4. edycja kursu „Pokrzywka od A do Z”
26 WRZEŚNIA 2015 (SOBOTA), HOTEL CHOPIN, KRAKÓW
Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w czwartej już edycji kursu
"Pokrzywka od A do Z: od Alergii do Zakażeń". Kurs obejmuje 8 godzin
intensywnego szkolenia w formie prezentacji multimedialnych i dyskusji. Naszym
celem jest przekazanie Państwu wiedzy praktycznej i nowoczesnej, opartej na
rekomendacjach organizacji międzynarodowych oraz dowodach naukowych.
Wiedzę, którą przekazujemy, sami stosujemy w praktyce i z radością podzielimy się
z uczestnikami naszym doświadczeniem. Program kursu czerpie z doświadczenia
i badań naukowych prowadzących, a ponadto uwzględnia najnowsze wytyczne
światowe diagnostyki i leczenia pokrzywek („Urticaria 2013”) oraz Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego. Część poświęcona leczeniu oparta jest na
autorskiej monografii „Racjonalna Farmakoterapia Pokrzywki” (R. Śpiewak, D.
Plichta, Kraków 2014). W trakcie zajęć oddajemy się całkowicie do dyspozycji,
uczestnicy mają prawo w każdej chwili wyjaśnić swoje wątpliwości. Kładziemy
nacisk na umiejętności praktyczne i dostosowanie szkolenia do indywidualnych
potrzeb uczestników, dlatego nasze kursy odbywają się w małych, maksymalnie
dwudziestosobowych grupach.
Do zobaczenia w Krakowie!
Prof. UJ dr hab. med. Radosław Śpiewak
Kierownik Naukowy Kursu
Kierownik Naukowy Kursu: Członek zarządu Sekcji Dermatologicznej Europejskiej
Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, Europejskiej Akademii Dermatologii i
Wenerologii. Redaktor i współautor wytycznych Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego "Pokrzywki. Rozpoznawanie i leczenie. Stanowisko Panelu
Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego". Laureat nagród Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego, Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii
Klinicznej oraz amerykańskiego Towarzystwa Dermatologii Doświadczalnej.
W ramach kursu zapewniamy:
Intensywne szkolenie na podstawie bogatego materiału zdjęciowego, materiały
szkoleniowe - streszczenia wykładów i inne wybrane pozycje na temat pokrzywki,
certyfikat ukończenia kursu, lunch, kawę, herbatę, napoje, pyszne ciasteczka.
Ilość miejsc ograniczona
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszenia
zamieszczonego na stronie www.medukacja.biz
Szczegółowe informacje o Kursie na stronie www.medukacja.biz
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