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Duszność u pacjentów to częsty problem w codziennej 

praktyce lekarza. Jej diagnostyka może nastręczać trudności, 

szczególnie w przypadkach o złożonej etiologii.

Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskich 

warsztatach, podczas których doświadczeni eksperci omówią 

przypadki kliniczne, ukazujące różne oblicza duszności. 

Swoim doświadczeniem podzielą się specjaliści z zakresu 

pulmonologii, kardiologii i psychiatrii. Celem warsztatów jest 

pomoc lekarzowi w doborze właściwej ścieżki diagnostyczno-

terapeutycznej, zwłaszcza w skomplikowanych przypadkach.

Zapraszamy do udziału specjalistów chorób płuc, chorób 

wewnętrznych oraz lekarzy rodzinnych. Warsztaty 

organizowane lokalnie są okazją do dyskusji i wymiany 

doświadczeń.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymują 3 punkty edukacyjne.

Zgłoś swój udział już dzisiaj!
Mail: dusznosc@mp.pl

Tel.: 12 293 40 80

On-line: www.mp.pl/dusznosc

SMS: 663 430 164 (w treści: duszność)

KARTA UCZESTNIKA

Imię i nazwisko* ..................................................................................................

....................................................................................................................................

Adres do korespondencji* ............................................................................

....................................................................................................................................

Nr prawa wykonywania zawodu  ...............................................................

....................................................................................................................................

Specjalizacja lub kierunek specjalizacji* .................................................

Miejsce pracy* 

     o szpital     o POZ     o poradnia specjalistyczna

Telefon komórkowy*........................................................................................

Adres e-mail* .......................................................................................................

Lokalizacja warsztatu* ....................................................................................
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o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Medycynę Praktyczną Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k. 
30-510 Kraków, ul. Rejtana 2 w celu marketingu produktów i usług własnych. 
Mam prawo dostępu do treści moich danych i prawo ich poprawiania.

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Medycynę Praktyczną Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k. 
30-510 Kraków, ul. Rejtana 2 w celu marketingu produktów i usług 
renomowanych podmiotów współpracujących. Mam prawo dostępu do treści 
moich danych i prawo ich poprawiania.

Podpis  ....................................................................................................................

Duszność
WARSZTATY EDUKACYJNE

* POLA OBOWIĄZKOWE

HARMONOGRAM RAMOWY WARSZTATÓW

dla warsztatów w tygodniu
 17:30–18:00  rejestracja uczestników

 18:00–19:00  Panel I – duszność o przyczynach 

pulmonologicznych

 19:00–20:00  Panel II – duszność o przyczynach 

kardiologicznych

 20:00–20:15  przerwa

 20:15–21:15  Panel III – duszność o przyczynach 

psychiatrycznych

 21:15  zakończenie warsztatów

dla warsztatów w soboty
 09:30–10:00  rejestracja uczestników

 10:00–11:00  Panel I – duszność o przyczynach 

pulmonologicznych

 11:00–12:00  Panel II – duszność o przyczynach 

kardiologicznych

 12:00–12:15  przerwa

 12:15–13:15  Panel III – duszność o przyczynach 

psychiatrycznych

 13:15  zakończenie warsztatów

LOKALIZACJE I TERMINY WARSZTATÓW

o 22.05.2018 (wtorek) – Białystok

o 23.05.2018 (środa) – Warszawa

o 24.05.2018 (czwartek) – Łódź

o 26.05.2018 (sobota) – Gdańsk

o 12.06.2018 (wtorek) – Wrocław

o 13.06.2018 (środa) – Rzeszów

o 14.06.2018 (czwartek) – Katowice

o 21.06.2018 (czwartek) – Szczecin

o 26.06.2018 (wtorek) – Kraków

o 27.06.2018 (środa) – Lublin

o 30.06.2018 (sobota) – Poznań


