
Wrocław  
14 lutego 2015 roku  
(sobota)
Scandic Hotel Wrocław
ul. Piłsudskiego 49-57
godz. 8.50-16.05

Przewodniczący 
Rady Naukowej:  

prof. dr hab. n. med. Adam Windak, 
dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

Kolegium Lekarzy  
Rodzinnych w Polsce

Polskie Towarzystwo 
Medycyny Rodzinnej



8.50-9.00  POWITANIE UCZESTNIKÓW
	 dr	Agnieszka	Mastalerz-Migas,	Zarząd	Główny	PTMR			  
	 dr	Agata	Sławin,	Zarząd	Główny	KLRwP 
	 mgr	Małgorzata	Hein,	Prezes	Zarządu	Symposion

9.00-9.20 Medycyna rodzinna – priorytety i zagrożenia AD 2015 
	 dr	Agnieszka	Mastalerz-Migas	/	Wiceprezes	Zarządu	Głównego	PTMR	

9.20-10.15 SESJA I
  Jakich dodatkowych  działań poza  aktywnością antybakteryjną 
  możemy spodziewać się stosując  antybiotyk z grupy azalidów 
  prof.	Maria	Korzon
  Prezentacja produktowa TEVA
  Terapia nosa i zatok na miarę XXI wieku 
  prof.	Bolesław	Samoliński
  Dyskusja 

10.15-11.05 SESJA II 
  Jakiego pacjenta z chorobami tarczycy może prowadzić lekarz  
  rodzinny? 
  prof.	Andrzej	Milewicz	/dr	Anna	Bohdanowicz-Pawlak
  Witamina D3 – kto dziś powinien ją stosować? 
 	 dr	hab.	Waldemar	Misiorowski
  Dyskusja

11.05-11.20 PRZERWA NA KAWĘ

11.20-12.05 SESJA III  
 Spotkanie i dyskusja z ekspertem 
  Złoty standard w POChP – leczenie zgodne z wytycznymi GOLD  
  prof.	Piotr	Boros	

12.05-13.20 SESJA IV
  Choroba refluksowa – wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne 
  prof.	Elżbieta	Poniewierka
  Zespół jelita drażliwego – co nowego? 
  prof.	Elżbieta	Poniewierka
  Dyskusja

Możliwość zadawania pytań przez SMS na nr  telefonu: 570 567  726

13.20-13.35 PRZERWA NA KAWĘ

13.35-14.20 SESJA V 
 Spotkanie i dyskusja z ekspertem
  Skuteczna blokada osi Renina-Angiotensyna-Aldosteron  
  w kontekście bezpieczeństwa pacjentów 
 	 prof.	Stefan	Grajek

14.20-15.20 SESJA VI 
 Varia
  ABC wczesnej diagnostyki chłoniaków 
 	 prof.	Grzegorz	Mazur
  Osteoporoza – choroba znana i nieznana 
 	 dr	Tomasz	Mitek	

15.20-15.50 SESJA VII 
 Spotkanie i dyskusja z ekspertem
  Jak sobie poradzić z dysfunkcją chrząstki stawowej  
  – vademecum lekarza rodzinnego 
  prof.	Szymon	Dragan

15.50-16.05 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

www.symposion2015.pl/szkoly/psmr_wroclaw

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 farmaceu-
tyczne (DZ.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).

Program

INTERAKTYWNOŚĆ PROGRAMU
Każda ze wskazanych sesji zostanie przeprowadzona w formule interaktywnej 
z wykorzystaniem sprzętu do głosowania umożliwiającego głosowania, zadawanie 
pytań, prowadzenie dyskusji pro i kontra.

Przez cały czas trwania konferencji serwowany dla Państwa będzie 
walentynkowy	poczęstunek.



Patronat Medialny 
Podyplomowej Szkoły Medycyny Rodzinnej 2015 

Informacje ważne dla Uczestnika 

Główni Partnerzy  
Podyplomowej Szkoły Medycyny Rodzinnej 2015

Partnerzy  
Podyplomowej Szkoły Medycyny Rodzinnej 2015

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel.: 61 66 28 170, faks: 61 66 28 171

e-mail: biuro@symposion.pl, www.symposion.pl

 6 punktów edukacyjnych 
 Nieodpłatny udział w konferencji 
 Wymagana rejestracja on-line:  
   www.symposion2015.pl/szkoly/psmr_wroclaw 
   (lub na miejscu w dniu konferencji w godzinach 8.30-10.30)
 Bezpłatny transport taxi na konferencję i z powrotem


