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Tarptautinė mokslinė praktinė
farmacijos konferencija
BaltPharm Forum 2016
„Tradiciniai ir savigydai vartojami sveikatos produktai: vaistininko kompetencija ir atsakomybė“
(Complementary and self-care health products: A pharmacist competences and responsibilities)
Ona Ragažinskienė, Eduardas Tarasevičius, Indrė Trečiokienė, Jurgita Daukšienė, Birutė Varanavičienė
XII tarptautinėje mokslinėje
praktinėje farmacijos konferencijoje BaltPharm Forum 2016 dalyvaus
tarptautinės farmacijos federacijos
(FIP – International Pharmaceutical
Federation) prezidentė dr. Carmen
Peña.
BaltPharm Forum 2016 vyks
2016 m. balandžio 15–17 dienomis
Klaipėdoje, viešbučio „Amberton
Klaipėda“ konferencijų centre. Dviejų
dienų forume dalyvaus FIP generalinis sekretorius Luc Besancon, Europos Sąjungos komisaras, atsakingas
už sveikatą ir maisto saugą, Vytenis
Povilas Andriukaitis bei Latvijos, Lietuvos ir Estijos vaistininkai praktikai,
mokslininkai, akademinės bendruomenės nariai ir medicinos, farmacijos
pramonės atstovai.
BaltPharm Forum pirmąkart buvo
surengtas 1998 m. balandžio 28 d.
Lietuvoje, Vilniaus savivaldybės
Baltojoje salėje, kur dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos farmacijos
specialistai. Šios konferencijos tikslas – atgaivinti tarpukariu gyvavusią farmacijos tradiciją. Forume
buvo apžvelgti trijų Baltijos šalių
farmacijos mokslo ir praktikos laimėjimai, aptarta prieškario susitikimų istorinė reikšmė. Buvo nutarta
tokius forumus toliau tęsti kasmet,
juos rengiant vis kitoje Baltijos šalyje, pasidalijant profesinės veiklos

„Šių metų BaltPharm
Forum 2016 pagrindinė
pranešėja – FIP prezidentė
dr. Carmen Peña skaitys
pranešimą tema „Nauja
vaistinė – naujam
pacientui“.”
ypatumais bei patirtimi. Pastaraisiais metais BaltPharm forumai
vyko: 2014 m. Latvijoje (Rezeknėje),
2015 m. Estijoje (Pernu), kuriuose
dalyvavo apie 200 farmacijos specialistų.
Šių metų BaltPharm Forum 2016
pagrindinė pranešėja – FIP prezidentė dr. Carmen Peña skaitys pra-

nešimą tema „Nauja vaistinė – naujam pacientui“. Ji nuo pat kadencijos
pradžios (2014 m.) ypatingą dėmesį
skiria FIP švietimo iniciatyvai. 2015
metų rugsėjo 29–spalio 4 dienomis
Diuseldorfe (Vokietija) vykusio
tarptautinės farmacijos federacijos
(FIP) organizuoto 75 Pasaulinio
farmacijos ir farmacijos mokslo
(75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2015)
kongreso plenariniame posėdyje
FIP prezidentė dr. Carmen Peña išryškino pagrindinę kryptį – „Vaistininkai – jūsų partneriai sveikatos
apsaugoje“, pažymėdama, kad gyventojai turi gauti vaistus iš vaistininko rankų. Taip bus užtikrinta ne
tik vaistų kokybė, bet ir teisingas bei
racionalus jų vartojimas. Kasdien
pasaulyje trys milijonai vaistininkų
ir farmacijos mokslininkų bendrauja
su pacientais, kitais sveikatinimo
sistemos darbuotojais ir politikais,
siekdami įgyvendinti geresnės sveikatos viziją.
Atsakingas sveikatinimo paslaugų
teikimas pacientams išplaukia ir
iš Vaistininkų priesaikos modelio,
kurį 2014 m. patvirtino Tarptautinė
farmacijos federacija pasauliniame
kongrese, vykusiame Tailando sostinėje Bankoke, o pernai Diuseldorfe
priimta visų FIP kongreso dalyvių
plenarinio posėdžio metu.

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA BALTPHARM FORUM 2016
„TRADICINIAI IR SAVIGYDAI VARTOJAMI SVEIKATINIMO PRODUKTAI:
VAISTININKO KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“

PROGRAMA
Balandžio 15 d., penktadienis
Sesijos atidarymas. Dr. Jadvyga Zinkevičiūtė, LR sveikatos apsaugos viceministrė
z z Visuomenės aprūpinimo maisto papildais
ir jų kokybės užtikrinimas Lietuvoje. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
z z Tradiciniai vaistiniai augalai – visuomenės sveikatinimo produktai. Prof. dr.
Ona Ragažinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
z z Augalinių vaistinių produktų ir maisto papildų cheminės sudėties įvertinimo šiuolaikiniai metodai. Prof. dr. Liudas Ivanauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
z z Augalinių preparatų chelatinių junginių poveikis žmogaus organizmo intoksikacijai sunkiaisiais metalais. Prof. dr.
Nijolė Savickienė, Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas
z z Apiterapija: praeitis, dabartis ir ateities
iššūkiai. Prof. dr. Sonata Trumbeckaitė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
zz Materia medica tradicinėje Lietuvos medicinoje. Doc. dr. Tauras Antanas Mekas, Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas
zz Vaistininko vaidmuo ir atsakomybė aprūpinant pacientus tradiciniais ir savigydos produktais. Lekt. dr. Jurgita Daukšienė, Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas
z z Sausų akių ligos diferenciacija ir ligos gydymas pagal ligos tipą.
z z Šios dienos herojai. Kaip nesuklysti rekomenduojant sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą vaistinės klientui? Ingas Bakėjus,
pirmasis sertifikuotas INSANITY instruktorius
Lietuvoje, sporto, mitybos ir sveikos gyvensenos
žinovas
z z Stendiniai pranešimai

Balandžio 16 d., šeštadienis
z z Sesijos atidarymas. Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas
z z Nauja vaistinė – naujam pacientui.
Dr. Carmen Pena, Tarptautinės farmacijos
federacijos (FIP) prezidentė
z z Ar mums reikalingas specifinis teisinis
vaistinių augalų produktų reguliavimas.
Vytenis Povilas Andriukaitis, Europos komisaras, atsakingas už sveikatos ir maisto saugą
z z Vaistinių augalų ir biologiškai veikliųjų
junginių įvairovės vertinimo metodologija.
Akademikas, prof. habil. dr. Audrius Maruška,
prof. dr. Ona Ragažinskienė, Vytauto Didžiojo
universitetas
z z Naujausi Lietuvos teisės aktai, susiję
su farmacijos sektoriaus reguliavimu.
Gita Krukienė, SAM Farmacijos departamentas
z z Estijos vaistininkų vaidmuo aprūpinant
gyventojus tradiciniais ir savigydos produktais
z z Tradiciniai ir savigydos produktai Latvijos
visuomenės vaistinėse ir vaistininkų atsakomybė jais aprūpinant gyventojus
z z Farmacijos studentų nuotaikingas pranešimas
z z Stendiniai pranešimai

Konferencijos
dalyviams
bus
išduodami
kvalifikacijos
kėlimo
pažymėjimai.
Daugiau informacijos, stendinių
pranešimų ir dalyvių registracija
www.baltpharmforum.eu
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