
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, 
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny 
w Warszawie

WROCŁAW
14 marca 2020 r. (sobota)

Hotel Scandic, ul. Piłsudskiego 49/57

We współpracy ze Studium Kształcenia Podyplomowego  
Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ZaprasZamy na sympoZjum naukowo-sZkoleniowe:

Bezpłatne uczestnictwo • Rejestracja: www.MedFarma.edu.pl

10  
punktów edukacyjnych

6 “ twardych” + 4 “miękkie”
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Warunki uczestnictwa 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana rejestracja on-line: www.MedFarma.edu.pl lub przesłanie  
zgłoszenia na adres: biuro@medvisa.pl
Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót 
produktami leczniczymi. 

Punkty edukacyjne
Za udział w spotkaniu uczestnicy otrzymają:
• 6 punktów edukacyjnych „twardych” przyznawanych po pomyślnym zaliczeniu testu sprawdzającego
wiedzę w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych,
• 4 punkty edukacyjne „miękkie” za uczestnictwo w pozostałych wykładach przyznawane na podstawie listy 
obecności.

Miejsce szkolenia
Hotel Scandic****
ul. Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław
tel. 71 787 00 00
www.scandichotels.com

Kontakt 

MEDVISA HEALTHCARE SOLUTIONS
tel.: +48 690 906 766
tel. +48 570 131 777
tel. +48 721 146 181
biuro@medvisa.pl
www.MedFarma.edu.pl

Informacje 

Program

8.00 - 8.30 Rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

8.30 – 9.30 Najnowsze podejście do leczenia najczęstszych zaburzeń 
metabolicznych – nadwaga, dyslipidemia, hiperglikemia
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

9.30 – 9.50 Zastosowanie melatoniny egzogennej u osób w wieku od 55 r.ż.
dr hab. n. med., prof. nadzw. Adam Wichniak

9.50 – 11.00 KURS 1.14 FARMAKOTERAPIA W PEDIATRII

1. Bezpieczeństwo stosowania leków w pediatrii: 
• dawkowanie, 
• niepożądane działania leków, 
• zatrucia.
dr n. farm. Natasza Balcer-Dymel

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.25 KURS 1.14 FARMAKOTERAPIA W PEDIATRII

2. Stosowanie leków OTC, w tym preparatów pochodzenia roślinnego  
u dzieci
dr n. farm. Natasza Balcer-Dymel
3. Receptura pediatryczna w pytaniach i odpowiedziach
dr n. farm. Natasza Balcer-Dymel
4. Mikrobiom jelitowy – wpływ na fizjologię i zdrowie dziecka
lek. Przemysław Seweryn
5. Optymalna terapia zaparć u dzieci
lek. Przemysław Seweryn

13.25 – 13.40 Przerwa kawowa

13.40 – 14.50 KURS 1.14 FARMAKOTERAPIA W PEDIATRII 

6. Kiedy katar u młodego pacjenta może oznaczać alergię? Przegląd 
wybranych kuracji przeciwalergicznych dostępnych bez recepty
lek. med. Paweł Kańka
7. Nawilżanie – istotna pomoc w schorzeniach gardła u małych dzieci
mgr farm. Karolina Banyś 
8. Przegląd produktów dla dziecka  – USP Zdrowie

14.50 – 15.10 Rola dehydroepiandrosteronu (DHEA) w organizmie kobiety
dr n. med. Piotr Dudek

15.10 – 15.15 Mity suplementacji
Prezentacja video

15.15 – 15.25 Test sprawdzający wiedzę uczestników – 6 pkt. „twardych” w ramach 
szkoleń ciągłych farmaceutów

15.25 Zakończenie konferencji

nowocZesna opieka farmaceutycZna w praktyce

MedFarma 2020


