
Program Salveo SMART Pharmacy został zaprojektowany jako niezwykle motywująca, oparta na 
doświadczeniach, inicjatywa edukacyjna dla farmaceutów obejmująca wszystkie elementy cyklu doskonalenia 
zawodowego, w tym wdrożenie w codziennej praktyce zawodowej założeń opieki farmaceutycznej.

Międzynarodowi eksperci w dziedzinie farmacji, rozwoju kompetencji i zapewnienia jakości opieki 
farmaceutycznej, pokażą kluczową rolę, jaka odgrywa farmaceuta w opiece nad pacjentem oraz podzielą się swoją 
wiedzą i wieloletnim doświadczeniem z zakresu wdrażania modelu opieki farmaceutycznej na wielu rynkach 
europejskich i światowych.

WARSZTATY TO SKARBNICA WIEDZY NA TEMAT: 
Jak zainicjować zmiany, aby z sukcesem wdrożyć model opieki farmaceutycznej w Polsce?
Jak wdrażana była opieka farmaceutyczna w innych krajach?
Jak szkolić farmaceutów, aby świadczyli najwyższej jakości opiekę farmaceutyczną?
Jak motywować farmaceutów?
Jak komunikować się z pacjentami?
Jak zarządzać czasem w opiece nad pacjentem?  
Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał okazję, aby poznać lepiej siebie, swój styl komunikacji i model 
osobowości oraz pozna sposoby wykorzystania tej wiedzy w codziennej praktyce w zawodzie farmaceuty.

KSZTAŁTUJĄC PRZYSZŁOŚĆ:
INNOWACYJNY MODEL ZMIAN W ZAWODZIE FARMACEUTY W POLSCE

ARIJANA MEŠTROVIĆ

MIKE ROUSE

Dr Arijana Meštrović – zrzeszona w Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP).                 
Przez 14 lat pracowała jako farmaceutka. Obecnie jest wykładowcą i niezależnym 
konsultantem międzynarodowej agencji Pharma Expert. Prowadzi wykłady i warsztaty             
w programach doskonalenia zawodowego farmaceutów. Arijana Meštrović jest również 
międzynarodowym konsultantem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

Zastępca dyrektora wykonawczego ds. zawodowych i dyrektor ds. zagranicznych w Radzie 
Akredytacyjnej ds. Edukacji Farmaceutycznej (ACPE) w Chicago, USA. Jest kierownikiem ds. 
zapewnienia jakości kształcenia ustawicznego w Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP). 
Jako konsultant i prelegent wystąpił do tej pory w ponad 60 krajach.

w ramach Międzynarodowych Targów Farmaceutycznych Warsaw Pharmacy Show
która odbędzie się w dniach 18-19 Maja 2019 roku, na terenie Global Expo,

Modlińska 6D, Warszawa, Sala Zachodnia, I piętro

FIRMA SALVEO WE WSPÓŁPRACY Z OKRĘGOWĄ IZBĄ 
APTEKARSKĄ W WARSZAWIE ORAZ ORGANIZATOREM 

WARSAW PHARMACY SHOW ZAPRASZAJĄ NA WARSZTATY 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Dla Państwa wygody, całe szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie.
Przy rejestracji otrzymają Państwo zestawy słuchawkowe.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY.
Uczestnicy naszych warsztatów dodatkowo otrzymują darmowy 2-dniowy bilet na targi Warsaw Pharmacy Show.

Podczas rejestracji na stronie https://pharmacyshow.exposupport.pl/shop należy wpisać kod WPS-SALVEO 
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona - obowiązuje kolejność zgłoszeń.

REJESTRACJA: Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa poprzez:
- formularz na stronie internetowej Warsaw Pharmacy Show www.pharmacyshow.pl/pl/kongres/

- kontakt z przedstawicielem firmy Salveo- dane kontaktowe dostępne na stronie https://salveopharma.pl/kontakt/


