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INFORMACJE
1.�� �Wszelkie�sprawy�związane�z�pobytem�w�Toruniu�załatwiają:�
� � •� ��recepcja�Biura�ZG�PTFarm�–�w�zakresie�spraw�bezpośrednio�związanych�z�organizacją�

konferencji�(hotel�„Filmar”),
� � •� �recepcja�hotelu�–�w�zakresie�spraw�związanych�z�zakwaterowaniem,�wyżywieniem�

i�funkcjonowaniem�obiektu.
2.� �Doba�hotelowa�rozpoczyna�się�o�godz.�14.00�(13�października�br.)�i�kończy�o�godz.�11.00�
(16�października�br.).

3.� �Uczestnictwo�w�wykładach�i�innych�imprezach�towarzyszących�będzie�możliwe�jedynie�dla�osób�
posiadających�imienne�identyfikatory.

4.� �Na�uroczystą�kolację�(14�października�br.,�godz.�20.00)�pracownicy�aptek�szpitalnych,�
a�także�przedstawiciele�firm�farmaceutycznych�przynoszą�identyfikatory�i�zaproszenia.

5.� �Uczestnicy�konferencji�spożywają�śniadania�(w�godz.�7.30–9.00)�i�obiady�(14�października�
w�godz.�13.15–15.00�i�15�października�w�godz.�12.30–14.00)�w�restauracji�hotelowej.� 
Posiłki�wydawane�będą�wyłącznie�po�okazaniu�identyfikatora�przy�wejściu�na�salę.

6.� �Za�szkody�wyrządzone�w�hotelach�i�restauracjach�obciążone�będą�osoby,�z�winy�których�takowe�
nastąpiły.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Organizatorzy dziękują wszystkim współorganizatorom 
za pomoc w przygotowaniu konferencji

ORGANIZATORZY

dr�Jerzy�Szewczyński,�red.�Hanna�Plata,�Ewa�Jankowska

WYSTAWCY
AcTAviS,�ADAmED,�AmGEN,�BAxTEr�PolSkA,�BEcToN�DickiNSoN�PolSkA,�BriSTol-myErS�SqUiBB,�

EUSAPHArmA,�GlAxo�SmiTHkliNE�commErciAl,�komTUr,�mEDAc,�mErck,�NEUcA,�
PFiZEr�PolSkA,�ProTEk-SySTEm,�rocHE,�SAlUS�iNTErNATioNAl,�SANDoZ�PolSkA,�SElmA,�
TEvA�PHArmAcEUTicAlS�PolSkA,�TorUńSkiE�ZAkłADy�mATEriAłóW�oPATrUNkoWycH�S.A.



Konferencja akredytowana  
przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Niedziela, 13 października 2013 r.

od�14.00 Przyjazd�i�zakwaterowanie�uczestników
16.00–19.00 obiadokolacja
18.40–20.00 rozpoczęcie�konferencji�–�prof.�dr�hab.�Edmund�Grześkowiak�–�konsultant�krajowy�ds.�farmacji�

szpitalnej,�dr�Jerzy�Szewczyński�–�dyrektor�Biura�ZG�PTFarm

Poniedziałek, 14 października 2013 r.

7.30–9.00 Śniadanie
Sesja I – przewodniczą: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, mgr Małgorzata Lotkowska

10.00–10.45 prof.�dr�hab.�Jan�Styczyński�(klinika�Pediatrii,�Hematologii�i�onkologii�collegium�medicum�
im.�ludwika�rydygiera�w�Bydgoszczy�Uniwersytetu�mikołaja�kopernika�w�Toruniu):�Innowacje 
w medycynie

10.45–11.15 prof.�dr�hab.�marian�Grzymisławski�(katedra�i�klinika�chorób�Wewnętrznych,�metabolicznych�
i�Dietetyki�Uniwersytetu�medycznego�w�Poznaniu):�Czynnik żywieniowy w patogenezie 
i leczeniu wybranych schorzeń onkologicznych przewodu pokarmowego

11.15–11.45 Przerwa�kawowa
11.45–12.30 dr�med.�Ewa�Ziółkowska�(koordynator�oddziału�radioterapii,�centrum�onkologii�

im.�prof.�F.�łukaszczyka�w�Bydgoszczy):�Działania profilaktyczne w radioterapii

12.30–12.45
Prezentacje�firm�
dr�Wojciech�mól�(kedrion�international):�Produkty krwiopochodne firmy Kedrion. 
Bezpieczeństwo stosowania 

12.45–13.00 małgorzata�Wierzchowska�(medicart�Healthcare):�Analiza oddziaływań między 
cytotoksycznymi chemioterapeutykami a wyrobami medycznymi stosowanymi do ich 
przygotowania i podawania

13.00–13.15 Anna�Świętach�(Becton�Dickinson�Polska):�System BD PhaSealâ -̆ bezpieczne 
przygotowywanie leków cytostatycznych

13.15–15.00 Przerwa�obiadowa
Sesja II – przewodniczą: dr Hanna Jankowiak-Gracz, mgr Ewelina Korczowska

15.00–15.30 dr�Hanna�Jankowiak-Gracz1,2,�mgr�Ewelina�korczowska1 –�prelegent�(1Apteka�Szpitala�klinicznego�
Przemienienia�Pańskiego�Uniwersytetu�medycznego�w�Poznaniu,�2katedra�i�Zakład�Farmacji�
klinicznej�i�Biofarmacji�Uniwersytetu�medycznego�w�Poznaniu):�Ocena ryzyka zawodowego 
narażenia na leki cytotoksyczne

