XIII Ogólnopolska Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna

BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA

spotkajmy się
w Krakowie

SZANOWNI PAŃSTWO!

Fundacja „ZDROWIE i OPIEKA” oraz Salus International
serdecznie zapraszają na

XIII Ogólnopolską Konferencję Lekarsko-Farmaceutyczną BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA,
która odbędzie się w dniach 23-25 września 2022 r.
w Centrum Dydaktyczno-Kongresowyme Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie przy ul. Świętego Łazarza 16

Konferencja pod patronatem:
• Dziekana Wydziału Lekarskiego UJCM prof. dr hab. n. med. Macieja Małeckiego
• Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJCM prof. dr hab. n. farm. Jacka Sapy

Temat tegorocznej konferencji to:

POSTĘPY W ONKOLOGII ORAZ LECZENIU POWIKŁAŃ
KARDIOLOGICZNYCH U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
PROGRAM KONFERENCJI
PIĄTEK, 23 WRZEŚNIA 2022
SOBOTA, 24 WRZEŚNIA 2022
12.00
rejestracja
12.00 -12.45 lunch
13:00 -13:30 uroczyste rozpoczęcie Ogólnopolskiej Konferencji
Lekarsko-Farmaceutycznej
BEZPIECZNA
FARMAKOTERAPIA
13:30 -14:15 prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura „Wczesne wykrywanie i leczenie raka jelita grubego”
14:15-15:00 prof. dr hab. med. Piotr Chłosta „Rak gruczołu krokowego i leczenie”
15:00-15:45 dr n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska „Leczenie pacjenta z bólem ostrym i przewlekłym”
15:45-16:15 PRZERWA KAWOWA
16:15-17:00 dr n. med. Mirosława Puskulluoglu „Immunoterapia z zastosowaniem inhibitorów punktów
kontrolnych: wskazanie i skutki uboczne”
17:00-17:45 dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ
„Postępy w leczeniu niewydolności mięśnia
sercowego”
19:30
wieczór koleżeński

9:00-10:00 prof. dr hab. n.med. Waldemar Machała „Leczenie
ciężkiej
niewydolności
oddechowej
(także COVID-19), w OIT”
10:00-11:30 dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon „Immunoterapia CAR-T”
11:30-12:00 PRZERWA KAWOWA
12:00-12:45 dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda „Kardiotoksyczność nowych terapii onkologicznych raka piersi”
12:45-14:00 prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek „Nowoczesna farmakoterapia chorób metabolicznych
i leczenie zawału mięśnia sercowego”
13:30-14:00 test końcowy
13:30-14:00 podsumowanie konferencji
18:00
wycieczka po Krakowie i uroczysta kolacja na zakończenie konferencji

NIEDZIELA, 25 WRZEŚNIA 2022
9:00-10:00

ZAREJESTRUJ SIĘ I ZDOBĄDŹ

rozdanie certyfikatów i oficjalne zakończenie

18 PUNKTÓW!

Koszt udziału w całej konferencji wynosi 480 zł (cena nie zawiera noclegu)
Koszt udziału w samych wykładach wynosi 300 zł (cena nie zawiera noclegu)
Opłaty za konferencje należy wpłacać na rachunek bankowy Fundacji „ZDROWIEI OPIEKA”, z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 3/8, w banku BNP PARIBAS nr 72 1600 1055 1843 2357 6000 0001 z dopiskiem w tytule przelewu
„BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA – imię i nazwisko uczestnika” do 30 sierpnia 2022 r.

Zakwaterowanie:
Pod hasłem „Bezpieczna Farmakoterapia” zarezerwowane zostały dla uczestników konferencji pokoje
w cenach promocyjnych w PURO HOTEL**** ul. Halicka 14A, Kraków, tel. 660-74-22-46, e-mail: marketing@salusint.com.pl
• w pokoju 1-osobowym - 430 PLN* • w pokoju 2-osobowym - 245 PLN* *Cena za osobę (jeden nocleg) ze śniadaniem.
Prosimy Państwa o rezerwację pokoi w podanych cenach promocyjnych – do 30 sierpnia 2022 r.
Informacji udziela KOMITET ORGANIZACYJNY, 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9, tel. (0-32) 788 55 40, e-mail: marketing@salusint.com.pl
Zarejestruj się już dzisiaj – Informacje dostępne na stronach internetowych www.fuzio.pl, www.salusint.com.pl
oraz pod nr tel. (0-32) 788 55 40 lub na maila: marketing@salusint.com.pl

www.fuzio.pl

•

www.salusint.com.pl

