


Mia¿d¿yca jest przewlek³¹ chorob¹ metaboliczn¹, 
której etiopatogeneza nie jest w pe³ni poznana. Jako 
przyczynê tej choroby wymienia siê wiele czynników, 
wœród których zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹ uwarunko-

wania genetyczne i œrodowiskowe. Na szczególn¹ uwagê 
zas³uguj¹ procesy biochemiczne le¿¹ce u podstawy 

generowania stanów zapalnych w tkankach, równie¿               
w naczyniach, oraz hamowania naturalnej angiogenezy. Wœród czynników 
œrodowiskowych, usposabiaj¹cych do powstania i rozwoju tej choroby 
wymieniane s¹ najczêœciej niew³aœciwa dieta, w wyniku której dochodzi do 
zaburzenia gospodarki wêglowodanowej i lipidowej, ale tak¿e zaburzenia 
procesów krzepniêcia, infekcje – zarówno bakteryjne jak i wirusowe,          
a nawet przewlek³y stres.

Poznanie tych wielow¹tkowych czynników stanowi podstawê dla 
w³aœciwej profilaktyki zdrowotnej, ale te¿ dla wdro¿enia racjonalnej 
farmakoterapii uwzglêdniaj¹cej z³o¿onoœæ przebiegaj¹cych w trakcie 
postêpu choroby procesów, a tak¿e ich zmiennoœæ w przebiegu starzenia 
siê organizmu cz³owieka. Zmiany w naczyniach pojawiaj¹ce siê                 
w przebiegu mia¿d¿ycy wykazuj¹ znaczne zró¿nicowanie, w zale¿noœci od 
ich lokalizacji i rozleg³oœci, prowadz¹ one jednak nieuchronnie do 
pogorszenia funkcji narz¹dów na skutek upoœledzenia ich ukrwienia, co 
przyczynia siê do rozwoju stanów chorobowych takich jak choroba 
niedokrwienna serca czy stany niedokrwienne naczyñ mózgowych                  
i peryferyjnych. Szacuje siê, ¿e ok. 30% zgonów spowodowanych jest tymi 
chorobami, w 85% rozwijaj¹cymi siê powy¿ej 65 roku ¿ycia, z czego 2/3 
przypada na chorobê niedokrwienn¹ serca. Hyperlipidemia jest jedn¹         
z najwa¿niejszych przyczyn mia¿d¿ycy, która pojawia siê najczêœciej          
w miejscach, gdzie wystêpuje wysokie ciœnienie krwi. Tak wiêc nadciœnienie 
i towarzysz¹ce tej chorobie wspó³istniej¹ce schorzenia s¹ jedn¹                  
z najistotniejszych przyczyn rozwijaj¹cych siê zmian naczyniowych.

Farmakoterapia musi uwzglêdniaæ z³o¿onoœæ procesów 
chorobowych, spe³niaj¹c swoj¹ rolê zarówno w zakresie korygowania 
zmienionych parametrów biochemicznych, jak i hamowania objawów ze 
strony dotkniêtych nimi tkanek i narz¹dów, pozwalaj¹c na utrzymanie 
tolerowanej przez pacjentów jakoœci ¿ycia.

Tematyka, zarówno wyk³adów plenarnych prezentowanych           
w przebiegu Konferencji, jak i bardziej szczegó³owo traktuj¹cy te problemy 
program kursów, uwzglêdniaj¹ najwa¿niejsze aspekty zwi¹zane                 
z profilaktyk¹ i farmakoterapi¹ w chorobach zwi¹zanych z mia¿d¿yc¹ jako 
ich przyczyn¹.

Zwrócenie uwagi na rolê farmaceuty, zarówno w doborze 
w³aœciwej farmakoterapii jak i jej monitorowania, przyczyni¹ siê do 
zwiêkszenia jej efektywnoœci i bezpieczeñstwa, co ma ogromne znaczenie 
dla podniesienia jakoœci opieki zdrowotnej w tych schorzeniach.
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W ramach kszta³cenia ustawicznego Uczestnicy mog¹ uzyskaæ do 26 punktów edukacyjnych:
?za udzia³ w Konferencji - 6 punktów

?za dwa kursy szkoleniowe zakoñczone testem - 10 punktów
?za sesjê plakatow¹ - 10 punktów

