
Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej organizowanej przez Medycynę Praktyczną Konferencji dla farmaceutów.

Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia najbardziej aktualne w jesienno‑zimowym okresie nasilonych infekcji. 
Wykładowcy to lekarze – wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach. W czasie Konferencji znajdzie się również czas 
na pytania, dyskusję i wymianę doświadczeń.

Szkolenia dla lekarzy organizowane przez Medycynę Praktyczną od lat gromadzą komplet uczestników i cieszą się 
dużym uznaniem. Jesteśmy przekonani, że ta Konferencja zapoczątkuje regularną współpracę Medycyny Praktycznej 
ze środowiskiem farmaceutów, którzy stanowią jedno z głównych ogniw w systemie ochrony zdrowia.

Konferencję zakończy test – uczestnicy otrzymają 6 punktów edukacyjnych twardych.

Data i miejsce: 3 grudnia 2011 r., godz. 9.00, hotel Galaxy w Krakowie, ul. Gęsia 22a.

Koszt uczestnictwa: 100 zł

Istnieje możliwość sponsorowania uczestnictwa w Konferencji przez firmy farmaceutyczne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmujemy do 21 listopada 2011 r.

Zachęcamy do uczestnictwa 

Organizatorzy

Dział Szkoleń Medycyny Praktycznej

Zgłoszenia

n telefonicznie: 12 293 40 44

n pocztą elektroniczną: farmaceuci@mp.pl

n na stronie internetowej: mp.pl/farmaceuci

n za pomocą załączonego formularza
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8.30–9.00 Rejestracja uczestników

9.00–9.10 Otwarcie Konferencji 
dr hab. med. Henryk Mazurek, prof. nadzwyczajny (Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy 
i Chorób Płuc, Rabka‑Zdrój)

9.10–9.55 Racjonalne zasady antybiotykoterapii i chemioterapii zakażeń 
dr med. Artur Drzewiecki (Katedra Mikrobiologii UJ CM, Kraków)

9.55–10.40 Grypa i choroby grypopodobne – co farmaceuta powinien polecić pacjentowi? (objawy kliniczne, 
leczenie, zapobieganie) 
dr med. Jacek Mrukowicz (Polski Instytut Evidence Based Medicine, Medycyna Praktyczna, Kraków)

10.40–11.25  Preparaty „wspomagające odporność” – racjonalny wybór, moda czy marketing? (obiektywny 
przegląd wyników wiarygodnych badań klinicznych preparatów i suplementów diety promowanych 
w celu „wspomagania odporności”) 
dr med. Jacek Mrukowicz (Polski Instytut Evidence Based Medicine, Medycyna Praktyczna, Kraków)

11.25–11.45 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania

11.45–12.15 Przerwa kawowa

12.15–12.45 Sesja satelitarna

12.45–13.30 Farmakoterapia chorób infekcyjnych nosa, gardła, ucha i krtani 
dr hab. med. Henryk Mazurek, prof. nadzwyczajny (Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytutu  
Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka‑Zdrój)

13.30–14.15 Standardy postępowania w ostrej biegunce 
dr med. Kinga Kowalska‑Duplaga (Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM, Kraków)

14.15–14.45  Probiotyki i prebiotyki w praktyce klinicznej 
dr med. Kinga Kowalska‑Duplaga (Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM, Kraków)

14.45–15.05 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania

15.05 Test

Kraków, 3 grudnia 2011 r., godz. 9.00
Hotel Galaxy
ul. Gęsia 22a

Biuro Konferencji:

Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń
ul. Krakowska 41, 31‑066 Kraków
tel. 12 293 40 44
e‑mail: farmaceuci@mp.pl
mp.pl/farmaceuci

program
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