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ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE
Modyfikacja schematów dawkowania leków w zależności od wieku pacjenta.
Indywidualizacja terapii wybranych grup leków uwzględniająca czynniki fizjologiczne
(macierzyństwo, otyłość, stan niedożywienia, aktywny styl życia).
Indywidualizacja terapii przy stosowaniu preparatów
do stosowania miejscowego na skórę (dermatologicznych).
Farmakoterapia najczęściej zgłaszanych przez pacjentów objawów chorobowych
narządów jamy brzusznej w aspekcie różnych czynników fizjologicznych.
Znaczenie właściwej porady farmaceuty w indywidualizacji potrzeb pacjenta.

KURS JEST BEZPŁATNY
Farmaceuci zdobywają 10 punktów edukacyjnych „twardych”
(po zaliczeniu testu sprawdzającego) przyznanych przez Gdański
Uniwersytet Medyczny oraz 2 punkty „miękkie” przyznane przez
Okręgową Izbę Aptekarską w Białymstoku.
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.
Więcej informacji na stronie:

www.akademiafarmaceuty.edu.pl

PROGRAM KURSU
07.30 Rejestracja uczestników
08.30 Otwarcie konferencji – powitanie farmaceutów
Część I. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe
08.35–09.05 Filtry fizyczne czy chemiczne a może ich połączenie?
Czy w produktach przeciwsłonecznych ważne są inne składniki?
09.05–09.15 Przerwa
Część II. Kurs na punkty „twarde”, kierownik kursu: dr n. med. Piotr Rapiejko
1.13 WPŁYW CZYNNIKÓW FIZJOLOGICZNYCH I PATOLOGICZNYCH
NA DZIAŁANIE LEKÓW (INDYWIDUALIZACJA FARMAKOTERAPII)
09.15–12.15 Indywidualizacja terapii w leczeniu chorób skóry

– rozwiązywanie problemów, najczęściej zgłaszanych przez pacjentów
w różnym wieku (trądzik, wypadanie włosów, pielęgnacja skóry niemowląt)

12.15–12.25 Przerwa kawowa
12.25–13.55 Leczenie objawów chorobowych narządów jamy brzusznej

(tj. stłuszczenie wątroby, ból, zaparcie, wzdęcia)

Cross-selling. Autorytet farmaceuty w kompleksowym podejściu do
indywidualnych potrzeb pacjenta i właściwego samoleczenia
14.00–14.30 Przerwa lunchowa
14.30–17.30 Farmakoterapia w leczeniu kaszlu towarzyszącego infekcjom

w różnych grupach wiekowych

Wielonarządowe konsekwencje niedoborów magnezu: aktualne wskazania
i możliwości suplementacji
Modyfikacja schematów dawkowania i ograniczenia w stosowaniu leków
przeciwhistaminowych u poszczególnych grup chorych (dzieci, młodzież,
dorośli, osoby starsze, kobiety w ciąży, karmiące)
17.30 Dyskusja, podsumowanie, zakończenie kursu szkoleniowego,

test sprawdzający zdobytą wiedzę
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KIEROWNIK KURSU
DR N. MED. PIOTR RAPIEJKO z Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego, dyrektor
Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych w Warszawie. Przewodniczący Przewodu Sekcji
Laryngologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

PROWADZĄCY
PROF. DR HAB. N. MED. PRZEMYSŁAW BIEŃKOWSKI pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako lekarz psychofarmakolog zajmuje się badaniem
etiopatogenezy schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz mechanizmów
działania leków psychotropowych. Od 2011 r. przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie. Od dwóch kadencji działa w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, jako
członek Zarządu Głównego. Jest autorem ponad 120 oryginalnych i poglądowych prac naukowych
w czasopismach z IF, licznych rozdziałów książkowych oraz doniesień zjazdowych.
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. Profesor na Wydziale Medycznym PWSZ w Kaliszu.
DR HAB. N. MED. ALEKSANDRA LESIAK, specjalista dermatolog-wenerolog, specjalista dermatolog
dziecięcy oraz lekarz specjalista dermatologii estetycznej. Pełni funkcję adiunkta w Klinice Dermatologii
i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
DR HAB. N. MED. ADAM J. SYBILSKI, alergolog, specjalista pediatra, doświadczony klinicysta.
Od 25 lat lekarz dzieci, od 14 lat zajmuje się alergologią. Od 2008 roku ordynator Oddziału Chorób
Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii i Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Od
wielu lat pracuje również w Poradni Alergologicznej SP CSK WUM oraz prowadzi zajęcia ze studentami
WUM. Uznany wykładowca, autor ponad 180 prac z dziedziny alergologii, pediatrii i dermatologii.
DR N. FARM. PRZEMYSŁAW TALIK, dr n. farm. w zakresie chemii leków. Z Wydziałem
Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum związany od 1994 roku. Obecnie
adiunkt w Zakładzie Chemii Analitycznej. Doświadczony nauczyciel, autor wielu publikacji i doniesień
oraz prezentacji ustnych na konferencjach krajowych jak i zagranicznych.
ZBIGNIEW KOWALSKI z wykształcenia jest negocjatorem i specjalistą ds. komunikacji. Jest autorem
kilku istotnych badań opinii, jak np. oczekiwania Pacjentów wobec aptek i Farmaceutów czy oczekiwania
Pacjentów wobec Lekarzy. Od 2000 roku prowadzi treningi, wykłady motywacyjne, warsztaty i debaty.
Z jego wiedzy skorzystało dotychczas ponad 70 000 osób, w tym ponad 30 000 Lekarzy i ponad 15 000
Farmaceutów. Autor podręczników i kilku poradników z zakresu rozmowy z Pacjentem. Współpracuje
jako wykładowca z wyższymi uczelniami i towarzystwami naukowymi.
EWA TOBIASZ, trener, coach, szkoleniowiec z doświadczeniem na rynku farmaceutycznym oraz
medycznym. Posiada szerokie kompetencje ds. sprzedażowych, zarządzania projektami w branży
farmaceutycznomedycznej.

POTWIERDZENIE OBECNOŚCI
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na www.akademiafarmaceuty.edu.pl,
wysyłając e-mail na adres rejestracja@neoart.com.pl lub pod numerem telefonu
503 177 903 (w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00).

