DoveMed na konferencji „Andrzejki Dermatologiczne” w Łodzi

W dniach 16-17 listopada 2018 r. w Hotelu Andel’s w Łodzi odbędzie się XII Ogólnopolska Konferencja
Edukacyjna „Andrzejki Dermatologiczne”. Obecność na tym prestiżowym wydarzeniu potwierdziło
wielu specjalistów z dziedziny dermatologii.
Celem konferencji jest wymiana praktycznych doświadczeń między specjalistami. Będzie to także
okazja do spotkania z wieloma wybitnymi autorytetami. W gronie prelegentów znaleźli się między
innymi prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt i prof. dr hab. n. med. Adam Reich, eksperci programu
DoveMed.
W czasie trwania konferencji zgromadzeni lekarze dermatolodzy będą mieli okazję wysłuchać wielu
ciekawych prelekcji, w kilku blokach tematycznych. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się
przewlekła niewydolność żylna goleni – problemy diagnostyczne i terapeutyczne, nowości leczenia
łuszczycy i AZS, lecznictwo dermatologiczne, znamiona i nowotwory, skóra kobiety – zmiany
w organizmie kobiety. Lekarze będą mogli poznać najnowsze badania i raporty oraz różnorodne studia
przypadku. Konferencja to także doskonała okazja, aby podzielić się codziennymi doświadczeniami,
z którymi lekarze spotykają się w swoich gabinetach.
Jednym z wystawców podczas konferencji „Andrzejki Dermatologiczne” jest DoveMed – program
skierowany do lekarzy dermatologów oraz specjalistów zajmujących się tematyką chorób skóry. Celem
obecności na konferencji jest dotarcie do jak najszerszego grona specjalistów z informacją o programie,
w ramach którego lekarze otrzymują praktyczną wiedzę z zakresu dermatologii, prawa medycznego
i psychologii. W ramach programu zarejestrowani lekarze otrzymują także pakiety produktów Dove,
które mogą rekomendować swoim pacjentom.
Szczegółowe
informacje
na
www.andrzejkidermatologiczne.pl.
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O programie DoveMed
Program DoveMed skierowany jest do lekarzy dermatologów oraz specjalistów zajmujących się
tematyką chorób skóry. Na dedykowanej programowi stronie www.dovemed.pl znajdują się
najnowsze doniesienia z dziedziny dermatologii oraz wskazówki umożliwiające diagnozowanie
i leczenie chorób skóry w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Rejestrując się na stronie
www.dovemed.pl, lekarz otrzymuje bezpłatne, specjalistyczne porady medyczne oraz próbki
i materiały edukacyjne dla swoich pacjentów.
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