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Biuletyn o Lekach i Terapiach
W tym numerze Biuletynu :
1.
2.
3.
4.
5.

Od Redakcji
Bezpieczeostwo leków
Nowości w serwisie
Konferencja Sekcji Naukowej Informacji o Leku PTFarm
Szczególne wydarzenia

1. Od Redakcji
Szanowni Paostwo,
zbliżające się święta Bożego Narodzenia oraz koniec roku nie nastrajają do poruszania
trudnych tematów związanych z niezależną, opartą o wiarygodne źródła informacją o leku w
Polsce. Mając przed sobą jedynie kilka dni „starego roku” chcielibyśmy spojrzed na to, co w
2011 roku nam się udało, co napawa nas nadzieją na przyszłośd i jak widzimy nasze działania
w nadchodzącym roku.
Więcej>>

2. Bezpieczeostwo leków
Izotretynoina – ryzyko depresji po zastosowaniu leku
Medsafe (nowozelandzka agencja leków) przypomina lekarzom, że wszyscy pacjenci leczeni
izotretynoiną powinni byd informowani o ryzyku wystąpienia depresji i/lub myśli
samobójczych. Powinni byd także monitorowani pod kątem możliwości rozwinięcia się
depresji podczas stosowania leku. Medsafe zwraca również uwagę na to, że w przypadku
pojawienia się ww. objawów, pacjent musi natychmiast skontaktowad się z lekarzem, nawet
wówczas gdy nie stosuje już izotretynoiny.
Wiecej>>

3. Nowości w serwisie
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników uruchomiliśmy w naszym
serwisie nową wyszukiwarkę. Ułatwia ona dostęp do stron instytucji i portali fachowych,
uznanych przez nas za potrzebne i wiarygodne. Wybór jest subiektywny, ale zawiera wg nas
najważniejsze, bezpłatne zasoby polskie i zagraniczne dotyczące leków.
Wiecej>>

4. Konferencja Sekcji Naukowej Informacji o Leku PTFarm
1 grudnia 2011 roku odbyła się jednodniowa konferencja naukowo-szkoleniowa
ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku przy PTFarm, pt.: „Leki pediatryczne –
wybrane aspekty praktyczne”. Tematyka konferencji obejmowała praktyczne aspekty
stosowania leków u dzieci i została przedstawiona przez wykładowców z Instytutu "Pomnik
Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, oraz z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w
Łodzi.
Więcej>>

5. Szczególne wydarzenia - Neo-Nówka i Przyjaciele na rzecz Fundacji
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
W święto Trzech Króli (6.01.2012) odbędzie się w sali koncertowej Radia Wrocław koncert
charytatywny na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci.
Więcej>>

W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia zespół Centrum
Informacji o Leku pragnie złożyć Paostwu życzenia zdrowych, pogodnych świąt
oraz wszelkiej pomyślności w nowym 2012 roku.
Więcej>>

Biuletyn przygotowany przez Centrum Informacji o Leku
Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie dla lekarzy, farmaceutów
oraz innych specjalistów opieki zdrowotnej i sektora farmaceutycznego.
19 października 2011r.

www.leki-informacje.pl

