Faglig dag for farmaceuter - Antipsykotika

Faglig dag for farmaceuter - Antipsykotika
Få indsigt i behandling med antipsykotika og brug
din viden direkte i skranken og ved
medicingennemgang. Deltag i faglig sparring, hvis
du skal recertificeres til medicingennemgang
På Antipsykotika - Faglig dag for farmaceuter får du den nyeste viden om antipsykotika. Du
omsætter det til brug i praksis i skranken og ved medicingennemgang, og du udveksler idéer
og erfaringer med andre farmaceuter og læger.

Kursusfakta
NIVEAU
Passer til alle
FORMAT
Temadag
PRIS I ÅR
3.285 kr. ekskl. moms

Inden temadagen forbereder du en konkret case, som vi arbejder videre med på kurset. Du får
en vejledning til dette.
Temadagen omfatter:
• De nyeste retningslinjer for at behandle en skizofren patient. Herunder
- valg af antipsykotika
- behandling af skizofreni
- seponering af antipsykotika og andre psykofarma
• Arbejde med den udsendte case
• Diskussion af cases fra medkursister
Du kan få sparring fra undervisere og deltagere på en af dine egne medicingennemgange. Og
du kan få svar på spørgsmål om antipsykotika, som du er stødt på i din hverdag.
Temadagen gælder som ”en dag med faglig sparring”, hvis du skal recertificeres til
medicingennemgang.

Tilmeldingsdatoer

Har du spørgsmål til kurset?
Kontakt
Kursussekretær
Jeanette Frandsen
+45 48 20 62 71

Odense SV
6. okt.

2020

jf@pharmakon.dk

Målgruppe
Du kan deltage i kurset, uanset om du er nyuddannet eller erfaren farmaceut, og du
behøver ikke at have erfaring med medicingennemgang.
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Dit udbytte

Din virksomheds udbytte

Efter temadagen

Apoteket opnår

·

Rådgiver du med større sikkerhed kunder, som
bruger antipsykotika

·

Er du tryg ved at udføre medicingennemgang med
fokus på antipsykotika

·

Kan du sparre med plejehjem, hjemmepleje og
praktiserende læge om problemstillinger vedrørende
antipsykotika

·

Opfylder du kravet om at deltage i en faglig sparring
til recertificering til medicingennemgang.

At have ekspertise indenfor antipsykotika
At være den foretrukne samarbejdspartner og leverandør
af medicingennemgang til plejehjem, botilbud
At have personale, der leverer medicingennemgang og
omsætning på dette område.

Kursusagenda
Skizofreni og antipsykotika
- De nyeste behandlingsvejledninger
- Behandling i psykiatrien, herunder eksempler
- Overblik over de væsentligste lægemiddelrelaterede problemer ved behandling med antipsykotika
- Konkret viden om at seponere psykofarmaka
- 1-2 deltagere præsenterer deres cases og får sparring af underviser og deltagere
- Gennemgang af case, som deltagerne har forberedt hjemmefra
- Faglig sparring deltagerne imellem

Tilmelding kan ske online på
www.pharmakon.dk
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