Główni Partnerzy

Medycyny Rodzinnej 2018
Szkolenie dla lekarzy rodzinnych i internistów podstawowej
opieki zdrowotnej

Kolegium Lekarzy
Rodzinnych w Polsce

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Adam Windak
Wiceprzewodniczący:
dr hab. n. med. Tomasz Tomasik

Gdańsk

PARTNERZY

16 czerwca 2018 roku
(sobota)

Focus Hotel Premium Gdańsk
ul. Nad Stawem 5
godz. 9.00-14.25

Patronat Medialny

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel.: 61 66 28 170, faks: 61 66 28 171
e-mail: biuro@symposion.pl, www.symposion.pl

Program
9.00-9.15	Rejestracja uczestników

12.40- 13.15

	Zwiedzanie stoisk firm farmaceutycznych
9.15-9.20 	Otwarcie Konferencji i prowadzenie obrad
dr Jacek Łuczak
Członek Zarządu Głównego KLRwP
9.20-9.35 	Działalność Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce w 2018 roku
dr Jacek Łuczak
Członek Zarządu Głównego KLRwP
9.35-10.05

Spotkanie z Ekspertem
Grypa – tak samo poważna, jak lekceważona – możliwości nowoczesnej
profilaktyki w sezonie 2018/2019
dr hab. n. med. Tomasz Tomasik (Kraków)
Dyskusja

Spotkanie z Ekspertem
Wykład firmy Novartis
Akromegalia – wyzwanie diagnostyczne w praktyce lekarza rodzinnego
dr n. med. Anna Lewczuk-Myślicka (Gdańsk)
Dyskusja

13.15-14.25

Gastroenterologia w gabinecie lekarza rodzinnego
IBS / SIBO – co nowego w diagnostyce i leczeniu
prof. dr hab. n. med. Krystian Adrych (Gdańsk)
Choroba uchyłkowa – nowe możliwości leczenia
prof. dr hab. n. med. Krystian Adrych (Gdańsk)
Gdy pacjent z refluksem nie w pełni reaguje na inhibitor
pompy protonowej
dr n. med. Anna Pietrzak (Warszawa)
Dyskusja

14.25 	Zakończenie konferencji / wręczenie certyfikatów
	Lunch

10.05-10.55

Kardiologia w gabinecie lekarza rodzinnego
Pacjent z migotaniem przedsionków w gabinecie lekarza rodzinnego
prof. dr hab. n. med. Adam Windak (Kraków)
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i chorobami współistniejącymi
prof. dr hab. med. Adam Windak, (Kraków)
Dyskusja

10.55-11.15

Przerwa na kawę

11.15-11.50

Spotkanie z Ekspertem
Aktualne wytyczne w leczeniu hiperlipoproteinemii u pacjentów
wysokiego ryzyka
prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek (Poznań)
Dyskusja

11.50- 12.40	Laboratoria Lekarza Praktyka
Profesjonalne wykorzystywanie badań laboratoryjnych
w nowoczesnej diagnostyce gastrologicznej w pracy lekarza rodzinnego
prof. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak (Częstochowa)
Cholesterol – znane i nieznane oblicza zaburzeń lipidowych wśród
pacjentów POZ
prof. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak (Częstochowa)
Dyskusja

Czas trwania wykładu: 20 min.
Czas trwania dyskusji: 10 min. po sesji, 5 min. po Spotkaniu z Ekspertem

Zachęcamy do zadawania pytań przez SMS na nr telefonu: 784 844 213

Informacje ważne dla Uczestnika
 4 punkty edukacyjne
 Nieodpłatny udział w konferencji
 Wymagana rejestracja on-line: www.symposion.pl
(lub na miejscu w dniu konferencji w godzinach 8.00-10.30)
Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących
obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (DZ.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).

www.symposion.pl

