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… en een NIEUWE module gepland voor begin 2023

In het eerste kwartaal van 2023 zal een nieuwe e-learning module over

anticonceptie online staan, een complex maar zeer interessant

onderwerp in het kader van de apotheekpraktijk.

Bent u al bekend met alle anticonceptiemethoden die op de markt zijn?

Zijn ze allemaal even betrouwbaar? Hoe zit het met bijwerkingen? En

met noodanticonceptie?

We zullen deze module ook gebruiken om u te herinneren aan de

verschillende fasen van de vrouwelijke menstruatiecyclus voordat we de

kern van de zaak aanpakken.

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat twee nieuwe bedrijven zich in januari 2023 bij FarmaPlus zullen

aansluiten: Flen Health Pharma en Laboratoires Pharmaceutiques Trenker. Hun gezondheids- en

verzorgingsproducten zullen binnenkort online staan zodat u deze aan uw patiënten kunt aanraden voor de

behandeling van een bepaalde pathologie. Bezoek de Producten pagina van de e-learning website om deze

producten te ontdekken

FarmaPlus is aan het groeien …

Als u geïnteresseerd bent en de vragen van uw patiënten beter wenst te beantwoorden, bezoek regelmatig

https://farmaplus-elearning.be/ zodat u de uitgave van deze nieuwe module niet mist!

http://www.farmaplus.be/
mailto:info@farmaplus.be
https://farmaplus-elearning.be/fr/products.cfm
https://farmaplus-elearning.be/


Atopische dermatitis bij zuigelingen en kinderen bestrijden met Mustela
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Begeleiden en zorgen voor een veilige aflevering van de behandelingen

Een kind is geen miniatuurvolwassene want zijn organische en metabolische ijkpunten zijn specifiek bij elke

fase van zijn ontwikkeling, en dit kan de uitkomst en de werking van heel wat geneesmiddelen beïnvloeden.

Voor een veilige aflevering van de medicatie voor kindpatiënten moet men rekening houden met veel factoren

en helemaal alert blijven. Het apotheekteam is de laatste schakel in het zorgproces en staat daardoor garant

voor kwalitatief medisch advies aan kinderen en hun ouders. Het zal medische alarmsignalen kunnen

detecteren waarbij doorverwijzing naar de spoed nodig is, verkeerde informatie bestrijden en bezorgde ouders

geruststellen.

In het laatste nummer van Pharmassistante staat een dossier "Pediatrie" waarin verschillende thema's

betreffende jonge kinderen aan bod komen. Het bevat ook een aantal vragen waarop het belangrijk is de

antwoorden te kennen om jonge moeders die soms in nood zijn bij de apotheek te kunnen helpen :-)

Om dit dossier te ontdekken, ga naar ons platform of klik hier.

Wist u trouwens dat FarmaPlus een specifieke module over de huid van de zuigeling aanbiedt?

Klik HIER om bij te scholen en uw opleidingspunten te verdienen in het kader van de verplichte permanente

vorming van apothekers.
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Snelle verlichting van brandend maagzuur en reflux
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Moge de geest van Kerstmis uw hart vullen met vreugde en geluk

FarmaPlus wenst u een prachtig jaar 2023
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