
• COVID-19 to ciągle aktualny temat, szczególnie w kontekście szczepień.  
Coraz więcej pytań pojawia się zwłaszcza o bezpieczeństwo Pacjentów  

przewlekle chorych i ew. ryzyka występowania u nich powikłań. 

 • Jeśli zatem masz pytania nt. szczepień przeciwko COVID-19 to spotkanie jest dla Ciebie.

• Podczas webinarium poruszymy następujące zagadnienia:

– Jak choroby przewlekłe wpływają na przebieg COVID-19

– Czy są jednostki chorobowe, które powinny zwiększyć  
ostrożność kwalifikującego do szczepień?

– Jak choroby przewlekłe interferują z ryzykiem powstawania NOP-ów

– Kiedy zrezygnować ze szczepienia

– Jakich wskazówek udzielać Pacjentom w kontekście ew. powstawania NOP-ów?

Chcesz zadać pytane? Napisz do nas do 10.05.2021, 
 a wtedy na pewno poruszymy wybrany przez Ciebie temat.

Kontakt: jestemfarmaceuta.pl/szkolenia

Spotkanie rozpocznie się od kilkuminutowej prezentacji dot. marki Zilavir®

Prof. Ernest Kuchar – lekarz specjalista pediatrii, medyny sportowej i chorób zakaźnych, wykładowca 
akademicki. Od 2015 roku kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego. Popularyzator wiedzy medycznej w Internecie, Zajmował się obalaniem mitów medycznych, 
współtworzył portal „Pogromcy Mitów Medycznych”. Wieloletni członek zarządu Polskiego Towarzystwa 

Wakcynologii, od 2018 roku prezes PTW. W pracy naukowej skupia się na chorobach zakaźnych dzieci, w tym 
zakażeniach wrodzonych oraz infekcjach układu oddechowego oraz szczepieniach ochronnych.  

Autor kilku książek i ponad 200 publikacji naukowych.

Webinar prowadzony będzie w formie odpowiedzi i dyskusji 
pomiędzy prof. Ernestem Kucharem,a mgr farm. Emilią Gąsińską.

Możesz zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości w trakcie trwania szkolenia!

WYSTARCZY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE!

Rejestracja: jestemfarmaceuta.pl/szkolenia

UWAGA!!!  Podczas webinarium będzie możliwość wzięcia udziału w quizie związanym z marką Zilavir®. 
Do wygrania słuchawki bezprzewodowe. Bądź dumny ze swojej wiedzy :)

Partnerem wydarzenia jest 
NutroPharma®, właściciel marki

Szczepienia pacjentów 
chorych przewlekle – 

praktyczne wskazówkiW
E

B
IN

A
R

ROZMOWA
Emilii Gąsińskiej  

z prof. Ernestem Kucharem

11 maja 2021, g. 20.00-21.15

* Obejrzyj wartościową prezentację dot. marki Zilavir® i weź udział w webinarium bezpłatnie
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