Konferencja Kraków • Warszawa • Poznañ • Rzeszów

Pacjent z bólem pod opiek¹ farmaceuty
Za udzia³ w konferencji i poprawne wype³nienie testu uczestnicy otrzymaj¹ punkty twarde.
Praktyczne wyk³ady

Case study w formie wideo

Praktyczne wyk³ady

W czasie czêœci wyk³adowej poruszymy tematykê leczenia
bólu przy u¿yciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków opioidowych oraz poruszymy konwencjonalne i niekonwencjonalne metody leczenia bólu.
Ka¿de zagadnienie poruszone bêdzie z perspektywy farmaceuty – dowiesz siê jak i co polecaæ w ramach swoich
kompetencji zawodowych.

Wszystkie case study zostan¹ przedstawione w postaci interaktywnych filmów wideo, gdzie uczestnicy konferencji maja mo¿liwoœæ wyboru jednej
z trzech mo¿liwych scenariuszy na kilku etapach
rozmowy z pacjentem. Aby umo¿liwiæ szczegó³ow¹
analizê przypadków, ich iloœæ zostanie zredukowana (w porównaniu do poprzednich edycji).

OdwiedŸ stanowiska partnerów,
by porozmawiaæ o nowoœciach na
rynku, ciekawych urz¹dzeniach
b¹dŸ mo¿liwoœciach zawodowych.
A to wszystko, jak zawsze przy fili¿ance kawy lub herbaty!

Zarezerwuj bilet Regulamin rejestracji znajdziesz pod adresem https://opiekaodzaraz.pl/wp-content/uploads/2019/02/
regulamin_uczestnictwa_Opieka-od-Zaraz-wiosna-2019.pdf
Bilety dostêpne s¹ w cenach: 90, 110 i 130 z³ brutto. Cena biletu zawiera: wstêp na konferencjê, lunch i przerwy kawowe oraz
materia³y konferencyjne. Pomimo ro¿nych cen, ka¿dy bilet zawiera takie same œwiadczenia, ale iloœæ biletów w konkretnych
pulach jest ograniczona (dostêpna na zasadzie pierwszeñstwa zakupu).
Warszawa
11 maja br., sobota
Centrum Konferencyjne
IBIB PAN,
Trojdena 4

Poznañ
12 maja br., niedziela
Aula Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
UM w Poznaniu,
Przybyszewskiego 37a

Kraków
25 maja br., sobota
Hotel Galaxy,
Gêsia 22 A

Rzeszów
15 czerwca br., sobota
Grein Hotel,
Aleja Tadeusza Rejtana 1

Program konferencji
W programie mog¹ zostaæ wprowadzone drobne zmiany.
09:00-09:30 Rejestracja
09:30-10:30 Wyk³ad I: NLZP w praktyce
10:30-11:00 Case study NLPZ #1
11:00-11:30 Case study NLPZ #2
11:30-11:50 Wyk³ad partnera
11:50-13:20 Przerwa obiadowa
13:30-14:05 Wyk³ad II: Leki opiodiowe – wszystko co musisz wiedzieæ

14:05-14:35 Case study opioidy
14:35-14:55 Wyk³ad partnera
14:55:15:40 przerwa kawowa
15:40-16:25 Wyk³ad III: naturalne leki w leczeniu bólu
16:25-15:55 Case study leki naturalne
16:55-17:20 Test
17:20-17:30 Zakoñczenie konferencji

Wyk³adowcami bêd¹ miêdzy innymi
mgr farm. Konrad Tuszyñski • Dyrektor ds. Naukowych w opieka.farm.
Farmaceuta praktyk, doktorant Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego, odpowiada za wartoœæ merytoryczn¹ portalu opieka.farm, Zeszytów
Aptecznych oraz platformy e-learningowej pierwszystó³.pl. Doœwiadczony
wyk³adowca i szkoleniowiec, który przeszkoli³ kilka tysiêcy farmaceutów.

mgr farm. Effiom Uman-Ntuk • Prezes
opieka.farm. Farmaceuta, zajmuj¹cy siê
projektowaniem us³ug, które s¹ œwiadczone w polskich aptekach. Autor Zeszytów Aptecznych, szkoleniowiec.

Jeœli masz problem z rejestracj¹, dodatkowe pytania, napisz lub zadzwoñ do nas: konferencje@opieka.farm, +48 533 632 321
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Organizator merytoryczny

Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

