
17 maja 2012 r.
Budynek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
aula Collegium Universum, III piętro
ul. Chodźki 1, Lublin
godz. 16.30

ZaprosZenie

WspółpraCa Lekarza I farmaCeUty  
jako WarUnek sUkCesU

Konferencja naukowo-szkoleniowa pod patronatem:  
Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

kIeroWnIk naUkoWy projektU:

Prof. nadzw. dr hab. med. artur mamcarz
Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

proWadząCy:

dr n. med. marzena KubiczeK-JagielsKa
Pełni obowiązki Kierownika Kliniki Otolaryngologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  

i Ordynatora Zespołu Oddziałów Otolaryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim.  

Prof. zw. dr hab. med. woJciech cichY
Kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych  

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.  

dr n. med. mareK chmielewsKi
Adiunkt w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Kierownik Pracowni Hemodynamiki w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim.

dr hab. n. med. Paweł milart

Adiunkt w III Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

mikołaj budzyński
Ekspert marketingu, profesjonalny mówca i konsultant współpracujący z wieloma podmiotami rynku farmaceutycznego.

grant eduKacYJnY:
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16.30 – 17.00 Rejestracja uczestników i poczęstunek.

17.00 – 17.15 Wstęp.

17.15 – 18.00 Pacjent po zawale serca w aptece – kilka ważnych pytań. 

 Prof. nadzw. dr hab. med. Artur Mamcarz, dr n. med. Marek Chmielewski

18:00 – 18:30 Zawroty głowy. Kto zawinił – ucho, mózg czy serce?

 Dr n. med. Marzena Kubiczek-Jagielska 

18:30 – 19:00 Przerwa.

19:00 – 19:30 Najczęstsze zaburzenia gastroenterologiczne w wybranych jednostkach chorobowych.    

 Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy

19:30 – 20:00 Zastosowanie progestagenów we współczesnej ginekologii i położnictwie. 

 dr hab. n. med. Paweł Milart 

20:00 – 20:45 FARMACEUTA 2012 – Jak sprostać wymaganiom rynku i oczekiwaniom Pacjentów? 

 Mikołaj Budzyński

zagadnIenIa 
merytoryczne konferencji obejmują:

1. Optymalna farmakoterapia u osoby po zawale serca.
2. Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe u pacjenta po zawale serca.
3. Szczepienia przeciw grypie u chorych kardiologicznych.
4.  Zawroty głowy – zagadnienia ogólne.
5.  Zawroty głowy w chorobach laryngologicznych, neurologicznych i układu krążenia.
6. Rola betahistyny w leczeniu zawrotów głowy.
7. Enzymy trzustkowe, niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki – leczenie.
8. Choroby czynnościowe jelit, biegunka, rak jelita grubego: objawy alarmowe, diagnostyka i leczenie.
9. Podział progestagenów oraz ich działanie biologiczne.

10. Zastosowanie progestagenów w ginekologii i położnictwie.
11.  Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania progestagenów.
12.  Co Pacjenci słyszą / wiedzą o zmianach w refundacji i czego w związku z tym oczekują?      
13.  Konkurencja pomiędzy aptekami a misja Farmaceuty – czy i jak walczyć o przetrwanie rywalizując  

z innymi aptekami? 
14.  Nowoczesny marketing nie jest wrogiem Farmaceuty – jak z niego korzystać, aby działać  

w zgodzie z sobą i sprostać nowym oczekiwaniom?

program

Uczestnikom konferencji przysługują 12 punktów edukacyjnych.
Organizator :

Proszę o potwierdzenie swojej obecności pod numerem telefonu (22) 489 68 00  
lub pod adresem e-mail: rejestracja@neoart.com.pl do dnia 16 maja br.