Wyk³ad plenarny:
09.00 - 09.45 - 

„
„

„Dieta w pierwotnej i wtórnej prewencji chorób uk³adu kr¹¿enia” -
                        prof. Marek Naruszewicz 
09.45 - 10.00 - 
10.00 - 14.00 Kursy zakoñczone testem (do wyboru jeden z dwóch tematów):
 Cukrzyca jako problem wspó³czesnej medycyny” - kierownik prof. Helena Makulska-Nowak
 Interakcje i dzia³ania niepo¿¹dane leków uk³adu kr¹¿enia” - kierownik prof. Barbara Filipek

14.00 - 15.00 - 

przerwa na kawê

•
•

obiad, p³atny indywidualnie (*)

SESJA PLAKATOWA
Za przygotowanie i przedstawienie w trakcie Konferencji plakatów o tematyce zwi¹zanej z programem Konferencji istnieje 

mo¿liwoœæ uzyskania dodatkowych 10 punktów edukacyjnych. Osobom pragn¹cym w ten aktywny sposób zaznaczyæ swój udzia³    
w Konferencji przygotowane zostan¹ miejsca umo¿liwiaj¹ce wystawê plakatów.

Zainteresowani udzia³em w sesji plakatowej s¹ proszeni o przes³anie na adres Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
streszczenia (1 strona format A4) plakatu w jêzyku polskim lub angielskim w terminie do 29 paŸdziernika 2010 r., do siedziby 
Naczelnej Izby Aptekarskiej - ul. D³uga 16, 00-238 Warszawa lub poprzez e-mail: nia@nia.org.pl.
 Zakwalifikowane decyzj¹ cz³onków Komitetu Naukowego plakaty w formacie nie wiêkszym ni¿ A0 (841 x 1189 mm) nale¿y 
prezentowaæ przez ca³y drugi dzieñ trwania Konferencji. Plakaty winny byæ zatytu³owane i podpisane. Autorem jednego plakatu mo¿e 
byæ tak¿e zespó³, jednak sk³adaj¹cy siê maksymalnie z trzech osób. Koszty sesji plakatowej s¹ uwzglêdnione w op³acie konferencyjnej. 

09.30 - 11.00 - Otwarcie Konferencji przez Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej -
                       dra Grzegorza Kucharewicza

        -

Cztery wyk³ady plenarne:
11.30 - 12.30 „Mia¿d¿yca - od patogenezy poprzez epidemiologiê do kliniki” - prof. Tomasz Guzik
12.30 - 13.30 „Leczenie chorób uk³adu sercowo-naczyniowego w przebiegu procesów starzenia siê
organizmu cz³owieka” - prof. Tomasz Grodzicki
13.30 - 15.00 - 
15.00 - 16.00 „IKA i SARTANY na tle innych leków uk³adu kr¹¿enia” - prof. Ewa Chabielska 
16.00 - 17.00 „Udary niedokrwienne mózgu, patogeneza i leczenie z uwzglêdnieniem aktualnych 
rekomendacji kombinacji lekowych” - dr Agnieszka S³owik

20.00 - 02.00 - 

 prof. Janusz Limon 
 
Wyk³ad inauguracyjny - „Genetyka w sztuce” - 

11.00 - 11.30 - przerwa na kawê

obiad, p³atny indywidualnie (*)

Uroczysta kolacja z muzyk¹ w Hotelu Mazurkas (***)

13.30 - 14.30 - 
14.30 - 18.30 Kursy zakoñczone testem (do wyboru jeden z trzech tematów):
 „Opieka farmaceutyczna w nadciœnieniu” - kierownik prof. Helena Makulska-Nowak
 „Postêpy w farmakoterapii chorób uk³adu kr¹¿enia” - kierownik prof. Barbara Filipek
„Profilaktyka i leczenie w nadwadze i oty³oœci” - kierownik dr Jacek Sapa

obiad, p³atny indywidualnie (*)

•
•
• 

20.00 - Kolacja bankietowa - integracyjna z muzyk¹, p³atna indywidualnie (**)

* Istnieje mo¿liwoœæ zarezerwowania posi³ku bufetowego w przerwach obiadowych - cena jednego obiadu - 50,- z³
** Kolacja bankietowa w dwóch salach tematycznych podczas której Organizator zabierze Pañstwa do tajemniczego œwiata Dalekiego 
Wschodu oraz do staro¿ytnej Grecji - cena - 80,- z³
*** Impreza bezp³atna dla Uczestników Konferencji, cena dla osoby towarzysz¹cej - 130,- z³; o godz. 19.30 odjazd autokarów spod 
hotelu „Sobieski” do hotelu „Mazurkas”



Istnieje mo¿liwoœæ zarezerwowania posi³ku bufetowego             
(obiad dwudaniowy) w przerwach obiadowych. Posi³ki nale¿y 
rezerwowaæ INDYWIDUALNIE 
podczas rezerwacji pokoju         
w Hotelu Mazurkas. Podana 
cena dotyczy jednego obiadu.

