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dotycząca współpracy studentów wszystkich kie-
runków medycznych i możliwych sposobów jej roz-
woju.

Dzięki gościnności studentów z wrocławskiej Mło-
dej Farmacji, prezydent IPSF mógł podziwiać Panora-
mę Racławicką oraz wrocławskie Stare Miasto i jego 
okolice, a także mógł spróbować najbardziej tradycyj-
nych polskich potraw.

Wizyta zaowocowała licznymi dyskusjami, spo-
tkaniami i przyjaźniami, które dają nadzieję na dalszy 
rozwój współpracy między środowiskiem studentów 
i farmaceutów w Polsce i za granicą.
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W dniach 4–9 marca przebywał z wizytą w Polsce 
John Nguyen z Australii, prezydent Międzyna-

rodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF).
IPSF reprezentuje ponad 350 tys. studentów 

farmacji i młodych farmaceutów z ponad 70 kra-
jów całego świata. W tym roku Federacja obchodzi 
60. urodziny. Na co dzień współpracuje z Międzyna-
rodową Federacją Farmaceutyczną (FIP), WHO, ONZ, 
UNESCO.

Dzięki wsparciu Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
prezydent IPSF mógł zwiedzić Warszawę, Poznań 
i Wrocław. W Warszawie, w siedzibie PTFarm, odby-
ło się oficjalne spotkanie z przedstawicielami Towa-
rzystwa – dr. Jerzym Szewczyńskim i red. Hanną Platą 
oraz studentami reprezentującymi Młodą Farmację 
(Martą Warowny z Warszawy i Marcinem Radke z Po-
znania). Poruszano kwestie historii farmacji i towa-
rzystw farmaceutycznych w Polsce, a także sprawy 
współpracy farmaceutów i studentów farmacji z mię-
dzynarodowymi organizacjami reprezentującymi te 
grupy. Szczególną uwagę zwrócono na wieloletnią 
tradycję farmacji w Polsce oraz znaczny wkład pol-
skiej nauki w rozwój farmacji.

Po oficjalnych spotkaniach, John Nguyen zwiedził 
warszawską Starówkę oraz Muzeum Powstania War-
szawskiego, które, jak sam stwierdził, zrobiły na nim 
ogromne wrażenie.

W Poznaniu zorganizowano spotkanie z przedsta-
wicielem Oddziału Poznańskiego PTFarm – prof. Mi-
chałem Umbreitem, który podkreślił, że była to trzecia 
wizyta prezydenta IPSF w Polsce (pierwsza miała 
miejsce już w 1966 roku). Następnie John Nguyen 
spotkał się z pracownikami Pracowni Farmacji Prak-
tycznej przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci 
leku i rozmawiał z nimi na temat opieki farmaceutycz-
nej w Polsce i na świecie. Kolejnym punktem wizyty 
była dyskusja ze studentami medycyny i stomatologii 
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