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Hoe reageren op een wond? School u bij vanaf november

In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij de komst van een nieuwe

module over wondverzorging aan.

Wij zijn vandaag blij te kunnen aankondigen dat deze module begin

november op ons e-learning platform zal worden gepubliceerd.

Bezoek https://farmaplus-elearning.be/ volgende maand om uw kennis

over dit nieuwe onderwerp uit te breiden en verdien 2 opleidingspunten

door de bijbehorende quiz met succes te beantwoorden!

Hoe kunnen we de apotheek groener en ecologischer maken?

Het milieu staat al enkele jaren centraal in de debatten en de farmaceutische

industrie vormt daarop geen uitzondering. Gezien de klimaatopwarming is het

belangrijk dat ieder van ons een "groener" gedrag aanneemt in zijn leefwijze,

consumptie en zorg.

Als apotheker kunt u onder meer vervallen en/of ongebruikte geneesmiddelen verzamelen die uw

patiënten naar de apotheek terugbrengen. Maar dat is niet alles... u kunt ook hun aandacht vestigen op

een voorzichtige manipulatie van geneesmiddelen, het belang van een goede therapietrouw en het

bestaan van "meer ecologische" specialiteiten wanneer die beschikbaar zijn.

Meer info in het dossier gepubliceerd in de laatste editie van "De Apotheker" en beschikbaar onder onze

rubriek Nieuws.
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Verkoudheid, hoest, keelpijn… de klassieke seizoensgebonden kwalen zijn weer terug
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Regen, somber weer, het vallen van de bladeren,

lage temperaturen… de herfst is volop begonnen!

De terugkeer van het herfstseizoen is ook die van

verkoudheden, keelpijn, hoest, griep en andere

virussen die je liever kwijt dan rijk bent.

Welke behandelingen kan u aan uw patiënten

aanbevelen om hen snel te helpen ?

Waakzaamheid is geboden, nog meer in deze

tijden waarin het aantal covid gevallen weer

toeneemt...

FarmaPlus biedt u 3 "KNO" modules (keelpijn/hoest/rhinitis) aan, maak er gebruik van om bij te scholen en

uw kennis op te frissen→ klik hier

Cholesterol: het belang van preventie

Wist u dit? Elk uur overlijden 3 Belgen aan een hart- en vaatziekte

HVZ blijven de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. Alleen een actieve

preventie kan dit cijfer doen dalen. Een van de aanpasbare risicofactoren is

hypercholesterolemie. De doelstellingen van de aanpak ervan worden

aangepast aan het profiel van elke patiënt. Met of zonder farmacologische

behandeling is het starten van een therapeutische opvoeding zeer

wenselijk.

Lees het Cardio-dossier gepubliceerd in de laatste editie van "Farmassistente" om meer te weten en uw

patiënten zo goed mogelijk te adviseren.

Opsporing van luiererytheem: wat iets anders kan zijn of erger kan worden
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Happy Halloween !
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Nog niet geregistreerd op FarmaPlus?

Maak nu uw  GRATIS account aan
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