Okręgowa Izba Aptekarska
w Krakowie oraz
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Krakowie
we współpracy z firmą
NutroPharma zapraszają
na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

Kobieta w ciąży i w trakcie laktacji w aptecewłaściwe doradztwo
W ramach szkolenia ciągłego farmaceutów
Termin: 29 września 2018 roku
Miejsce: Hotel Batory, ul. gen. Romana Sołtyka 19, 31-529 Kraków, godz. 9.00-13.00
Uczestnicy uzyskają certyfikaty potwierdzające uzyskanie 4 tzw. „miękkich” punktów edukacyjnych
Opis szkolenia:
Prawidłowe doradztwo dla kobiety w ciąży i w trakcie laktacji jest obszarem niezwykle delikatnym
i złożonym. Każda porada, która kierowana jest do mamy musi być skuteczna i przede wszystkim
bezpieczna dla dziecka. Szkolenie naukowe współorganizowane przez firmę NutroPharma pozwoli Państwu
poszerzyć wiedzę nt. prawidłowej suplementacji i wsparcia kobiet w tym ważnym
i kluczowym dla dziecka okresie. Organizowane posiedzenie naukowe stanowi połączenie wiedzy
merytorycznej z wiedzą praktyczną, zawiera wskazówki ważne w codziennej pracy
w aptece oraz obala wiele aptecznych mitów. Podczas szkolenia przewidziane są ATRAKCYJNE NAGRODY!!
Program:
9.00-10.00

dr n. farm. Magdalena
Stolarczyk

Laktacja i bezpieczeństwo stosowania leków w okresie karmienia piersią.

10.00-11.00

dr n. farm. Magdalena
Stolarczyk

Ziołowe preparaty w okresie laktacji. Bezpieczeństwo
i skuteczność.

11.00-11.20

Przerwa kawowa

11.20-12.05

dr n. med. Krzysztof
Kamiński

12.05-12.20

Przerwa kawowa

12.20-13.15

dr. n. med. Ewa Wietrak

13.15-14.00

Lunch

Geny to nie wszystkoi w trakcie laktacji

prawidłowe

żywienie

kobiety

w

ciąży

Dobre suplementy- czy to w ogóle możliwe?

Uwaga: Zgłoszenia uczestnictwa należy wysłać na załączonym formularzu do 21 września 2018 roku na
adres: biuro@oia.krakow.pl

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńskiego 98/68, 30-382 Kraków
e-mail: biuro@oia.krakow.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym dla pracowników Aptek Ogólnodostępnych

Kobieta w ciąży i w trakcie laktacji w aptece-właściwe doradztwo
w dniu 29 września 2018 r.
( Hotel Batory, ul. gen. Romana Sołtyka 19, 31-529 Kraków )

Zgłoszenia prosimy przesłać do 21 września br.

Nazwisko ..................................................................... imiona ..............................................................................................

Okręgowa Izba Aptekarska w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

______________________
data i podpis

Po zakończeniu szkolenia certyfikaty uczestnictwa będą do odebrania w sekretariacie biura Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Krakowie. Certyfikaty członków innych Izb Aptekarskich zostaną przesłane do biura siedziby
ich rodzimej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

