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1.18. Farmakoterapia chorób jamy ustnej, 
gardła, krtani, nosa i ucha.

Ekspercka rola farmaceuty  w farmakoterapii chorób  
przewodu pokarmowego. Choroby cywilizacyjne, ze szczególnym  

uwzględnieniem stłuszczenia wątroby   
– na co zwrócić szczególną uwagę. 

Ekspercka rola farmaceuty  w farmakoterapii chorób  
przewodu pokarmowego. Choroby cywilizacyjne, ze szczególnym  

uwzględnieniem Zespołu Jelita Nadwrażliwego 
 – na co zwrócić szczególną uwagę. 

Sucha skóra jako powszechny problem kliniczny  
u dzieci i dorosłych. 

KIEROWNIK KURSU:

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 Bródnowskim. Nauczyciel akademicki 
z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym.  Autor doniesień 
naukowych z zakresu kardiologii, kardiologii zapobiegawczej  
i elektrokardiografii; pięciokrotnie nagradzany nagrodą 
J.M. Rektora WUM oraz nagrodą Ministra Zdrowia (2006) 
za osiągnięcia dydaktyczne. Specjalista w zakresie chorób 
wewnętrznych i kardiologii.

PROWADZĄCY:

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski 
Kierownik Zakładu Farmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
(IPiN) w Warszawie, Przewodniczący Rady Naukowej IPiN. Autor 
ponad 80 prac oryginalnych i poglądowych w czasopismach 
z IF, licznych rozdziałów w książkach naukowych i doniesień 
zjazdowych.

Prof. zw. dr hab. n.med. Wojciech Cichy
Em. Kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii 
Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego  
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Lekarz – specjalista w zakresie 
pediatrii, gastroenterologii i medycyny sportowej.  
Autor ok. 500 prac naukowych.

Dr n. med. Jolanta Maciejewska
Specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii; absolwent
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. L.Rydygiera
w Bydgoszczy. W szczególności zajmuje się dermoskopią,
profilaktyką czerniaka i nowotworów skóry, dermatochirurgią  
oraz dermatologią estetyczną. 

Dr n. med. Piotr Rapiejko
Z Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego, 
dyrektor Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych w 
Warszawie. Przewodniczący Sekcji Laryngologicznej Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego.
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PROGRAM KURSU:

8.00 – 9.00 rejestracja uczestników
9.05 – 11.45 posiedzenie naukowo – szkoleniowe

Ekspercka rola farmaceuty w farmakoterapii chorób przewodu pokarmowego. 
Choroby cywilizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem stłuszczenia wątroby  
– na co zwrócić szczególną uwagę

Ekspercka rola farmaceuty w farmakoterapii chorób przewodu pokarmowego.
Choroby cywilizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Jelita 
Nadwrażliwego – na co zwrócić szczególną uwagę

Sucha skóra jako powszechny problem kliniczny u dzieci i dorosłych

11.45 – kurs 1.18 Farmakoterapia chorób jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha
Farmakoterapia chorób błony śluzowej jamy ustnej – zasady profilaktyki
Farmakoterapia chorób nosa i zatok przynosowych
Farmakoterapia ostrego i przewlekłego zapalenia ucha środkowego
Fitoterapia chorób błony śluzowej jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha
Farmakoterapia chorób gardła
Farmakoterapia chorób krtani
Profilaktyka zaburzeń odporności

Dyskusja, podsumowanie i test sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia

ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE

Podstawy patofizjologii wybranych chorób czynnościowych  
i organicznych przewodu pokarmowego ze szczególną uwagą 
na Zespół Jelita Nadwrażliwego
 
Nowoczesne zasady farmakoterapii bólu w różnych grupach 
wiekowych i obu płci

Choroba stłuszczeniowej wątroby – jako choroba 
cywilizacyjna

Metody prewencji i leczenia chorób wątroby

Sucha skóra- definicja, czynniki zewnątrzpochodne  
i wewnątrzpochodne

Emolienty - skład, działanie i zasady postępowania

Podstawowe definicje związane z układem odpornościowym 
- budowa i funkcja układu odpornościowego, rola 
poszczególnych narządów, komórek oraz substancji 
drobnocząsteczkowych

Fizjologiczne znaczenie cynku, żelaza, miedzi i magnezu  
w procesach odporności

Podstawy immunologii nowotworów

Zapalenie a odporność

Objawy i rozpoznanie najpopularniejszych chorób 
alergicznych – najczęstsze alergeny
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Farmakoterapia chorób jamy ustnej, nosa i ucha 

Farmakoterapia górnych dróg oddechowych – ze szczególnym 
uwzględnieniem gardła i krtani

Rola szczepień przeciwgrypowych w zapobieganiu infekcjom

KURS JEST BEZPŁATNY

Uczestnikom przysługuje 8 punktów edukacyjnych „twardych”  
oraz 6 punktów „miękkich” przyznanych przez OIA w Krakowie.
Warunkiem otrzymania certyfikatu w dniu kursu szkoleniowego
jest potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed jego rozpoczęciem.
Pozostałe osoby, które zaliczą test będą mogły odebrać certyfikat
w OIA do których należą.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na www.farmacja2014.pl, 
wysyłając e-mail na adres rejestracja@neoart.com.pl
lub pod numerem tel. (22) 489 68 02.
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