Uczestników Konferencji zaprasza Organizator. Pragniemy 
Pañstwa zaskoczyæ smacznymi potrawami przygotowanymi zgodnie         
z nowoczesnymi trendami kuchni polskiej i miêdzynarodowej. 
Dope³nieniem doskona³ych dañ bêdzie lampka wina i muzyka do tañca. 
Obowi¹zuj¹ stroje wieczorowe.

Istnieje mo¿liwoœæ wykupienia udzia³u w kolacji dla osoby 
towarzysz¹cej, cena 130,- z³ (prosimy o zaznaczenie rezerwacji na 
folderze zg³oszeniowym, b¹dŸ telefonicznie lub mailowo - tel.: 22 8875030; 
fax: 22 8875032, e-mail: ). Zakwaterowanym w 
hotelu Jan III Sobieski Hotel Mazurkas zapewnia transport wahad³owy. 

ksiegowosc@nia.org.pl

Kolacja bêdzie mieæ formê bufetu i odbêdzie siê w dwóch salach 
tematycznych w Hotelu Mazurkas. Organizator zabierze Pañstwa do 
tajemniczego œwiata Dalekiego Wschodu oraz do staro¿ytnej Grecji. 

 - bêd¹ mieli Pañstwo okazjê skosztowaæ wykwintnej 
kuchni tej czêœci œwiata. Wszêdzie pojawi¹ siê charakterystyczne lampiony, 
maski oraz znaki japoñskie i chiñskie. Zderzy siê ze sob¹ kilka kultur 
pokazuj¹c Pañstwu, jak prezentuj¹ siê ró¿ne regiony Dalekiego Wschodu. 

 - Dionizos, Atena, greccy bogowie, muzy         
i bachantki wprowadz¹ Pañstwa w niezapomnian¹ atmosferê mitów 
greckich. Nie zabraknie równie¿ klimatu Rzymu i towarzysz¹cego mu 
przepychu i bogactwa. Na bufetach, oprócz dañ greckich i du¿ej iloœci 
winogron pojawi¹ siê lektyki, kolumny, rzeŸby oraz inne elementy ze 
staro¿ytnej Grecji.

Odjazd autokarów spod 
hotelu Mazurkas od godz. 21.30 do 
godz. 23.00.

DALEKI WSCHÓD

STARO¯YTNA GRECJA

Na czas Konferencji Organizator zapewnia w przerwach 
napoje, kawê, herbatê i ciasteczka bezp³atnie. Woda dostêpna bêdzie 
ca³y dzieñ.

mailto:k.wodecka@mazurkashotel.pl


Hotel Mazurkas
ul. Poznañska 177

05 - 850 O¿arów Mazowiecki k. Warszawy

Warunkiem udzia³u w Konferencji jest nades³anie wype³nionego formularza zg³oszeniowego oraz uiszczenie stosownej 
op³aty. Upowa¿ni to do otrzymania „Zaproszenia” potwierdzaj¹cego prawo do udzia³u we wszystkich wyk³adach i maksymalnie dwóch 
kursach zakoñczonych testem, w sesji plakatowej oraz w wybranych przez Uczestnika imprezach towarzysz¹cych. Osoba towarzysz¹ca 
bêdzie uprawniona do udzia³u we wszystkich imprezach towarzysz¹cych po dokonaniu odpowiedniej op³aty. Rezygnacjê z udzia³u        
w Konferencji nale¿y przes³aæ listem poleconym na adres Organizatora. Zwrot ju¿ wniesionych kosztów uczestnictwa mo¿e nast¹piæ 
tylko wówczas, gdy rezygnacja zg³oszona zostanie nie póŸniej ni¿ do dnia 25 paŸdziernika 2010 roku. O uznaniu terminu decydowaæ 
bêdzie data stempla pocztowego. Nie odwo³anie zg³oszenia i nie wziêcie udzia³u w Konferencji powoduje obci¹¿enie pe³nymi kosztami 
udzia³u. Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na stronie: konferencja.nia.pl

Hotel Jan III Sobieski
Plac Artura Zawiszy 1

02-025 Warszawa

Czterogwiazdkowy Hotel Jan III Sobieski s³ynie ze swojego 
nowoczesnego stylu i luksusowego wyposa¿enia. Charakterystyczna, kolorowa 
fasada budynku, która jest dzie³em znanego malarza Hansa Piccottiniego, sta³a siê 
powszechnie rozpoznawalnym elementem architektury Warszawy i zarazem 
eleganck¹ wizytówk¹ dzielnicy Ochota. 

