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–  25.04.2008 r. „Kwas foliowy z suplementów czy 
z pożywienia?” – prof. dr hab. Jadwiga Biernat z Ka-
tedry i Zakładu Bromatologii AM we Wrocławiu;

–  30.05.2008 r. „Współczesne poglądy na rolę szcze-
pionek w profilaktyce chorób zakaźnych” – prof. dr 
hab. Stanisław Jankowski z Katedry i Zakładu Bio-
logii i Parazytologii Lekarskiej AM we Wroc ławiu;

–  26.09.2008 r. „Lek to nie tylko substancja czyn-
na” – prof. dr hab. Janusz Pluta z Katedry i Zakła-
du Technologii Postaci Leku AM we Wrocławiu;

–  31.10.2008 r. „Otyłość i jej leczenie” – dr hab. Ma-
ria Rutkowska z Katedry i Zakładu Farmakologii 
AM we Wrocławiu;

–  28.11.2008 r. „Substancje uzależniające” – prof. dr 
hab. Anna Długosz z Katedry i Zakładu Toksykolo-
gii AM we Wrocławiu.
W Karpaczu, 08.03.2008 r., w ramach zebrań na-

ukowo-szkoleniowych, zostały wygłoszone przez Da-
riusza Szukałę i Sławomira Ambroziaka wykłady prof. 
dr. Wojciecha Rewerskiego pt. „Wpływ wybranych 
składników pokarmowych na aktywność lipazy triacy-
loglicerolowej i tempo lipolizy w tkance tłuszczowej” 
oraz „Chelaty, chelatacja i preparaty wspomagające 
odchudzanie”.

W Oddziale Zielonogórskim Towarzystwa Farma-
ceutycznego 27.06.2008 r. odbyła się konferencja 
pt. „Zarządzanie apteką i hurtownią farmaceutycz-
ną, kierowanie zespołem w codziennej pracy apteki” 
23.04.2008 r., a także wykład prof. dr. hab. Janusza 
Pluty pt. „Lek to nie tylko substancja czynna”.

Różnorodność poruszanych tematów spotkała się 
z dużym zainteresowaniem farmaceutów. Wykładow-
cami na naszych spotkaniach byli farmaceuci, lekarze 
specjaliści z różnych dziedzin medycyny, zaangażowani 
w sprawy rozwoju lecznictwa i kształcenia kadr medycz-
nych. Organizowanie cyklicznych wykładów i szkoleń 
w naszym oddziale, pozwoliło farmaceutom na zdoby-
wanie wymaganych punktów edukacyjnych, a także 
poszerzenie wiedzy w wielu interesujących ich aspektach.

W roku 2008 Zarząd Wrocławskiego Oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Farmaceutyczne-

go pełnił swoje funkcje w następującym składzie: 
prof. dr hab. Aleksander A. Kubis – Prezes, dr Olaf Gu-
brynowicz – wiceprezes, dr Katarzyna Małolepsza-
-Jarmołowska – sekretarz, dr Jan Meler – skarbnik, 
członkowie: prof. dr hab. Janusz Pluta, prof. dr hab. 
Anna Wiela-Hojeńska, dr Dorota Haznar, dr Krystyna 
Małecka, mgr Joanna Piątkowska. 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej: mgr Wojciech 
Jędrzejczyk – przewodniczący, mgr Marta Lewicka, 
mgr Halina Popczyk, zastępcy: mgr Elżbieta Sienkie-
wicz, mgr Danuta Konopacka.

W ciągu ubiegłego roku w naszym oddziale od-
było się 12 zebrań, w tym 8 zebrań naukowych 
i 3 naukowo-szkoleniowe oraz posiedzenie Zarzą-
du  Oddziału.

Tematyka posiedzeń naukowych była w głównej 
mierze związana z opieką farmaceutyczną. Proble-
matyka comiesięcznych posiedzeń była zaczerpnięta 
z dziedzin farmakologii, bromatologii, farmakogno-
zji, mikrobiologii, gastroenterologii, toksykologii oraz 
technologii postaci leku.

Zebrania naukowo-szkoleniowe odbywały się za-
równo we Wrocławiu, jak i na terenie Dolnego Śląska. 
Umożliwiono w ten sposób uzupełnianie kształcenia 
podyplomowego szerokiej rzeszy farmaceutów z na-
stępujących zagadnień: 
–  25.01.2008 r. „Nieswoiste zapalenia jelit” – prof. dr 

hab. Leszek Paradowski z Katedry i Kliniki Gastro-
enterologii i Hepatologii AM we Wrocławiu;

–  29.02.2008 r. „Jak rozpoznać symptomy sepsy 
i sposób jej leczenia” – prof. dr hab. Stanisław Jan-
kowski z Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii 
Lekarskiej AM we Wrocławiu;

–  28.03.2008 r. „Znaczenie polisacharydów roślin-
nych dla zdrowia człowieka” – prof. dr hab. Woj-
ciech Cisowski z Katedry i Zakładu Farmakognozji 
AM we Wrocławiu;

Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
w roku 2008
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Do ważniejszych wydarzeń w działalności Oddzia-
łu w 2008 r. możemy zaliczyć przygotowanie do dru-
ku wydania książkowego z okazji Jubileuszu 60-lecia 
Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego pt. „Polskie Towarzystwo Farma-
ceutyczne na Dolnym Śląsku w latach 1948–2008”. 
Pozycja ta obejmuje działalność naukową i organi-
zacyjną oddziału. Ubarwiona została interesującymi 
biografiami zasłużonych członków. Wydawnictwo zo-
stanie rozpowszechnione nieodpłatnie wśród farma-
ceutów – członków naszego Oddziału.

W ubiegłym roku Zarząd Oddziału kontynuował 
wcześniej podjętą inicjatywę wydawania „Roczników 
Naukowych Wrocławskiego Oddziału PTFarm”; wyda-
ny został 13 numer Rocznika Naukowego. Roczniki 
Naukowe są systematycznie wydawane i przesyłane 
bezpłatnie członkom Oddziału, umożliwiając przypo-
mnienie i poszerzenie ważniejszych problemów za-
wartych w czasie wykładów.

W minionym roku Zarząd Oddziału nie ograniczał 
swojej pracy tylko do spotkań naukowych ze swoimi 

członkami, ale również starał się o zacieśnienie inte-
gracji z innymi oddziałami i towarzystwami.

W ramach takiej właśnie współpracy zorganizowa-
no wspólne akredytowane wykłady naukowe z Polskim 
Towarzystwem Toksykologicznym oraz z Oddziałem 
Zielonogórskim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego. Zorganizowano również wspólne zebranie na-
ukowo-szkoleniowe z Gazetą Farmaceutyczną.

Podczas zebrania zarządu omawiane były m.in. 
sprawy bieżące związane z działalnością oddziału 
oraz przyjęciem nowych członków. Podjęto decyzje 
finansowe dotyczące działalności organizacji stu-
denckich, takich jak Młoda Farmacja czy Studenckie 
Koła Naukowe. Podtrzymano wcześniejszą inicja-
tywę systematycznego wydawania Roczników Na-
ukowych. Podczas posiedzenia zarządu poświęcono 
również czas sprawom dotyczącym obchodów Jubi-
leuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Polskiego 
 Towarzystwa Farmaceutycznego.
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