Fundacja Pro Pharmacia Futura
oraz Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
zapraszają do udziału w konferencji

Leki stosowane w Pediatrii
– problemy w opracowaniu, badaniach klinicznych,
dopuszczaniu do obrotu, wytwarzaniu i stosowaniu
Warszawa, 6-7 marca 2013

Patronat: Prezes URPLWMiPB
Celem konferencji jest przybliżenie pediatrom, farmaceutom oraz pracownikom firm
farmaceutycznych problematyki związanej z produktami leczniczymi stosowanymi u dzieci.
Omawiane będą aspekty ważne na etapie projektowania, badania, wytwarzania, oznakowania i
stosowania produktów leczniczych u dzieci.

Program konferencji
(dokładny program podany będzie na stronie www.propharmacia.pl oraz www.czd.pl)
•

•

•

•

•

•

Aspekty kliniczne
o Różnice w farmakokinetyce leków u dorosłych i dzieci
o Dawkowanie leków u dzieci
o Badania kliniczne leków pediatrycznych
o Problemy w farmakoterapii noworodków i wcześniaków
Inicjatywa europejska i inicjatywy światowe
o Leki poza wskazaniami – problem globalny
o Struktura organizacyjna i lista priorytetów
o Aktualnie prowadzone prace
o Przykład Wielkiej Brytanii
Przestrzeganie zaleceń lekarzy

o Opiekunowie dziecka – w domu
o Opieka w szpitalu
o Rola farmaceutów
Produkt leczniczy
o Postacie leków pediatrycznych
o Leki doustne - smak
o Nowe idee
o Opakowania i systemy dozowania
Rejestracja
o Wymagania rejestracyjne
o Leki generyczne i badania równoważności biologicznej
o Materiały informacyjne
Okrągły stół – potrzeby zmian i udział Polski

Konferencja jest przeznaczona dla
•

lekarzy pediatrów

•

farmaceutów

•

pracowników firm farmaceutycznych

•

badaczy i monitorów badań klinicznych

•

pracowników naukowych szkół wyższych i instytutów

Wykładowcy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Jorg Breitkreutz (Heinrich Heine Universität w Düsseldorfie, Niemcy)
Prof. dr hab. Bożenna Dembowska-Bagińska (Instytut „Pomnik-Centrum
Zdrowia Dziecka”)
Dr n. farm. Piotr Kozarewicz (Europejska Agencja Leków)
Dr n. med. Dariusz Grunszfeld (Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”)
Prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz (Instytut Farmaceutyczny)
Prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak (Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”)
Dr n. med. Marek Migdał (Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”)
Dr n. farm. Agata Maciejczyk (URPLWMiPB)
Prof. dr hab. Joanna Pawłowska (Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”)
Prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Dr n. med. Ewa Jaźwińska-Tarnawska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Dr n. med. Antoni Jędrzejowski (Stowarzyszenie GCPpl)
Mgr Ryszard Sot (Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”)
Dr n. med. Aneta Sitarska-Haber (Stowarzyszenie GCPpl)
Dr n. farm. Waldemar Zieliński (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Awafarm)

Informacje organizacyjne
•

Termin: 6-7 marca 2013 (początek w środę 6.03 godz. 10.15, zakończenie w czwartek
7.03. ok. 16.00)

•

Miejsce: Warszawa-Międzylesie, sala wykładowa nr 119 IP CZD

•

Koszt: 800 zł + 23% VAT,
pracownicy uczelni, instytucji budżetowych, praktykujący lekarze 300 zł + 23% VAT

•

Zgłoszenia: do 4 marca 2013, formularz zgłoszeniowy: www.propharmacia.pl

•

Kontakt: wydawnictwo@propharmacia.pl, tel. +48 601-29-36-98

Aktualizowane informacje
•

www.propharmacia.pl