Oprócz obs³ugi na najwy¿szym poziomie hotel znany jest tak¿e ze 
znakomitej kuchni. Mo¿na tam skosztowaæ wykwintnych specja³ów serwowanych 
w restauracji Marysieñka, przysi¹œæ na pyszny deser i wyborn¹ kawê w kawiarni 
Trylogia lub udaæ siê na wyœmienity koktajl w drink-barze Zbrojownia. Hotel 
oferuje tak¿e m.in. dostêp do szybkiego internetu Wi-Fi w lobby i restauracjach 
oraz mo¿liwoœæ skorzystania z salonu fryzjerskiego i studia urody.

Hotel Jan III Sobieski oddalony jest o 12 kilometrów od miejsca spotkania. 
Zapewniamy transport Uczestników Konferencji z hotelu Jan III Sobieski do 
Centrum Konferencyjnego oraz powrót - autokarami hotelu "Mazurkas”.

Uczestników  Konferencji prosimy o INDYWIDUALNE 
rezerwowanie miejsc noclegowych do dnia 24 wrzeœnia 
2010 roku. Rezerwacji do obydwu hoteli dokonuje Hotel 
Mazurkas.

Zapewniamy Pañstwu preferencyjne ceny w obydwu 
hotelach po tych samych stawkach:

pokój jednoosobowy - 270 z³ brutto 
pokój dwuosobowy - 290 z³ brutto Kontakt:

Katarzyna Wodecka tel.: 22 721 47 44
 

Recepcja Hotelu Mazurkas tel.: 22 721 47 47  
Has³o przy zg³aszaniu siê Uczestników:

 „Konferencja NIA”

k.wodecka@mazurkashotel.pl
Powy¿sze ceny s¹ cenami pokoi za dobê ze œniadaniem.  
W przypadku pokoju dwuosobowego podana kwota 
dotyczy zakwaterowania dwóch osób.

Hotel Mazurkas to 158 w pe³ni wyposa¿onych (m.in. internet 
bezprzewodowy, telewizja satelitarna, klimatyzacja), komfortowych pokoi, sale 
konferencyjne i bankietowe oraz fitness centre i salon piêknoœci. To tak¿e 
presti¿owa restauracja George Sand, oferuj¹ca menu pe³ne smako³yków z wielu 
narodowych kuchni Europy, w tym przysmaków kuchni œródziemnomorskiej, 
specja³ów kuchni francuskiej oraz wyœmienitych polskich potraw przygotowanych 
wed³ug autorskich receptur szefa kuchni. Te wyj¹tkowe dania zaspokoj¹ nawet 
najbardziej wybredne podniebienia! A wszystko to jedynie 12 km od centrum 
Warszawy. 

Ponadto zaledwie 100 metrów od hotelu znajduje siê Aquapark, który 
dysponuje basenem sportowym, basenem do nauki p³ywania, 60 metrow¹ 
zje¿d¿alni¹, a tak¿e sztuczn¹ rzek¹, jacuzzi i saun¹ such¹. 

Do dyspozycji Goœci hotel oddaje 400 miejsc parkingowych, 
monitorowanych 24 godziny na dobê.

mailto:k.wodecka@mazurkashotel.pl


FORMULARZ ZG£OSZENIOWY

Wp³aty na konto Naczelnej Izby Aptekarskiej
00-238 Warszawa, ul. D³uga 16
Bank BPH S.A. O/Warszawa

Nr 95 1060 0076 0000 3200 0065 5782
z wyraŸnym zaznaczeniem nazwiska Uczestnika Konferencji

i dopiskiem w tytule wp³aty: „Konferencja 2010”

kobieta

mê¿czyzna

farmaceuta/aptekarz

student

zatrudniony w aptece
ogólnodostêpnej
zatrudniony w aptece szpitalnej

zatrudniony w hurtowni farm.

