
 

 

 
 

 

OGÓLNOPOLSKA SEKCJA  
ŻYWIENIA DO- I POZAJELITOWEGO  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy  

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mam 

zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej już XIV 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Żywienia Do- 

i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, która 

odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2019 r. w Warszawie w hotelu 

The Westin Warsaw, al. Jana Pawła II 21. 

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem: „Dwie drogi – 

jeden cel. Żywienie enteralne i pozajelitowe w zależności od stanu 

klinicznego pacjenta”. 

Do udziału zaproszeni zostali wybitni wykładowcy, specjaliści 

z zakresu terapii żywieniowej. Nasze zaproszenie przyjęli 

i w pierwszym dniu K 

konferencji wykłady wygłoszą: prof. Małgorzata Zwolińska-

Wcisło, dr Dorota Mańkowska-Wierzbicka, dr Maria Ciszewska-

Jędrasik, dr Tomasz Kowalczyk, dr Kinga Szczepanek oraz prof. 

Stanisław Kłęk. Tematyka wykładów obejmie problemy diagnostyki 

i leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit, stosowania probiotyków, 

dobór terapii żywieniowej w zależności od stanu klinicznego pacjenta, 

wybór drogi podania, podawanie leków przez sztuczny dostęp, zespół 

ponownego odżywienia oraz rolę i znaczenie glutaminy w leczeniu 

żywieniowym. 



 

 

Liczymy również na aktywny udział w konferencji farmaceutów 

szpitalnych, którzy wystąpią z doniesieniami z własnej praktyki.  

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do zgłaszania swoich prezentacji 

w celu zaprezentowania ich w tej części programu. 

W drugim dniu konferencji zaplanowane zostały warsztaty 

praktyczne. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się 

z automatycznymi urządzeniami do przygotowywania mieszanin, 

wyrobami medycznymi w praktyce farmaceuty szpitalnego, aktualnymi 

zasadami GMP oraz różnymi metodami sporządzania mieszanin do 

żywienia pozajelitowego. Naszym celem jest przekazanie aktualnych 

i praktycznych umiejętności, które pomogą w codziennej pracy 

farmaceuty szpitalnego zaangażowanego w terapię żywieniową. 

Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w dwóch warsztatach, 

z których każdy będzie kończył się testem. 

Jak co roku, wystąpimy o przyznanie punktów edukacyjnych za 

udział w konferencji dla wszystkich uczestników. 

 

 

Zapraszamy do udziału, do zobaczenia w Warszawie   

mgr Justyna Zamarska  

Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji  

Żywienia Do- i Pozajelitowego PTFarm 

 

 

 

 


