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INFORMACJA PRASOWA 
 

13 listopada 2017 r. 

 

Szkolenie za 6 pkt. twardych pt. „Opieka farmaceutyczna dla 
pacjentów uzależnionych od nikotyny” 

 

Aflofarm Farmacja Polska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Okręgowa Izba 
Aptekarska w Łodzi zapraszają na szkolenie pt. „Opieka farmaceutyczna dla 
pacjentów uzależnionych od nikotyny”, które odbędzie się 25 listopada w auli 
wykładowej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 

Celem szkolenia jest przekazanie farmaceutom szczegółowej wiedzy na temat opieki 
farmaceutycznej dla pacjentów, którzy zgłaszają się do aptek z problemem uzależnienia od 
nikotyny. Podczas szkolenia farmaceuci dowiedzą się m.in. o interakcjach dymu tytoniowego z 
lekami, o problemie zdrowotnym uzależnienia od nikotyny oraz leczenia zespołu uzależnienia od 
tytoniu.  

 

Sponsorem konferencji jest Aflofarm Farmacja Polska – jedna z największych w Polsce firm 
farmaceutycznych. W sektorze ochrony zdrowia firma działa już od prawie trzydziestu lat. Obecnie 
jest liderem na rynku farmaceutycznym w segmencie leków bez recepty. Aflofarm wspiera zdrowie 
nie tylko poprzez produkcję leków, ale także m.in. realizację projektów badawczo-rozwojowych w 
obszarze farmacji i medycyny, współpracę ze środowiskiem naukowym czy Fundację Aflofarm, 
której głównym celem jest promocja zdrowego stylu życia i szeroko pojętej profilaktyki, w tym walki 
z nikotynizmem. 

 

Kurs opieka farmaceutyczna dla pacjentów uzależnionych od nikotyny zostanie zakończony testem 
sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie 6 punktów 
edukacyjnych „twardych“ w ramach szkoleń ciągłych. Certyfikaty z przyznaniem punktów twardych 
będą dystrybuowane po konferencji, drogą pocztową. 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia do biura organizacyjnego pod adresem 
mailowym www.edukacjaimedycyna.com/konferencje.php. Ilość miejsc na konferencję jest ograniczona. 

                 

 

 

Program konferencji: 

 
08.30 –  09.00   Rejestracja uczestników i kawa powitalna 

09.00 –  09.10   Rozpoczęcie i powitanie uczestników         

http://www.edukacjaimedycyna.com/konferencje.php
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09.10 –  11.25   Kurs 1.37: Opieka farmaceutyczna dla pacjentów uzależnionych od nikotyny 
                            Część I 

 Interakcje dymu tytoniowego z lekami, prof. dr hab. n. farm. A 
Stańczak  

 Problem zdrowotny uzależnienia od nikotyny, dr hab. n. o zdr. A. 
Fronczak  

11.25 – 11.45    Przerwa kawowa 

11.45 – 14.00    Kurs 1.37: Opieka farmaceutyczna dla pacjentów uzależnionych od nikotyny 
                            Część II 

 Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu, dr n. med. D. Lewandowska, 
mgr I. Przepiórka 

14.00 – 14.30     Przerwa obiadowa 
            14.30 – 14.45      Desmoxan - skuteczna kuracja mająca na celu leczenie uzależnienia  
                                        od nikotyny 
              14.45     Test sprawdzający wiedzę uczestników, zakończenie konferencji  
 

 

Aflofarm to dynamicznie rozwijająca się polska firma, działającą w sektorze ochrony zdrowia już od ponad dwudziestu 
lat. Każdego roku zdobywa coraz wyższe pozycje w rankingach firm farmaceutycznych. Obecnie Aflofarm to pierwsza 
firma w segmencie leków bez recepty, z takimi wiodącymi markami jak: Desmoxan, Opokan, NeoMag. Aflofarm to 
niekwestionowany lider w zakresie nowoczesnych technologii farmaceutycznych. 

W trosce o Pacjentów firma wdraża najbardziej innowacyjne i złożone produkty na rynku. Bazując na badaniach, a 
przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z człowiekiem stara się natychmiast odpowiadać na potrzeby 
konsumentów. 

Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na stronie internetowej http://www.aflofarm.com.pl/ oraz na oficjalnym 
profilu firmy na portalu LinkedIn: www.linkedin.com/company/aflofarm-farmacja-polska-sp-z-o-o  

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Maciej Bartosik 
PR Manager 
maciej.bartosik@aflofarm.pl 
(42) 206 84 16 
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