkový rodokmen!
Kontakty posílejte na alumni.scsf@gmail.com. Můžete
zasílat i jakékoliv dotazy ohledně Spolku, jeho činností
nebo ohledně fakulty.

NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www.scsf.cz
NEBO NÁS SLEDUJTE NA FACEBOOKU
facebook.com/SpolekCeskychStudentuFarmacie

