ALUMNI NEWSLETTER No. 3
Vážení a drazí Alumni,

„Farmacie za hranicí všednosti.“

začal nám podzim a s ním přišel i nový akademický rok. Fakulta se těší z otevření nového kampusu, studenti si užívají
studentského života a Spolek českých studentů farmacie se připravuje na další rok plný starých i nových akcí a hlavně
na oslavu svého 25. výročí založení.
MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ - přednáška
doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.
I letos se snaží SČSF přinášet studentům nové znalosti
prostřednictvím přednášek nejrůznějších odborníků.
První takovouto přednáškou byla přednáška docenta
Hegera na téma managementu zdravotnictví. Studenti
se tak mohli dozvědět o systému řízení zdravotnictví,
jeho financování a zejména pak o aktuálních
problémech a jejich možných řešeních.

DARUJ KREV S UNIVERZITOU
Spolek českých studentů farmacie se zapojil do této
akce, která má pomoci českému zdravotnictví
a přivést do nemocnic zejména prvodárce. Jedná se
zároveň o soutěž mezi fakultami. Studenti mohou
darovat krev od 19. října do 20. listopadu celkem
na osmi transfuzních odděleních (šesti v Praze,
jednom v Hradci Králové a jednom v Plzni). Děkan
vítězné fakulty pak převezme ocenění na galavečeru
na konci listopadu. Více informací můžete nalézt
na http://darujkrev.cuni.cz/.

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
Spolek je velmi činorodý, a tak se počet akcí rozrůstá
a rozrůstá. Proto jsem vybrala jen ty, které by pro Vás
mohly být ty nejzajímavější.
ČAJ O PÁTÉ
11. listopadu 2015
Ve spolupráci s firmou Apotheke proběhne v koridoru
budovy Farmaceutické fakulty soutěž v ochutnávání
a poznávání čajů. Na sto studentů a učitelů bude moci
ochutnat deset jednodruhových bylinkových čajů,
poznat danou bylinku a zapsat mateční rostlinu
i čeleď. Kromě příjemného zahřátí budou ty
nejšikovnější moci získat ještě drobnou odměnu.
CESTY FARMACIE
18. listopadu 2015
Tento nový cyklus neformálních přednášek či spíše
debat má přinést studentům větší vhled do různých
možností uplatnění v budoucím profesním životě.
První debata bude zaměřena na uplatnění v lékárnách,
a tak si studenti budou moci popovídat se zástupci
a zaměstnanci soukromých lékáren, řetězcových
lékáren či lékárny nemocniční.

ANTIBIOTICKÝ TÝDEN
23. - 28. listopadu 2015
I studenti si uvědomují důležitost informování
společnosti o problémech zdravotnictví a léčiv. Zapojí
se tedy ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou
do antibiotického týdne, a to konkrétně v ulicích
Hradce Králové, kde budou lidem podávat informace
o problematice antibiotické rezistence, nadužívání
antibiotik i o jejich prospěšnosti.
DALŠÍ NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
Přednáška o HIV/AIDS
Mikuláš na fakultě
Vánoční besídka SČSF

2. prosince 2015
4. prosince 2015
9. prosince 2015

FARMACEUTICKÝ PLES

26. února 2015

OTEVŘENÍ PRVNÍ BUDOVY KAMPUSU

MLADÍ LÉKÁRNÍCI

Tato stavba určitě stála vedení fakulty mnoho nervů
a sil, ale nakonec vše šťastně dopadlo. Šestého října
tak bylo slavnostně otevřeno výzkumné a výukové
centrum UK v Hradci Králové. Tato budova, jejíž
realizace stála přes tři sta milionů korun, slouží
pro výuku lékařské i farmaceutické fakulty.
Pro veřejnost bude zpřístupněna v rámci dne
otevřených dveří 7. listopadu od 9 do 13 hodin.

V sobotu 10. října se na půdě Farmaceutické fakulty
uskutečnil Sněm Mladých lékárníků, sdružení spojující
lékárníky ve věku do 35 let. Sněm navštívil také děkan
FaF doc. PharmDr. Šimůnek, Ph.D., prezident ČLnK
PharmDr. Lubomír Chudoba nebo inspektor ČLnK Mgr.
Jiří Kotlář. Kromě mnoha zajímavých přednášek byla
na programu i volba předsednictva. Místo předsedy
Mladých lékárníků obhájil PharmDr. Antonín Svoboda.
Více
o
Mladých
lékárnících
zde:
http://www.mladilekarnici.cz
TÝDEN VĚDY NA FAF UK

VÝUKA NA KRÉTĚ
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové se dlouhodobě
těší poměrně velké popularitě mezi řeckými zájemci
o studium farmacie. I proto se vedení fakulty rozhodlo
spolupracovat s krétskou soukromou společností MBS
College a ve společném projektu vytvořili detašované
pracoviště přímo na Krétě. Letos byla udělena nutná
akreditace, a tak 5. října nastoupilo do studia prvních
21 převážně řeckých studentů. Výuka je zajišťována
pedagogy z FaF UK a celé studium probíhá podle
platných univerzitních a fakultních předpisů. Přejme
tedy tomuto projektu a hlavně studentům mnoho
štěstí!

Již tradičně se Farmaceutická fakulta zapojuje
do Týdne vědy. Tentokrát se 4. listopadu od 14 hodin
budete moci podívat na přednášky týkající se
problematiky onemocnění tuberkulózou, metabolismu
veterinárních léčiv nebo přírodních látek v léčbě
Alzheimerovy nemoci. Více informací o přednáškách
zde: Faf na Týdnu vědy
Více informací o Týdnu vědy naleznete na stránkách
festivalu http://www.tydenvedy.cz
25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SČSF

27. února 2016

Už jste zapomněli, kdo a kdy založil Spolek českých
studentů farmacie? Nebo jste o tom příběhu hrstky
studentů ještě vůbec neslyšeli? Dokážete si
vzpomenout na všechny prezidenty z Vašich
studentských let? Máte nezapomenutelné vzpomínky
a historky, o které byste se chtěli podělit?
Spolek připravuje oslavu výročí a hlavně setkání všech
spolkařů, kteří společně zavzpomínají, jaké že to ve
Spolku bylo! Více Vám nyní nemohu prozradit =).
Snad jen to, že si udělejte v diáři červený puntík
na poslední únorový víkend!

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

