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RaMowy PRogRaM syMPozjuM

  Stary ale jary – pacjent i preparat. Glukozamina, chondroityna, i … czy można mówić o skutecznej 
terapii choroby zwyrodnieniowej?

  Farmaceuta jako partner w terapii bólu. Nie tylko terapia doustna.
  Witamina D – Dopiero teraz odsłania swoje prawdziwe oblicze! Znaczenie właściwie dawkowanej 

Witaminy D. 
  Immunostymulacja: Wierzyć, nie wierzyć? Preparaty Immunostymulujące, których każdy farmaceuta 

powinien wiedzieć. Zaburzenia odporności i infekcje – powód, dla którego pacjent znalazł się w aptece.
  Alergia jako choroba cywilizacyjna.
   Czy farmaceuta może pomóc – nadwaga na linii frontu, walki o dłuższe, dobre życie. 
   Zaburzenia snu i depresja – kiedy farmaceuta może pomóc?
  Czy suplementy diety mogą nas odmłodzić? Lek/suplement
   Seks to zdrowie – dla każdego?
  Zaparcia i jego konsekwencje – to zaburzenie cywilizacyjne?
   „Piasek pod powieką” – jak powinien zareagować farmaceuta. Każde suche oko oczekuje pomocy.
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warunki uczestnictwa
Udział w sympozjum jest nieodpłatny
Farmaceuta uczestniczący w sympozjum uzyska 2 miękkie pkt. edukacyjne potwierdzone w wydanym na zakończenie certyfikacie.
Warunkiem otrzymania certyfikatu imiennego jest uczestnictwo w sympozjum.
Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszenia do dnia 7 maja 2014r.
Uczestnicy zarejestrowani do dnia 7 maja 2014r. otrzymają streszczenia wykładów.

Rejestracji można dokonać poprzez wypełnienie formularza  
na stronie internetowej www.iamp.com.pl

mailem na biuro@iamp.com.pl lub telefonicznie: (22) 258 42 61
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