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uprzejmie zapraszają w dniu  24.11.2012 r. 

na kurs 

„Opieka farmaceutyczna w astmie oskrzelowej i przewlekłej 
obturacyjnej chorobie płuc (POChP).” 

Za szkolenie przysługuje 8 pkt. edukacyjnych „twardych” 

 
 
 
MIEJSCE SZKOLENIA:  

Hotel Cristal Park w Tarnowie -Mościcach,  
ul. Traugutta 5 

Ilość miejsc ograniczona do 32! 

CZAS TRWANIA:  Godziny 9.00 do 17.00     

W czasie kursu przewidziano zajęcia praktyczne z obsługi inhalatorów  i nebulizatorów 

 Koszt uczestnictwa: 85 zł 

Zawiera: uczestnictwo w wykładach i warsztatach, przerwy kawowe, obiad, materiały szkoleniowe z 
upominkiem od sponsora, wystawienie certyfikatów 

 

PUNKTY  TWARDE W TARNOWIE -ZAPRASZAMY!!! 

Komisja Naukowo-Szkoleniowa Okręgowej Izby Aptekarskiej  w Krakowie 

wspólnie z 

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego CMUJ 

oraz 

PMT Sp. z o.o. 



Szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia: 

1.Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych związanych z astmą i POChP 

  najczęściej spotykane problemy lekowe związane z farmakoterapią chorób płuc, w szczególności z lekami 
wziewnymi 
  problem doboru leków w przypadku pacjentów z astmą i POChP, a innymi chorobami współistniejącymi 
  problem braku skuteczności leków wziewnych 

2.Edukowanie pacjentów z chorobami płuc 

•  informacja na temat choroby, przyczyn powstania, zasad leczenia i konsekwencji odległych 
•  wpływ stylu życia na rozwój choroby 
•  wpływ chorób współistniejących na leczenie astmy i POChP 

3.Edukowanie pacjentów w zakresie stosowania leków, porady przy wydawaniu leków. 

•  zasady stosowania i zażywania leków wziewnych i doustnych 
•  techniki inhalacji i właściwa obsługa urządzeń (inhalatory ciśnieniowe, inhalatory proszkowe, nebulizatory) 

4.Monitorowanie stanu zdrowia w astmie – wykorzystanie pikflometru 

•  rodzaje pikflometrów 
•  samodzielne wykonywanie pomiaru przez pacjenta – zapisywanie i interpretacja 

5.Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji opieki farmaceutycznej dla pacjentów z astmą i POChP. 

 
WYKŁADOWCY: 

• dr n. med. mgr farm. Anna Gołda 

• mgr farm. Justyna Dymek 

pracownicy Zakładu Farmacji Społecznej CMUJ w Krakowie 

Forma zaliczenia: sprawdzian testowy bezpośrednio po zakończeniu kursu 

Punkty przyznaje Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziały Farmaceutycznego CMUJ 

Zgłoszenia proszę kierować na adres: biuro@oia.krakow.pl  

lub telefonicznie 12-264-25-53 do dnia 19.11.2012 r. 

 W zgłoszeniu prosimy o podanie Imienia, Nazwiska oraz numeru telefonu . 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, rezerwacja miejsca na kursie następuje po wpłaceniu kwoty  85zł   

na konto: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745  z dopiskiem: KURS TARNÓW 

 

mailto:biuro@oia.krakow.pl

