
 

 
 
 

ZAPROSZENIE 
 

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oddział w Krakowie 
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 

mają zaszczyt zaprosić państwa 
na 19 międzynarodowy Kongres IMEK 

który odbędzie się w BUDAPESZCIE  w dniach 16–20 lipca 2014 r. 
Patronat honorowy nad kongresem objął Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego                           

prof. dr hab.  Janusz Pluta  oraz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej  dr n. farm Grzegorz Kucharewicz 
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Piotr Laidler  

 
Temat wiodący kongresu: 

CHOROBY PRZEWLEKŁE WYZWANIEM DLA SPOŁECZEŃSTW XXI WIEKU  
 Depresja jako symptom występujący w rozmaitych chorobach 
 Uzależnienia od substancji psychoaktywnych – najnowsze doniesienia przedkliniczne 
 Medycyna zdrowego starzenia się („anti-aging”) i jej rola we współczesnych społeczeństwach 
 Stwardnienie rozsiane – nowe podejścia terapeutyczne  
 Cukrzyca i współwystępujące zaburzenia – zapobieganie i leczenie 
 Ortopedyczne choroby dzieciństwa – zapobieganie i rehabilitacja 
 Masaż Yumeiho® jako forma terapii zapobiegania i leczenia 
 Masaż Yumeiho® w profilaktyce i leczeniu m.in. chorób kręgosłupa 
 Chroniczne symptomy chorób w jamie ustnej 
 Objawy chorób przewlekłych jamy ustnej 
 Nowe leki w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych 
 Biotechnologia we współczesnej medycynie i farmakologii 
 Systemy ochrony zdrowia w różnych krajach 
 Farmakoterapia, opieka społeczna i metody nauczania z perspektywy historii 
 Sesje młodych naukowców – doniesienia ustne i plakaty 
 Sesje plakatowe 
 Ekspozycje z dziedziny historii medycyny i farmacji 

 
Głównym   językiem  obrad jest język  angielski. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski.  
Uczestnicy Kongresu mogą uzyskać 8 punktów twardych (po napisaniu testu), 6 punktów miękkich (za 
udział w kongresie) oraz 10 punktów miękkich za przedstawienie plakatu w sesji posterowej.                                    
Certyfikaty przygotowane będą specjalnie dla grupy polskiej. 
Opłata kongresowa wynosi 190€. 
Zapewniamy noclegi: w hotelu Lion’s Garden Hotel (doba 35 €) za śniadaniem                                         
Hostel  studencki (doba 20 €) śniadanie w stołówce studenckiej. Dla członków naszej izby zapewniamy 
transport autokarowy.  
Szczegółowy program kongresu podany jest na stronie http://www.19a-imek.hu. 
Zgłoszenia uczestnictwa można będzie dokonać przez rejestracje na stronie internetowej IMEK lub 
zgłoszenie mailowe do naszej izby szkolenia@oia.krakow.pl  
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