15.30–16.00 dr�Hanna�Jankowiak-Gracz1,2 –�prelegent,�mgr�Ewelina�korczowska1�(1Apteka�Szpitala�klinicznego�
Przemienienia�Pańskiego�Uniwersytetu�medycznego�w�Poznaniu,�2katedra�i�Zakład�Farmacji�
klinicznej�i�Biofarmacji�Uniwersytetu�medycznego�w�Poznaniu):�Interakcje inhibitorów kinazy 
tyrozynowej z innymi lekami

16.00–16.30 lek.�med.�Jolanta�korczak�(oddział�chemioterapii�Szpitala�klinicznego�Przemienienia�Pańskiego�
Uniwersytetu�medycznego�im.�k.�marcinkowskiego�w�Poznaniu:�Profilaktyka przeciwwymiotna 
u pacjentów otrzymujących chemioterapię w oparciu o najnowsze wytyczne

16.30–17.00 lek.�med.�Aleksandra�kapała�(centrum�onkologii�instytut�im.�m.Skłodowskiej-curie�w�Warszawie):�
Zastosowanie jednorazowych pomp elastomerowych w chemioterapii ambulatoryjnej

20.00 kolacja

Wtorek, 15 października 2013 r.

7.30–9.00 Śniadanie
Sesja III – przewodniczą: dr Kazimiera Klementys, mgr Zofia Rogowska-Tylman

9.00–9.45 dr�hab.�lidia�Gil�(katedra�i�klinika�Hematologii�i�chorób�rozrostowych�Układu�krwiotwórczego�
Uniwersytetu�medycznego�w�Poznaniu):�Leczenie zakażeń w hematologii i transplantologii

9.45–10.15 dr�Hanna�Jankowiak-Gracz1,2,�mgr�katarzyna�Sobańska2 –�prelegent,�mgr�maria�Boryska1,�
mgr�katarzyna�Dambek1�(1Apteka�Szpitala�klinicznego�Przemienienia�Pańskiego�Uniwersytetu�
medycznego�w�Poznaniu,�2katedra�i�Zakład�Farmacji�klinicznej�i�Biofarmacji�Uniwersytetu�
medycznego�w�Poznaniu):�Zamówienia publiczne o wartości do 14000 euro w działalności 
apteki szpitalnej

10.15–10.45 Przerwa�kawowa

10.45–11.15 leszek�Stabrawa�(ekspert�w�zakresie�polityki�lekowej,�firma�analityczno-doradcza�„Alphamed”:�
Efektywność kosztowa w leczeniu onkologicznym

11.15–12.00 mec.�Natalia�łojko1,�dr�n.�med.�Zofia�Specht-Szwoch2�(1Baker�&�mckenzie,�Fundacja�lege�
Pharmaciae,�2Wojewódzkie�centrum�onkologii�w�Gdańsku):�Stosowanie, finansowanie 
i rozliczanie leków w programach zdrowotnych (lekowych). Perspektywa prawnika 
i farmaceuty

12.00–12.15
Prezentacje�firm�
mgr�marzanna�milczarek:�Caphosol – aspekt farmakoekonomiczny

12.15–12.30 mgr�Agata�Wiśniewska�(Teva�Pharmaceuticals):�„TAVADAPTOR” – zamknięty system 
do podawania cytostatyków 

12.30–14.00 Przerwa�obiadowa

Sesja IV – przewodniczą: mgr Anna Wieczorek, mgr Ewa Bartnicka, mgr Ewa Wermińska

14.00–18.30 Kurs (współorganizowany�przez� )
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna apteki z uwzględnieniem grup osób – dyrekcja 
szpitala, pielęgniarki, pacjenci, współpracownicy apteki�–�kierownik�kursu:� 
prof.�dr�hab.�Hanna�karaszewska�(katedra�Gospodarowania�Zasobami�Pracy,�Uniwersytet�
mikołaja�kopernika�w�Toruniu)

14.00–14.15 otwarcie�kursu�–�prof.�dr�hab.�Hanna�karaszewska
14.15–15.30 dr�Ewa�Zysnarska�(Wydział�Nauk�Ekonomicznych�i�Zarządzania�Uniwersytetu�medycznego�

mikołaja�kopernika�w�Toruniu):�Wymiary komunikacji w organizacji. Przezwyciężanie barier 
i usprawnianie procesu komunikowania

15.30–15.45 Przerwa
15.45–18.00 Zajęcia�warsztatowe�(Case study,�ćwiczenia).�Test�sprawdzający�–�mgr�maciej�Jaskulski�(kierownik�

Działu�Hr�Szpitala�Uniwersyteckiego�im.�Jurasza�w�Bydgoszczy)
18.30 kolacja

Środa, 16 października 2013 r.
7.30–9.00 Śniadanie
10.00–11.00 prof.�dr�hab.�Edmund�Grześkowiak: Podsumowanie XIV Ogólnopolskiego Spotkania Farmacji 

Onkologicznej oraz zebranie członków Sekcji Farmacji Onkologicznej PTFarm
12.00 Wyjazd�uczestników

W dniach 14–15 października obradom towarzyszą wystawy leków i sprzętu stosowanego 
w praktyce aptecznej.
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