
BEZPŁ ATNY WEBINAR*

Pacjent z  
COVID-19 w pigułce – 
praktyczne wskazówki  
dla farmaceutów.
9 lutego 2021 r., godz. 19.00-20.00

COVID-19 ma bardzo zróżnicowany przebieg. Większość Pacjentów chorych  
na COVID-19 przechodzi go w sposób skąpoobjawowy lub bezobjawowy. 

Jeśli jednak:
• W aptece zdarzają Ci się pytania związane z COVID-19

• Chcesz wiedzieć jak wspierać pacjenta z COVID-19 produktami  
OTC oraz dostępnym sprzętem medycznym

To szkolenie jest dla CIEBIE!
Na webinarze zostaną poruszone następujące tematy:

• Co zalecać pacjentowi z COVID-19 na gorączkę, kaszel, ból mięśni, biegunkę?
• Czy zalecać inhalacje pacjentowi z COVID-19?

• Stosowanie leków off-label na COVID-19
• Jakie wskazówki dawać pacjentowi kupującemu pulsoksymetr?

• Czy sugerować domowe użycie kondensatorów tlenu?
• Kiedy sugerować wezwanie pogotowia?

• Jak wspierać odporność – sensowność i bezsensowność proponowanych roziwązań?
• Jak przygotować siebie i pacjenta do szczepienia?

Rejestracja www.jestemfarmaceuta.pl/szkolenia

Kim jestem?
Dr hab. med. Ernest Kuchar – lekarz specjalista pediatrii, medyny sportowej i cho-
rób zakaźnych, wykładowca akademicki. Od 2015 roku kierownik Kliniki Pediatrii  
z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Populary-
zator wiedzy medycznej w Internecie, Zajmował się obalaniem mitów medycznych, 
współtworzył portal „Pogromcy Mitów Medycznych”. Wieloletni członek zarządu Pol-
skiego Towarzystwa Wakcynologii, od 2018 roku prezes PTW. W pracy naukowej 
skupia się na chorobach zakaźnych dzieci, w tym zakażeniach wrodzonych oraz in-
fekcjach układu oddechowego oraz szczepieniach ochronnych. Autor kilku książek  
i ponad 200 publikacji naukowych.

Webinar prowadzony będzie w formie pytań i odpowiedzi oraz dyskusji na konkretnych 
przykładach sytuacji zza pierwszego stołu. Możesz zgłosić ważne dla Ciebie zagadnie-
nia pod wpisem nt. webianru na profilu NutroPharma®.

Możesz zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości w trakcie trwania szkolenia!

WYSTARCZY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE!

UWAGA!!! Jeśli chcesz otrzymać koszulkę kampanii „Zaufaj mojej wiedzy, jestem 
Farmaceutą” i wygrać jeszcze inne dodatkowe nagrody zostań z nami do końca  
i zrób quiz wiedzy związany z marką Zilavir®. Bądź dumny ze swojej wiedzy :)

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

Partnerem wydarzenia jest 
NutroPharma®, właściciel marki


