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Zrozumieć PCOS
–  perspektywa lekarza  

i farmaceuty
niedziela, 12.07.2020 godz. 11.00-12.30

•  Czym właściwie jest PCOS?
•  Dlaczego nie można bagatelizować PCOS?
•  Czy PCOS to problem tylko lekarza czy 

wymaga też wsparcia farmaceuty?
•  Jak się leczy PCOS?
•  Czy PCOS wymaga podejścia wyłącznie 

farmakologicznego?

•  Jak możesz pomóc Twojemu Pacjentowi  
z PCOS

oraz wiele, wiele, wiele innych ciekawych 
tematów związanych z PCOS  
i zaburzeniami współtowarzyszącymi

Tak, to szkolenie jest dla Ciebie!

Wiemy dużo o chorobach układu sercowo-naczyniowego czy o schorzeniach metabolicznych.  
Jednak coraz większym problemem w naszym społeczeństwie stają się zaburzenia hormonalne  

i ich następstwa. Po to, by lepiej zrozumieć jedno z nich – właśnie PCOS, zapraszamy na szkolenie,  
które prowadzone będzie w formie panelu dyskusyjnego pomiędzy lekarzem – Panią prof. Małgorzatą Jerzak  

i farmaceutką mgr farm. Zofią Winczewską. Webinarium pełne będzie praktycznych wskazówek  
i wiedzy przydatnej zarówno w praktyce lekarza jak i farmaceuty. 

Należy podkreślić, że lekarz stawiając diagnozę i ordynując leczenie rozpoczyna  
proces terapeutyczny ale sukces Pacjenta zależy w dużej mierze od zdyscyplinowania  

i przestrzegania zaleceń lekarskich, które umacnia i wspiera farmaceuta. 

Możesz zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości w trakcie trwania szkolenia! 

Na najczęściej pojawiające się niejasności będziemy odpowiadać po zakończeniu szkolenia.

Wystarczy wysłać zgłoszenie!
Dostęp do nagrania będą mieli tylko zarejestrowani uczestnicy przez  
2 tygodnie po zakończeniu szkolenia. Ilość miejsc jest ograniczona.

*Obejrzyj wartościową prezentację dot. marki Miovelia i weź udział w webinarium bezpłatnie

Kim jeśteśmy?
 Prof. Małgorzata Jerzak:
Specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej, specjalista im-
munologii klinicznej. Propagatorka zdrowego stylu życia i holistycznego podejścia do prob-
lemów zdrowotnych swoich pacjentów.

Mgr farm. Zofia Winczewska
Specjalista ds. suplementacji spersonalizowanej, promotorka medycyny prewencyjnej  
i zdrowego stylu życia. Autorka bloga: zosiawinczewska.pl

UWAGA!!!
jeśli chcesz otrzymać koszulkę kampanii „Zaufaj mojej wiedzy, jestem Farmaceutą” 
zostań z nami do końca i odpowiedz na pytania dot. marki Miovelia. Rozdamy Wam  
10 nagród za najszybciej udzielone odpowiedzi. Bądź dumny ze swojej wiedzy!

10 osób, które odpowiedzą na 2 pytania  
otrzyma koszulkę i coś ekstra!

Rejestracja na konkurs  
oraz webinarium na stronie  
jestemfarmaceuta.pl/szkolenia

Partnerem  
wydarzenia jest

Jeśli chcesz zrozumieć PCOS i dowiedzieć się o tym:


