
13 kwietnia 2011 r. godz. 17.30 
Hotel Sympozjum, ul. Kobierzyńska 47
Kraków

Konferencja naukowo-szkoleniowa  
Pod patronatem:
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Postępy w leczeniu  
chorób przewlekłych  
– współpraca lekarzy  
i farmaceutów

WyKładoWcy:

PrOf. nAdzw. dr hAb. med. Artur mAmcArz

Kierownik III Kliniki chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM; autor wielu prac oryginalnych, 
poglądowych i rozdziałów w podręcznikach, znany, ceniony i lubiany wykładowca; obszar zainteresowań 

klinicznych, naukowych i dydaktycznych to m.in. nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna,  
farmakologia kliniczna, kardiodiabetologia, kardiologia sportowa.

dr n. med. mAcIej jAnIszewsKI

adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji i Niewydolności Serca Katedry Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego 
i chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu  

Medycznego. Nauczyciel akademicki z kilkunastoletnim doświadczeniem dydaktycznym  
zarówno w zakresie nauczania studentów jak i edukacji podyplomowej.  

W codziennej działalności klinicznej, w Pracowni Hemodynamiki,  zajmuje się inwazyjnym  
leczeniem choroby niedokrwiennej serca i ostrych zespołów wieńcowych.

dr n. med. mAreK chmIelewsKI

adiunkt w Katedrze i Klinice Katedry Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i chorób Wewnętrznych 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Pracowni Hemodynamiki w Mazowieckim 

Szpitalu Wojewódzkim. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym; autor 
doniesień naukowych z zakresu kardiologii, kardiologii zapobiegawczej i elektrokardiografii;

w latach 1997-2008 pięciokrotnie nagradzany nagrodą J.M. Rektora WUM oraz nagrodą Ministra 
Zdrowia (2006) za osiągnięcia dydaktyczne. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. 
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PrOwAdzący:    Prof. nadzw. dr hab. med. Artur mamcarz 
dr n. med. maciej janiszewski 
dr n. med marek chmielewski

17:30 – 18:00
Poczęstunek

18:00 – 20:30

1.  Zaburzenia gospodarki lipidowej - jak osiągnąć cel? Konieczność 
ścisłej współpracy – 30 min.

2.  Nadciśnienie tętnicze – jak skutecznie leczyć – rola lekarza  
i farmaceuty – 30 min.

3. Prezentacja i dyskusja przypadków klinicznych – 60 min.

Liczba osób ograniczona. Powtórzone szkolenie dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniu 7 marca br  
w Hotelu Novotel w Krakowie.

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności pod numerem telefonu (22) 489 68 00  
lub adresem email office@neoart.com.pl do dnia 11 kwietnia br.

zagadnienia merytoryczne konferencji obejmują:

1.  Nadciśnienia jako choroba przewlekła  
– niedostatecznie kontrolowana, znaczenie współpracy

2.  dyslipidemia - cele terapeutyczne, modyfikacje 
niefarmakologiczne,  postępowanie farmakologiczne

3.  Pacjent z nadwagą, zespołem metabolicznym,  
nadciśnieniem tętniczym – podejście interdyscyplinarne

4.  Pacjent po zawale serca, z cukrzycą – konieczność  
modyfikacji stylu życia i przewlekłego leczenia, zagrożenia
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UcZeSTNIKoM KoNfeReNcJI PRZySłUGUJą  
4 PUNKTy edUKacyJNe.

oRGaNIZaToR:


