
 

 

 
 
 

 
 

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 
 we współpracy z firmą  

NutroPharma zapraszają na posiedzenie 
naukowo-szkoleniowe 

 

Po co nam suplementy w aptece? 
Bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w trakcie laktacji 

W ramach szkolenia ciągłego farmaceutów  

Termin:  9 maja 2019 roku  

Miejsce:  Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68 

Uczestnicy uzyskają certyfikaty potwierdzające uzyskanie 3 „miękkich” punktów edukacyjnych 
Zapisy: drogą telefoniczną lub mailową do biura OIA w Krakowie 

 
Chcesz dowiedzieć się: 

➢ Czy polecanie suplementów diety ma w ogóle merytoryczne uzasadnienie? 

➢ Czy wszystkie suplementy są takie same? 

➢ Czy ogólny hejt na suplementy diety nie szkodzi wizerunkowi farmaceuty? 

➢ Czy stosowanie leków podczas karmienia jest równoznaczne z zakończeniem karmienia dziecka? 

➢ Czy stosowanie leków w trakcie laktacji jest bezpieczne dla dziecka? 

➢ Gdzie poszukiwać wiedzy o bezpieczeństwie stosowania leków w trakcie karmienia piersią? 

➢ Jakich praktycznych wskazówek może udzielić farmaceuta mamie karmiącej i stosującej 

farmakoterapię? 

➢ Czy istnieją sprawdzone sposoby na wsparcie laktacji? 

 Organizowane posiedzenie naukowe to stanowi połączenie wiedzy merytorycznej z 

wiedzą praktyczną, zawiera wskazówki ważne w codziennej pracy w aptece oraz obala wiele 

aptecznych mitów. Rzetelna wiedza to dla nas priorytet! 

W przypadku wolnych miejsc zapraszamy również farmaceutów  odbywających staż. 

Program:  

15.15-15.45 lunch 

15.45-16.45 Mgr farm. Emilia Gąsińska Po co nam suplementy diety w aptece? 

16.45- 17.00 Przerwa kawowa 

17.00-18.30 Dr n. farm. Magdalena 
Stolarczyk 

 Laktacja i bezpieczeństwo stosowania leków w okresie 
karmienia piersią i galaktogogi 

Uwaga: Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać telefonicznie  pod nr 12 2642553 lub drogą elektroniczną wg. załączonego 

formularza do 6 maja 2019 roku na adres: biuro@oia.krakow.pl.  
 Wystarczy podać imię, nazwisko i nr PZW.  Prosimy również zgłaszać preferencję do spożycia posiłku wegetariańskiego 
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Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 
ul. Kobierzyńskiego 98/68, 30-382 Kraków  
e-mail:  biuletyn@oia.krakow.pl 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU   

 w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym dla pracowników Aptek Ogólnodostępnych  

w dniu 9 maja 2019 r. 

(Siedziba Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, ul. Kobierzyńskiego 98/68) 

Prosimy przesłać do 6 maja br. 

 

Nazwisko ..................................................................... imiona .............................................................................................. 

Nr PZW     ………………………………………………………. 

 

........................................................ 
         data i podpis 

 

Czy preferuje Pan/Pani poczęstunek wegetariański   TAK□  NIE□ 


