
Nareszcie możemy szczepić w aptekach ale co dalej?  
Zapraszamy na spotkanie na którym dowiesz się nt.:

• odpowiedzialności cywilnej w kontekście szczepień  
wykonywanych przez farmaceutów 

• praw pacjenta w kontekście szczepień (min. prawo do zachowania  
prywatności, do intymności do poufności przekazywanych danych)

• warunków lokalowych apteki 

• praktycznych porad dla farmaceutów – jak podejść do szczepień

• kampanii farmaceutów dot. poprawy bezpieczeństwa w trakcie COVID-19

• i wreszcie co z pilotażem szczepień na grypę

Mgr Monika Bartwicka – prawnik, ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe  
na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, a także podyplomowe studium doktorskie na WSB w Gdyni.  
Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa dla farmaceutów i lekarzy. Współwłaściciel PMLGroup. s.c., a także 

współtwórca projektu Innowacyjny szpital. Prywatnie mama trójki dzieci Frania, Leona i Helenki.

Dr n. farm. Piotr Merks jest adiunktem na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum, Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Redaktorem Naczelnym „Farmakoekonomika Szpitalna”, Funder / CEO 
Piktorex sp. z o.o., firmy sfinansowanej przez Narodowe Centrum Rozwoju Badań (NCBR) i Black Pearls VC  

od 2018 CEO Konsorcjum Naukowego Piktorex – InnoTech – UKSW sp. z .o o., Sekretarz Generalny, Employed 
Pharmacist Europe (EPhEU), Delegatem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, wykładowcą na Wydziale 
Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Polsce. W ramach konsorcjum naukowego wspólnie  

z UKSW realizuje projekty badawcze dla sektora ochrony zdrowia i farmacji.

Webinar prowadzony będzie w formie panelu dyskusyjnego. 
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 Vitapil®. 
Do wygrania koszulki „Zaufaj mojej wiedzy, jestem farmaceutą”. Bądź dumny ze swojej wiedzy :)

Partnerem wydarzenia jest 
NutroPharma®, właściciel marki

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