
KIEROWNIK NAUKOWY PROJEKTU:

Prof. nadzw. dr hab. med. artur mamcarz

Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM; autor wielu prac oryginalnych, 
poglądowych i rozdziałów w podręcznikach, znany, ceniony i lubiany wykładowca; obszar zainteresowań 

klinicznych, naukowych i dydaktycznych to m.in. nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna,  
farmakologia kliniczna, kardiodiabetologia, kardiologia sportowa.

WYKłAdOWCY:

dr n. med. marek chmielewski

Adiunkt w Katedrze i Klinice Katedry Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Pracowni Hemodynamiki w Mazowieckim Szpitalu 

Wojewódzkim. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym; autor doniesień 
naukowych z zakresu kardiologii, kardiologii zapobiegawczej i elektrokardiografii;

w latach 1997-2008 pięciokrotnie nagradzany nagrodą J.M. Rektora WUM oraz nagrodą Ministra Zdrowia 
(2006) za osiągnięcia dydaktyczne. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. 

dr. n. med. maciej janiszewski

Adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji i Niewydolności Serca Katedry Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego  
i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nauczyciel akademicki z kilkunastoletnim 

doświadczeniemdydaktycznym zarówno w zakresie nauczania studentów jak i edukacji podyplomowej.
W codziennej działalności klinicznej, w Pracowni Hemodynamiki, zajmuje się inwazyjnym leczeniem

choroby niedokrwiennej serca i ostrych zespołów wieńcowych.

GRANT EdUKACYJNY:

15 października 2011 r. godz.10.00 
dwór Ostoya
Jasionka k.Rzeszowa

konferencja naukowo-szkoleniowa  
Pod patronatem:
Podkarpackiej okręgowej  
izby aptekarskiej

Postępy w leczeniu  
chorób przewlekłych  
– współpraca lekarzy  
i farmaceutów
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Grant edukacyjny:



Prowadzący:    dr n. med. marek chmielewski
   dr n. med. maciej janiszewski

10:00 – 10:30
Rejestracja uczestników.

10:30 – 12:30

1. Zaburzenia gospodarki lipidowej
2.  Jak skutecznie osiągać cele terapeutyczne? Konieczność ścisłej 

współpracy.
3. Nadciśnienie tętnicze -jak skutecznie leczyć-rola lekarza i farmaceuty.
4. Powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego
    Monoterapia vs terapia skojarzona w nadciśnieniu tętniczym
5. Prezentacja i dyskusja przypadków klinicznych

12:30 – 12:45

dyskusja

zagadnienia merytoryczne konferencji obejmują:

1.  Nadciśnienia jako choroba przewlekła  
– niedostatecznie kontrolowana, znaczenie współpracy

2.  dyslipidemia - cele terapeutyczne, modyfikacje 
niefarmakologiczne,  postępowanie farmakologiczne

3.  Pacjent z nadwagą, zespołem metabolicznym,  
nadciśnieniem tętniczym – podejście interdyscyplinarne

4.  Pacjent po zawale serca, z cukrzycą – konieczność  
modyfikacji stylu życia i przewlekłego leczenia, zagrożenia
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UCZESTNIKOM KONfERENCJI PRZYSłUGUJE  
8 PUNKTóW EdUKACYJNYCH.

ORGANIZATOR:

Proszę o potwierdzenie swojej obecności pod numerem telefonu (22) 489 68 00  
lub pod adresem e-mail office@neoart.com.pl

do dnia 13 październia br.


