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Seznam udělených souhlasných stanovisek (historie) 
Identifikační kód 
akce 

Termín 
konání Název pořádané akce Název (jméno) 

pořadatele Typ školící akce Dostupné na: 

ČKFA/0027/2021 01.09.2021 Poruchy paměti v běžné lékárenské praxi 
Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0026/2021 01.09.2021 Deprese v běžné lékárenské praxi 
Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0025/2021 01.09.2021 Nespavost v běžné lékárenské praxi 
Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0024/2021 01.09.2021 Stres a úzkost v běžné lékárenské praxi 
Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0023/2021 11.07.2021 Obtíže v těhotenství a po porodu BENU Česká 
republika s.r.o. e-learning  https://edu.benu.cz 

ČKFA/0022/2021 1.6.2021 - 
1.6.2022 

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních 
onemocnění se zaměřením na koenzym Q10 
a kyselinu alfa-linolenovou 

BENU Česká 
republika s.r.o. e-learning  https://edu.benu.cz 

ČKFA/0021/2021 15.04.2021 Železo v lidském těle a význam jeho 
suplementace 

BENU Česká 
republika s.r.o. e-learning  https://edu.benu.cz 

ČKFA/0020/2021 14.05.2021 Osteoartróza a její léčba v praxi lékárníka 
Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0019/2021 14.05.2021 Fytofarmaka v léčbě infekcí horních cest 
dýchacích 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0018/2021 15.05.2021 Dr. Max akademie - Starosti "věčného 
mládí" - akné v létě a v každém věku (02) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 
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ČKFA/0017/2021 15.05.2021 Dr. Max akademie - Starosti "věčného 
mládí" - akné v létě a v každém věku (01) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0016/2021 15.05.2021 
Dr. Max akademie - Čistit, chránit, mazat a 
mazat - atopický ekzém v letních měsících 
(02) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0015/2021 15.05.2021 
Dr. Max akademie - Čistit, chránit, mazat a 
mazat - atopický ekzém v letních měsících 
(01) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0014/2021 15.05.2021 
Dr. Max akademie - Někdy se na to musí 
jinak - nefarmakologické intervence 
kožních afekcí (01) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0013/2021 15.05.2021 
Dr. Max akademie - Broučky nehladíme - 
letní lokální a celkové nemoci přenášené 
hmyzem (02) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0012/2021 15.05.2021 
Dr. Max akademie - Broučky nehladíme - 
letní lokální a celkové nemoci přenášené 
hmyzem (01) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0011/2021 15.05.2021 Dr. Max akademie - Ať to šlape, skáče a 
běhá - péče o nohy v letních měsících (02) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0010/2021 15.05.2021 Dr. Max akademie - Ať to šlape, skáče a 
běhá - péče o nohy v letních měsících (01) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0009/2021 15.05.2021 CHIRURGICKÉ INTERVENCE 
Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0008/2021 15.05.2021 LÉTO OKEM LÉKÁRNÍKU - léky v létě 
Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 
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ČKFA/0007/2021 15.05.2021 LÉTO OKEM LÉKÁRNÍKA - pacienti v 
létě 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0006/2021 01.03.2021 - 
28.02.2022 

Atopická dermatitida v běžné lékárenské 
praxi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0005/2021 01.03.2021 - 
28.02.2022 Lupénka v běžné lékárenské praxi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0004/2021 01.03.2021 - 
28.02.2022 Rosacea v běžné lékárenské praxi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0003/2021 08.03.2021 Online akademie - Vakcinace – realita, 
fakta, mýty 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

webinář https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0002/2021 08.03.2021 Online akademie - Imunologické aspekty 
boje s infekčními nemocemi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

webinář https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0001/2021 01.03.2021 - 
28.02.2022 Akné v běžné lékárenské praxi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0028/2020 1.12.2020 - 
31.12.2021 

Akutní bolest v krku v běžné lékárenské 
praxi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0027/2020 1.12.2020 - 
31.12.2021 Horečka v běžné lékárenské praxi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0026/2020 1.12.2020 - 
31.12.2021 Akutní kašel v běžné lékárenské praxi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 
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ČKFA/0025/2020 1.12.2020 - 
31.12.2021 Infekční rýma v běžné lékárenské praxi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.dr 

ČKFA/0021/2021 15.04.2021 Železo v lidském těle a význam jeho 
suplementace 

BENU Česká 
republika s.r.o. e-learning  https://edu.benu.cz 

ČKFA/0020/2021 14.05.2021 Osteoartróza a její léčba v praxi lékárníka 
Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0019/2021 14.05.2021 Fytofarmaka v léčbě infekcí horních cest 
dýchacích 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0018/2021 15.05.2021 Dr. Max akademie - Starosti "věčného 
mládí" - akné v létě a v každém věku (02) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0017/2021 15.05.2021 Dr. Max akademie - Starosti "věčného 
mládí" - akné v létě a v každém věku (01) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0016/2021 15.05.2021 
Dr. Max akademie - Čistit, chránit, mazat a 
mazat - atopický ekzém v letních měsících 
(02) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0015/2021 15.05.2021 
Dr. Max akademie - Čistit, chránit, mazat a 
mazat - atopický ekzém v letních měsících 
(01) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0014/2021 15.05.2021 
Dr. Max akademie - Někdy se na to musí 
jinak - nefarmakologické intervence 
kožních afekcí (01) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0013/2021 15.05.2021 
Dr. Max akademie - Broučky nehladíme - 
letní lokální a celkové nemoci přenášené 
hmyzem (02) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0012/2021 15.05.2021 
Dr. Max akademie - Broučky nehladíme - 
letní lokální a celkové nemoci přenášené 
hmyzem (01) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 
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ČKFA/0011/2021 15.05.2021 Dr. Max akademie - Ať to šlape, skáče a 
běhá - péče o nohy v letních měsících (02) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0010/2021 15.05.2021 Dr. Max akademie - Ať to šlape, skáče a 
běhá - péče o nohy v letních měsících (01) 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0009/2021 15.05.2021 CHIRURGICKÉ INTERVENCE 
Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0008/2021 15.05.2021 LÉTO OKEM LÉKÁRNÍKU - léky v létě 
Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0007/2021 15.05.2021 LÉTO OKEM LÉKÁRNÍKA - pacienti v 
létě 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

Akce v rozsahu (1–2 
hodin odborného 
programu) 

https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0006/2021 01.03.2021 - 
28.02.2022 

Atopická dermatitida v běžné lékárenské 
praxi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0005/2021 01.03.2021 - 
28.02.2022 Lupénka v běžné lékárenské praxi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0004/2021 01.03.2021 - 
28.02.2022 Rosacea v běžné lékárenské praxi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0003/2021 08.03.2021 Online akademie - Vakcinace – realita, 
fakta, mýty 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

webinář https://akademie.drmax.cz/ 

ČKFA/0002/2021 08.03.2021 Online akademie - Imunologické aspekty 
boje s infekčními nemocemi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

webinář https://akademie.drmax.cz/ 
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ČKFA/0001/2021 01.03.2021 - 
28.02.2022 Akné v běžné lékárenské praxi 

Česká 
lékárenská 
holding, a.s. 

e-learning https://akademie.drmax.cz/ 
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