VALEANT DLA POLSKIEJ FARMACJI
Zaproszenie
Konferencja naukowo-szkoleniowa:
Pierwsza pomoc nie może czekać
Kurs 1.1. Postępy w farmakoterapii chorób układu krążenia

13 września 2015, godz. 9:00
Aula Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Kutrzeby 10, Poznań
Farmaceuci zdobywają 8 punktów „twardych”
oraz 2 punkty „miękkie”
valeant dla polskiej farmacji .pl

ZAGDADNIENIA MERYTORYCZNE

PROGRAM KURSU

• Czynniki ryzyka chorób układu
sercowo-naczyniowego

8.00-9.00 Rejestracja uczestników

• Diagnostyka i terapia w chorobie
niedokrwiennej serca

i powitanie uczestników

• Postępy w leczeniu
nadciśnienia tętniczego
• Niewydolność serca
– standardy postępowania
• Jak poprawić skuteczność
w przestrzeganiu zaleceń przez
pacjenta – rola farmaceuty.

Farmakoterapia zaburzeń
lipidowych – monoterapia,
terapia skojarzona

9.00-9.15 Rozpoczęcie

9.15-10.15 KONFERENCJA
NAUKOWO-SZKOLENIOWA

2.

Pacjent ze stabilną chorobą
wieńcową - leczenie
farmakologiczne

10.15-10.30 Przerwa

3.

OD 10.30. KURS 1.1. POSTĘPY
W FARMAKOTERAPII CHORÓB
UKŁADU KRĄŻENIA

Ostry zespół wieńcowy – jak
ograniczyć ryzyko odległe

4.

Nadciśnienie tętnicze – od
czynników ryzyka do ciężkich
powikłań narządowych

5.

Nadciśnienie tętnicze
– miejsce współczesnej
farmakoterapii

Pierwsza pomoc nie może czekać

1.

Miażdżyca – podstawowa
przyczyna chorób sercowo-naczyniowych w Polsce.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
6.

7.

Niewydolność serca
– standardy postępowania:
etiologia, podział, diagnostyka,
możliwości skutecznego
leczenia
Rola interwencji
niefarmakologicznych
w kardiologii – promocja
zdrowia w aptece. Trzy filary
zdrowego stylu życia: dieta,
ruch, niepalenie

17.00 Dyskusja, podsumowanie,

test sprawdzający zdobytą wiedzę
w trakcie kursu

valeant dla polskiej farmacji .pl

KURS JEST BEZPŁATNY
Farmaceuci zdobywają 8 punktów edukacyjnych „twardych” (po zaliczeniu testu
sprawdzającego) przyznanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz 2 punkty
edukacyjne „miękkie” przyznane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską.
Warunkiem otrzymania certyfikatu na punkty twarde w dniu kursu jest zgłoszenie
swojej rejestracji na 5 dni przed rozpoczęciem, uczestnictwo w kursie oraz oddanie
prawidłowo wypełnionego testu. Pozostałe osoby, które zaliczą test będą mogły
odebrać certyfikat w OIA do których należą.

POTWIERDZENIE OBECNOŚCI:
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na
www.valeantdlapolskiejfarmacji.pl, wysyłając e-mail
na adres zapisy@neoart.com.pl lub pod numerem
tel. 514 553 039 w godzinach 9:00 -17:00.

KOMITET NAUKOWY
KIEROWNIK NAUKOWY:
PROF. DR HAB. N. MED.
ARTUR MAMCARZ

FEN – PL-1507-201

Kierownik III Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Kardiologii WUM.
Autor wielu prac oryginalnych,
poglądowych i rozdziałów w
podręcznikach. Znany, ceniony
i lubiany wykładowca. Obszar
zainteresowań klinicznych,
naukowych i dydaktycznych to
m.in. nieinwazyjna diagnostyka
kardiologiczna, farmakologia
kliniczna, kardiodiabetologia,
kardiologia sportowa.

WYKŁADOWCY:
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 Wojewódzkim. Nauczyciel
akademicki z wieloletnim
doświadczeniem dydaktycznym.
DR N. MED. MACIEJ JANISZEWSKI
Adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji
i Niewydolności Serca Katedry
Kardiologii, Nadciśnienia
Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
Warszawskiego Uniwersytetu

Wykład pt. „Pierwsza pomoc nie może czekać” wygłosi profesjonalny
trener z firmy EMERMED – pionier w dziedzinie ratownictwa, posiadający
ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu
ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Trenerzy
posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie, działają zawodowo w służbach
ratowniczych oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Medycznego. Nauczyciel akademicki
z kilkunastoletnim doświadczeniem
dydaktycznym zarówno w zakresie
nauczania studentów, jak i edukacji
podyplomowej.
LEK. MARCIN WEŁNICKI
Specjalista chorób wewnętrznych,
pracownik III Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Uczestnik Studiów
Doktoranckich Drugiego
Wydziału Lekarskiego WUM.
Stały współpracownik gazety „Służba
Zdrowia” (dział kliniczny i naukowy).
Wykładowca w wielu cyklach szkoleń
przeznaczonych dla farmaceutów.
ORGANIZATOR:

GRANT EDUKACYJNY:

DR. N. MED. DANIEL ŚLIŻ
Specjalista chorób wewnętrznych,
specjalizant w zakresie zdrowia
publicznego, adiunkt w III Klinice
Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, członek zarządu Sekcji
Prewencji i Epidemiologii Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego,
członek komisji rewizyjnej Kardiologii
Sportowej Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego, nauczyciel
akademicki. W ramach działalności
edukacyjnej wielokrotnie prowadził
wykłady dla pacjentów, studentów
medycyny, lekarzy oraz farmaceutów.
Fascynat medycyny stylu życia.

WSPÓŁORGANIZATOR:

