ROLA FARMACEUTY W PROCESIE LECZENIA PACJENTA
Konferencja odbędzie się w 12.05.2018r. Kraków (sobota, godz. 08.30 – 15.40)
Hilton Garden Inn Kraków, ul. Konopnickiej 33
Wykładowcy:
prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek Kierownik Katedry Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium

Medicum w Krakowie
dr hab. n. med. Adam Wichniak Ośrodek Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
dr n. med. Marcin Kosmalski Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
dr n. med. Maria Kotowska Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM
dr n. med. Izabela Karska – Basta Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej
dr n. med. Jacek Tulimowski Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa
dr n. med. Witold Ziemniak Gastroenterolog, Centrum Medyczne Evita
lek. med. Adam Chustecki Specjalista Otolaryngolog, Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM
lek med. Anna Jędrowiak Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej w Łodzi
lek. med. Marcin Makiewicz Chirurg, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Program konferencji:
08.00 – 08.30 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
08.30 – 10.00 Kurs 8: Nutraceutyki, suplementy, witaminy. prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek
•
Antyoksydanty i ich znaczenie w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych
•
Interakcje: Lek – Pożywienie – Suplement diety
10.00 – 10.20 przerwa kawowa
10.20 – 10.35 Racjonalna suplementacja witamin dla kobiet w ciąży, jak zadbać o siebie po porodzie
dr n. med. Jacek Tulimowski
10.35 – 11.00 Najczęstsze zaburzenia rytmu snu i czuwania oraz metody ich leczenia dr hab. n. med. Adam Wichniak
11.00 – 11.15 Różne przyczyny, jedno ukojenie w stanach niepokoju u dzieci
11.15 – 11.30 Skuteczna terapia nieżytów nosa o różnej etiologii
11.30 – 11.55 Jak nebulizować? dr n. med. Maria Kotowska
11.55 – 12.15 przerwa kawowa
12.15 – 12.55 Znaczenie dermokosmetyków w pielęgnacji skóry z dysfunkcjami i schorzeniami dermatologicznymi
lek. med. Anna Jędrowiak
12.55 – 13.10 Nowoczesne metody leczenia ran i blizn – jak pomóc pacjentowi? lek. med. Marcin Makiewicz
13.10 – 13.25 Pieczenie, suchość i uczucie podrażnionych oczu – co nowego dla pacjentów z zespołem suchego oka
i dysfunkcją gruczołów Meiboma dr n. med. Izabela Karska - Basta
13.25 – 13.50 Suchość w gardle i nosie – fakty i mity lek. med. Adam Chustecki
13.50 – 14.10 przerwa kawowa
14.10 - 15.40 Kurs 8: Nutraceutyki, suplementy, witaminy. dr n. med. Marcin Kosmalski
•
Omówienie racjonalnej suplementacji witaminowej w różnych grupach wiekowych. Przegląd
współczesnego stanu wiedzy - wpływ nadmiernych dawek witamin i ich zastosowanie w profilaktyce i w
leczeniu niektórych jednostek chorobowych. Kliniczne znaczenie suplementacji witaminy B12 u chorych na
cukrzycę typu 2 leczonych metforminą.
Probiotyki – świadomy wybór w oparciu o najnowsze badania naukowe dr n. med. Witold Ziemniak
15.40 Test sprawdzający wiedzę uczestników/zakończenie konferencji

Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej jest nieodpłatny
Kurs 8: Nutraceutyki, suplementy i witaminy zostanie zakończony testem
sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie
4 punktów edukacyjnych „twardych“ w ramach szkoleń ciągłych.
Za uczestnictwo w pozostałych wykładach przewidziane jest uzyskanie 2 punktów edukacyjnych „miękkich”
w ramach szkoleń ciągłych, wpisywane na podstawie listy obecności.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia do biura organizacyjnego:
online: http://www.edukacjaimedycyna.com/szkolenia.php?id_szkolenia=1359
mailem: biuro@edukacjaimedycyna.com
tel: 22 654 55 98
Ilość miejsc ograniczona
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