ALUMNI NEWSLETTER No. 4
Vážení a drazí Alumni,

„Farmacie za hranicí všednosti.“

máme za sebou oslavu 25. výročí založení Spolku českých studentů farmacie. Děkujeme všem, kteří se dostavili. Bylo
opravdu příjemné vidět, že i po mnoha letech se bývalí Spolkaři rádi sejdou, zavzpomínají a podívají se, kam se
vlastně Spolek posunul.
XLV. Farmaceutický ples
Ples byl skvělý jako každý rok, co více dodat=). Pro nás
Spolkaře možná o něco lepší, neboť se dostavila velká
většina Spolkařů, kteří se zároveň účastnili i oslav
25. výročí. Potkali se tak staří známí a bylo to prostě
super. Současný Výbor, kterému patří velké díky
za uspořádání můžete vidět níže.

nemohlo chybět společné foto. Těšíme se na další
setkání (snad dříve než za pětadvacet let).

Soutěž v lékárenské komunikaci
Studenti 1. - 5. ročníků se mohli díky Spolkem
pořádanému semináři dozvědět o tom, jak lépe
a efektivněji komunikovat s pacientem. Nabyté
znalosti pak otestovali v soutěži, ve které na ně čekal
fiktivní pacient a jeho záludné požadavky.
25. výročí založení SČSF
Vše začalo již zmiňovaným plesem. Druhý den jsme se
sešli v 9 hodin v klubovně SČSF (někteří méně odvážní
dorazili později) a prohlíželi si nejrůznější fotky,
povídali si a prozkoumávali nově upravené prostory.

Poté jsme se přesunuli na nový kampus, kde nás
provedl dr. Jan Kostřiba z Katedry sociální a klinické
farmacie. Zavedl nás i do temnějších zákoutí, a tak
byla prohlídka opravdu zajímavá. Po prohlídce jsme se
přesunuli do koridoru naší Alma mater, kde nás čekalo
občerstvení a především výstava ku příležitosti
25. výročí. Výstava byla průřezem celé historie Spolku
a pro mnohé byla nejen vzpomínkou na staré časy, ale
i nahlédnutím do dob, které nezažili. Nakonec

Nadcházející akce
VELETRH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ V MEDICÍNĚ
A FARMACII
5. dubna
I letos se studenti díky VPUMFu podívají, jaké
možnosti uplatnění jim mohou být v dnešní době
nabídnuty, setkají se s potenciálními zaměstnavateli
a také se budou moci zúčastnit mnoha zajímavých
přednášek. Celá akce bude probíhat přímo na FaF UK,
konkrétně v koridoru fakulty. Více info zde: VPUMF
CESTY FARMACIE
20. dubna
Po úspěšné debatě v listopadu loňského roku se cesty
farmacie vrací, tentokrát s tématem klinické farmacie.
Hosty budou prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr.
Milada Halačová, Ph.D., PharmDr. Martina Maříková,
PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D.
STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 27.-28. dubna
Stálice na poli akcí vytvářených ve spolupráci SČSF
a FaF. Nejlepší studenti pak změří své síly se svými
kolegy z Brna a Bratislavy.

Univerzitní vzdělávací centrum
klinické
farmacie
Letos v létě to budou již dva roky, kdy byla Katedrou
sociální a klinické farmacie FaF UK založena tato
nezávislá školící platforma. Její úspěšné fungování
dokazuje i fakt, že již v dubnu se bude konat
1. mezinárodní akce - tří denní kurz "Racionální a
individualizovaná farmakoterapie ve stáří - priority
následujících desetiletí". Více informací naleznete
na tomto odkazu.
45. konference Syntéza a analýza léčiv
Na své si přijdou i milovníci chemie. V červnu se
uskuteční již 45. ročník konference Syntéza a analýza
léčiv pořádaná Českou farmaceutickou společností
ČLS JEP, která se letos vrací zpět do Hradce Králové.
Kromě mnoha odborných přednášek na návštěvníky
čeká také exkurze do hospitalu Kuks, včetně prohlídky
Českého farmaceutického muzea. Pokud máte zájem
se na tuto konferenci přihlásit či jen chcete zjistit více,
navštivte stránky konference zde.

Botanická zahrada léčivých rostlin
V prosinci loňského roku vyšel 21. díl knihy Toulavá
kamera, kde se objevila i kapitola o Botanické zahradě
léčivých rostlin. Autorem této kapitoly je
prof. Lubomír Opletal. Zahrada bude opět otevřena
od dubna do října, vždy od 7 do 16 hod.
EPSA Job Shop
European Pharmaceutical Students' Association
spustila novou platformu, kde bude zveřejňovat
možnosti stáží či jiných pracovních příležitostí
pro studenty a čerstvé absolventy. Pokud tedy
zvažujete vyrazit do světa, můžete toho využít i Vy.
Případně můžete využít tuto platformu pro hledání
farmatalentů do Vaší společnosti ;) Více naleznete
zde: EPSA Job Shop

NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www.scsf.cz

ČESKÝ LEV
Ano, i naše Alma mater se dostala do Českého lva.
Bylo to především díky skvělému nápadu tvůrců
předávání cen Českého lva, že ceny budou předávat
významní vědci naší země. A také díky tomu, že na
naší fakultě působí významní vědci. Českého lva za
režii tak předávala PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
z Katedry farmakologie a toxikologie.

NEBO NÁS SLEDUJTE NA FACEBOOKU
facebook.com/SpolekCeskychStudentuFarmacie

