APTEEKRITE LIIT PAKUB JÄRGMISI E-KOOLITUSI
1. Vanemaealiste patsientide ravi (maht 4 akdeemilist tundi)
Loengus käsitletakse ravimite kasutamise iseärasusi eakatel, erinevate haigusgruppide ravi ja ravimite
kasutamise põhimõtteid. Loeng koosneb 2 osast.
2. Ravimite koostoimed (maht 6 akadeemilist tundi)
Loengus käsitletakse ravimite omavahelisi farmakodünaamilisi ja farmakokineetilisi koostoimeid.
Tutvustatakse ravimite kasutamise hindamise töövahendeid: andmebaase jt vajalikke käsiraamatuid ja
materjale. Loeng koosneb 2 osast.
3. Vanemaealiste unetus ja depressioon (maht 6 akadeemilist tundi)
Loengus antakse ülevaade unetuse ja depressiooni näidustustest ning käsitletakse depressiooniravimite ja
uinutite omavahelisi koostoimeid ning koostoimeid teiste ravimitega.
Loeng koosneb 2 osast.
4. Valu ja valu ravi (maht 6 akadeemilist tundi)
Loengus käsitletakse valu tekkimise mehhanisme, valuravi eesmärke, ägeda ja kroonilise valu leevendamise
erisusi ning valu- ja põletikuvastaste ravimite kasutamise põhimõtteid.
Loeng koosneb 3 osast.
5. Laste diabeediravi (maht 1,5 akadeemilist tundi)
Loengus antakse ülevaade diabeedi esinemisest, olemusest ja alatüüpidest ning käsitletakse suhkurtõve ravi
eesmärke ja põhimõtteid. Loeng koosneb 2 osast.
6. Abivahendid (maht 3 akadeemilist tundi)
Loeng koosneb 2 osast. Esimeses loenguosas antakse ülevaade abivahendite soodustingimustel väljastamise
süsteemist ja abivahendite väljastamisele kehtestatud nõuetest. Teises loenguosas tutvustatakse apteekides
enamnõutud abivahendeid - inkontinentsitooteid ning hooldus- ja pesemisvahendeid.
Kuidas loengut tellida:
Loengu kuulamise soovist kirjutada Apteekrite Liidu e-posti aadressile info@apteekriteliit.ee, märkides:
* millist loengut te soovite kuulata (loengu nimi)
* milline proviisor/farmatseut soovib loengut kuulata (ehk kelle nimele väljastada tunnistus loengu
kuulamise kohta)
* mis apteegis proviisor/farmatseut töötab (ehk kellele väljastatakse arve)
* e-posti aadress, millisele saadetakse teave loengu kuulamist võimaldavate andmetega (ei pea olema apteegi
e-posti aadress).
Teadmiste kontroll:
Igale kuulajale saadetakse kontrollküsimused millele tuleks loengut kuulates vastused leida. Küsimustele
õigesti vastanud kuulajale väljastab Apteekrite Liit tunnistuse audiokoolituse läbimise kohta.
Mis see maksab:
Tasu 1 akadeemilise loengutunni eest on 6 EUR (5 EUR + KM).
Loengute hinnad on järgmised:
1. Vanemaealiste patsientide ravi - 24 EUR (20 EUR + KM)
2. Ravimite koostoimed - 36 EUR (30 EUR + KM)
3. Vanemaealiste unetus ja depressioon - 36 EUR (30 EUR + KM)
4. Valu ja valu ravi - 36 EUR (30 EUR + KM)
4. Laste diabeediravi - 9 EUR (7,5 EUR+KM)
5. Abivahendid -18 EUR (15 EUR + KM).
Audioloengud on salvestatud 2017. aastal toimunud täienduskoolitustsükli raames (v.a diabeediloeng).
Loengud on väga huvitavad. Olete kõik oodatud kuulama!

