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•  Temat odporności jest na  topie od ponad roku. Po prawdziwej eksplozji złotych rad 
dotyczących budowania odporności  przyszła pora rzetelnie odnieść się do tematu co tak 
naprawdę jest prawdą a co mitem.

•  Podczas webinarium poruszymy następujące zagadnienia:
   –  Praktyczne wskazówki związane z budowaniem odporności
   –  Rola leków i suplementów diety w budowaniu odporności
   –  Chwyty marketingowe- rzetelna analiza
   –  Immunostymulacja i immunomodulacja – co to za różnica dla Pacjenta

Możesz zadać własne pytanie: napisz do nas do 09.03.21,  
a wtedy na pewno poruszymy wybrany przez Ciebie temat.

Rejestracja: jestemfarmaceuta.pl/szkolenia

Kim jestem?
Paweł Grzesiowski – Doktor n. med., pediatra, wakcynolog, ekspert w dziedzinie immunologii, 
profilaktyki i terapii zakażeń. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do walki z COVID-19. Konsultant 
szpitali w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji. Przewodniczący 
Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Założyciel i dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i 
Rehabilitacji w Warszawie oraz prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Członek krajowych 
i międzynarodowych towarzystw naukowych.
Autor lub współautor 270 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach me-
dycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii zakażeń oraz zaka-
żeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, za co Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdro-
wia przyznało mu honorowe tytuły „Wielkiego Edukatora” i „Przyjaciela Mediów”. Zdobywca 
wyróżnienia Wydawnictwa Termedia w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Lider dzia-
łalności edukacyjno-szkoleniowej (2017) oraz nagrody Osobowość Medialna Roku 2020.
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Doświadczenie 
zawodowe zdobył jako asystent a potem adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warsza-
wie, następnie, jako kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym 
Instytucie Leków w Warszawie.
Wykładowca akademicki, m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Uni-

wersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

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 :)

Partnerem wydarzenia jest 
NutroPharma®, właściciel marki


