
KIEROWNIK KURSU:

Dr n. med. Piotr Rapiejko

adiunkt Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, starszy specjalista w 

Klinice Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego, Dyrektor 

Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych

PROWADZĄCY:

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.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski

Kierownik Zakładu Farmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii 

(IPiN) w Warszawie, Przewodniczący Rady Naukowej IPiN. Autor ponad 

60 prac oryginalnych i poglądowych w czasopismach z IF, licznych 

rozdziałów w książkach naukowych i doniesień zjazdowych.

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.

Grant edukacjny

ORGANIZATOR

Kraków, 14 kwietnia 2013 r.
hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2

Profilaktyka zdrowotna
wybranych jednostek chorobowych

w aptekach ogólnodostępnych

Zaproszenie



ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE: 

• Objawy i rozpoznanie najczęstszych chorób alergicznych (alergiczny 

nieżyt nosa, pokrzywka, atopowe zapalenie skóry)

• Najczęstsze alergeny

• Schemat leczenia alergicznego nieżytu nosa i pokrzywki 

wg wytycznych ARIA

• Bezpieczeństwo leków przeciwhistaminowych

• Objawy i rozpoznanie

• Rola samoleczenia i leków OTC

• Program ochrony antybiotyków

• Rola szczepień p/grypowych w zapobieganiu infekcjom

• Kiedy potrzebny jest antybiotyk?

• Kluczowe biopierwiastki w organizmie człowieka, rola fizjologiczna, 

dobowe zapotrzebowanie

• Ostre niedobory najważniejszych biopierwiastków, objawy, 

grupy ryzyka

• Podstawowe zasady uzupełniania niedoborów biopierwiastków

• Zapotrzebowanie na magnez u osób zdrowych

• Populacje o zwiększonym zapotrzebowaniu na magnez

• Konsekwencje zdrowotne przewlekłego niedoboru magnezu

• Magnez w diecie – gdzie go szukać?

• Epidemiologia chorób wątroby w Unii Europejskiej 

• Nowe metody prewencji i leczenia chorób wątroby (zespół 

metaboliczny, nadwaga, otyłość)

• Patofizjologia różnego rodzaju bólów brzucha

• Nowoczesne zasady farmakoterapii bólu w różnych grupach 

wiekowych i u obu płci

• Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (nakładanie 

się objawów zespołu jelita drażliwego, dyspensja czynnościowa, 

czynnościowy ból brzucha)

• Zespół jelita drażliwego

KURS JEST BEZPŁATNY

Uczestnikom przysługuje 8 punktów edukacyjnych „twardych”. 

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.farmacja2013.pl, 

wysyłając e-mail na adres rejestracja@neoart.com.pl 

lub pod numerem tel. (22) 489 68 02.

WSPÓŁORGANIZATOR

PROGRAM SZKOLENIA:

8:00 - 9:00 Rejestracja uczestników 

Farmakoterapia infekcji górnych dróg oddechowych 

Seminarium: Sposoby zapobiegania i leczenia górnych dróg oddechowych 

Postępy w farmakoterapii chorób alergicznych  

Seminarium: Asortyment apteki przyjaznej alergikom

Najczęstsze niedobory biopierwiastków: czy bardziej cierpi mózg czy serce?  

Magnez w profilaktyce chorób cywilizacyjnych  

Seminarium:  Mikroelementy jako suplementy diety

Postępy w gastroenterohepatologii  

Seminarium: Wybrane leki stosowane w gastroenterohepatologii

Farmakoterapia bólu ze szczególnym uwzględnieniem przewodu 

pokarmowego człowieka 

Dyskusja, podsumowanie i test sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie 

szkolenia. 

16:30 Zakończenie kursu


