REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ
LÉKÁRNÍKÙ

Vážená kolegynì, vážený kolego,
Pøedstavenstvo Grémia majitelù lékáren si vás dovoluje pozvat na regionální setkání lékárníkù, které se uskuteèní
v tìchto termínech:
18. 1. 2012
24. 1. 2012
26. 1 .2012
1. 2. 2012

v Praze - v prostorách ÈVUT Praha, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha - Dejvice
v Hradci Králové - v posluchárnì “B” FaF UK HK, Heyrovského 1203, Hradec Králové
v Ostravì - v prostorách Klubu lékárníkù firmy Pharmos a.s., Tìšinská ul. 1349/296, Ostrava
v Brnì - v posluchárnì Pavilonu farmacie FaF UK (pøízemí budovy è. 44), Palackého 1-3, Brno

Èas konání:
vždy od 17.30 do 20.30 hod
Setkání poøádá:
Grémium majitelù lékáren
Registrace:
1. prostøednictvím pøihlášky na www.verejnelekarenstvi.cz
(neèlenové GML) nebo na www.gmlcr.cz (èlenové GML)
2. písemnì vyplnìním a odesláním pøihlášky faxem na èíslo
27 27 30 168 (formuláø pøihlášky naleznete na
www.verejnelekarenstvi.cz nebo na www.gmlcr.cz)
Srdeènì jsou zváni všichni lékárníci, zejména provozovatelé
veøejných lékáren.
Úèastnický poplatek je pro neèleny GML 1.000,- Kè/osobu (vè.DPH)
a je splatný pøímo na místì v hotovosti. Pro èleny GML je vstup
ZDARMA.
Registrace na setkání je závazná a je možno ji zrušit nejpozdìji 2
dny pøed jejím konáním. V pøípadì pøihlášení a pozdìjší neúèasti si
poøadatel vyhrazuje právo úètovat storno poplatek na úhradu nákladù
ve výši vložného (obèerstvení a nájem sálu)

Program:
17.30 - 17. 45 hod.
Úvod: zahájení setkání a vystoupení
sponzora GML firmy Pharmos a.s.
17.45 - 18.30 hod
Reformy zdravotnictví pohledem
provozovatelù lékáren
JUDr. Ondøej Dostál, Ph.D., LL M., právní poradce GML

18.30 - 19.15 hod
Vliv reformních zmìn na provozování
lékáren (cenový pøedpis, úprava
degresívní obchodní pøirážky, zmìna
DPH, slevová èi úhradová soutìž) vèetnì
modelací konkrétních ekonomických
dopadù
p. Pavel Vítek, daòový a ekonomický poradce GML

19.15 - 20.00 hod
Nová Taxa Laborum a pøíklady jejího
praktického využití ve veøejných
lékárnách
RNDr. Miroslav Linhart, spoluautor nové Taxy Laborum
PharmDr. Marcela Škrabalová
PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

20.00 - 20.30 hod.
Závìreèné zhodnocení a diskuse

Zažádáno o udìlení bodù
kontinuálního vzdìlávání ÈLnK

Mgr. Marek Hampel
PharmDr. Petr Krpálek
PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.
PharmDr. Marcela Škrabalová
PharmDr. Stanislav Rovan
PharmDr. Peter Fratriè

REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ
LÉKÁRNÍKÙ

PØIHLÁŠKA
Pøihlašuji se na regionální setkání lékárníkù, která se koná (vyhovující zakroužkujte):

v Praze ......................v Brnì...............v Hradci Králové....................v Ostravì
Seznam pøihlášených úèastníkù:
Poøadí

Titul

Jméno

e-mail / tel.

Pøíjmení

Pracovištì - lékárna
Název:

Ulice + è.p.:

Mìsto:

PSÈ:

Tel. / fax:

e-mail:

Fakturaèn??daje:
Pokud se shoduj?s oznaèen?m pracovištì, oznaète køížkem

nebo prosím doplòte následující tabulku:

Název spoleènosti:

Ulice + è.p.:

Mìsto:

PSÈ:

Tel. / fax:

e-mail:

IÈ:

DIÈ:

È?slo ?ètu:

Cena setkání:

pro èleny GML ZDARMA
pro neèleny GML 1.000,- Kè/osobu (vèetnì DPH)

Všeobecné podmínky konání akce:
Kompletní cena obsahuje úèastnický poplatek, pronájem prostor
a prezentaèní techniky, úhradu za obèerstvení formou pohoštìní.

Potvrzení o platbì bude vystaveno pøi prezenci semináøe v den konání. Spoleènì
s dokladem budou vydány potvrzení o absolvování semináøe s bodovým hodnocením
programu kontinuálního vzdìlávání ÈLnK.

Uzávìrka pøihlášek minimálnì 3 dny pøed konání akce.
Limitované poèty úèastníkù.

Storno úèastníka je možné pouze 2 dny pøed konáním akce na základì písemné
žádosti zaslané faxem, ostatní pozdì odhlášení úèastníci a jejich poplatky nelze
stornovat. V pøípadì pøihlášení a pozdìjší neúèasti si poøadatel vyhrazuje právo
úètovat storno poplatek na úrovni nákladù ve výši vložného. Daòový doklad bude
zaslán v následujícím týdnu po zaplacení storno poplatku.

Platba se provádí v hotovosti na místì v den konání akce.
Souhlas úèastníka s pøihláškou a podmínkami konání akce:

V………................… dne……........…. Podpis a razítko

Vyplnìnou pøihlášku
faxujte na telefonní èíslo:
27 27 30 168