inne

Cz³onek Okrêgowej Izby Aptekarskiej:
Beskidzkiej 

Lubelskiej

Lubuskiej

w £odzi

w Krakowie

Olsztyñskiej

Opolskiej

Podkarpackiej

Pomorsko-Kujawskiej

Œrodkowopomorskiej

Bia³ostockiej 

Czêstochowskiej

Dolnoœl¹skiej

Gdañskiej

Kaliskiej

Katowickiej

Kieleckiej

Udzia³ w Konferencji obejmuje wyk³ady plenarne, dwa wybrane 
kursy szkoleniowe, udzia³ w uroczystej kolacji w pi¹tek, 26.11.2010 r. 
oraz kawê, herbatê i napoje w przerwach.

w Warszawie

Wielkopolskiej

Zachodniopomorskiej

Dane podstawowe Uczestnika:

Wype³niony formularz nale¿y wys³aæ faksem: 22 887 50 32 
lub poczt¹ na adres:

KOMITET ORGANIZACYJNY VI MIÊDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ 

FARMACEUTÓW 
Naczelna Izba Aptekarska, ul. D³uga 16, 00-238 Warszawa

Zapisy elektroniczne dostêpne s¹ w zak³adce Zapisy” na stronie:
http://konferencja.nia.pl

„

Cena

Uczestnik

Aptekarz

Student 310,- z³

do
24.09.2010 r.

po
24.09.2010 r.

390,- z³ 450,- z³

270,- z³

Rezerwujê udzia³ w kolacji bankietowej - integracyjnej        
w czwartek, 25.11.2010 r., cena - 80,- z³

Rezerwujê posi³ek w przerwie obiadowej, cena jednego 
obiadu - 50,- z³:

Rezerwujê udzia³ w uroczystej kolacji w pi¹tek, 26.11.2010 r.  
dla osoby towarzysz¹cej, cena - 130,- z³

W rubryce po lewej proszê wpisaæ iloœæ rezerwacji:

Dane do faktury VAT (obowi¹zkowe)

.....................................................................................................
Pe³na nazwa firmy lub imiê i nazwisko

.....................................................................................................
Kod pocztowy, miasto

.....................................................................................................
Ulica, numer lokalu

.....................................................................................................
NIP 

Wybieram nastêpuj¹ce kursy szkoleniowe w czwartek,
 25.11.2010 r. (do wyboru jeden z trzech tematów):

„Cukrzyca jako problem wspó³czesnej medycyny”

„Postêpy w farmakoterapii chorób uk³adu kr¹¿enia”

„Opieka farmaceutyczna w nadciœnieniu”

„Profilaktyka i leczenie w nadwadze i oty³oœci”

„Interakcje i dzia³ania niepo¿¹dane leków uk³adu kr¹¿enia”

Wybieram nastêpuj¹ce kursy szkoleniowe w sobotê,
 27.11.2010 r. (do wyboru jeden z dwóch tematów):

Wyra¿am zgodê na przechowywanie i przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rejestracji i wydania dokumentów 
potwierdzaj¹cych uczestnictwo w VI Miêdzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów Warszawa 2010, zgodnie             
z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 
133 poz. 883). Równoczeœnie oœwiadczam, ¿e zapozna³em/am siê          
z warunkami uczestnictwa i zobowi¹zujê siê do zap³aty.

.....................................................................................................
Data, czytelny podpis

Potwierdzam udzia³ w uroczystej kolacji, w pi¹tek 
26.11.2010 r. - bezp³atnej dla Uczestników Konferencji

w czwartek, 25.11.2010 r.

w pi¹tek, 26.11.2010 r.

w sobotê, 27.11.2010 r.

Imiê i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Nazwa i adres miejsca pracy

Adres do korespondencji: ulica, numer domu

Kod/miasto

Telefon s³u¿bowy, faks, telefon komórkowy

Adres e-mail

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Prosimy o czytelne wype³nianie danych osobowych                 
i zg³aszanie indywidualnie ka¿dego Uczestnika Konferencji.

....................................................................................................................

Na wszelkie pytania dotycz¹ce Konferencji odpowiedzi udzielaj¹:
Halina Roszkowska-Filip, Dyrektor Kancelarii NIA tel.: 660 437 337;
Eugeniusz Jarosik MBA tel.: 600 944 588; 
Kancelaria NIA tel.: 22 8875030


