
 
 

Działalność Oddziału PTFarm w Katowicach w 2006 roku 
 

 
Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach moŜe się 

pochwalić bogatym w wydarzenia naukowe, konferencje i spotkania naukowo – szkoleniowe 
dorobkiem roku 2006. Organizowaliśmy zebrania naukowe, konferencję naukowo – 
szkoleniową dla studentów VI roku odbywających sześciomiesięczny staŜ zawodowy, 
współorganizowaliśmy 4 kursy zaliczane do szkoleń ciągłych oraz coroczne spotkanie 
Członków Klubu Seniora. Dbaliśmy o to, aby wszyscy mieli moŜliwość zbierania punktów 
edukacyjnych w ramach szkoleń ciągłych, a nadrzędnym celem, jaki przyświecał organizacji 
kaŜdego spotkania była dbałość o jego wysoki poziom naukowy i zapewnienie odpowiedniej 
sprawnej organizacji zebrania.  
 
Zebrania naukowe 
 

Nasz Oddział w 2006 roku zorganizował w 24 zebrania naukowe. Jedenaście z tych 
zebrań odbyło się w sali konferencyjnej Domu Lekarza w Katowicach. Zebrania w 
Katowicach tradycyjnie odbywały się w kaŜdą ostatnią środę miesiąca o godz. 10.00. Poza 
comiesięcznymi spotkaniami w Domu Lekarza w Katowicach, zorganizowaliśmy dodatkowo 
trzynaście zebrań naukowych w róŜnych miastach województwa Śląskiego. 

Podobnie jak w latach ubiegłych wykłady przedstawiali wybitni naukowcy 
reprezentujący róŜne dziedziny medycyny i farmacji, bowiem naszym zadaniem jest by 
zebrania w istotny sposób przyczyniały się do wzbogacenia i zaktualizowania  wiedzy 
koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty. 
   
Kursy szkoleniowe 
 

Dzięki ścisłej współpracy z Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału 
Farmaceutycznego ŚAM, oprócz zebrań naukowych, współuczestniczyliśmy w organizacji 
czterech kursów kończących się testem, zaliczanych do szkoleń ciągłych, zgodnych z 
ramowym programem kursów zatwierdzonych przez CMKP.  
 
Konferencje 
 

W minionym roku zorganizowaliśmy, konferencję naukowo – szkoleniową, która 
odbyła się w dniu 01.03.2006 r. Była to juŜ  druga konferencja zorganizowana dla studentów 
VI roku kierunku farmacja, odbywających sześciomiesięczny staŜ zawodowy oraz dla ich 
opiekunów-farmaceutów pracowników aptek. Celem jej było zapoznanie słuchaczy z 
instytucjami i organizacjami związanymi z wykonywaniem zawodu farmaceuty. Wykład 
naukowy nt. „Nowoczesne metody zarządzania apteką z wykorzystaniem sieci rozległych” 
przedstawił dr inŜ. Zygmunt Kamiński prezes P.I.Kamsoft.  

 
Działalność jednostek Oddziału  
 

Przewodnicząca Klubu Seniora mgr Teresa Hylowa wraz z Zarządem Oddziału  
zorganizowały w dniu 1.04.2006 r. tradycyjne, wielkanocne spotkanie dla Członków Klubu 
Seniora Farmacji. Na zebranie przybyło około osiemdziesięciu seniorów z 27 miast Polski. 
Spotkanie uświetnił wykładem naukowym dr Jarosław Derejczyk, konsultant wojewódzki do 



spraw geriatrii, a występem artystycznym aktorka teatru im. St. Wyspiańskiego Maria 
Stokowska – Misiurkiewicz, która recytowała wiersze ks. Jana Twardowskiego.  

Przedstawiciele sekcji studenckiej „Młoda Farmacja”, studenci Wydziału 
Farmaceutycznego ŚAM, uczestniczyli w zebraniach Zarządu Oddziału i zebraniach 
naukowych naszego Towarzystwa. Włączyli się równieŜ do organizowania wydziałowego 
konkursu prac magisterskich oraz zajmowali się studenckimi praktykami zawodowymi 
prowadzonymi w ramach międzynarodowej wymiany studentów. 

DuŜą aktywnością wykazało się Koło Beskidzkie Oddziału PTFarm w Katowicach, 
które przy współpracy z Beskidzką Izbą Aptekarską, organizowało dla farmaceutów z terenu 
Podbeskidzia zebrania naukowe, a przy współpracy z Kolegium Kształcenia Podyplomowego 
kursy kończące się testem zaliczane do szkoleń ciągłych. Liczna frekwencja na tych 
zebraniach świadczyła o duŜym zainteresowaniu środowiska prezentowanymi tematami 
wykładów. 
 
Współpraca Oddziału 
 

Oddział PTFarm w Katowicach w 2006 roku ściśle współpracował z Władzami 
Dziekańskimi Wydziału Farmaceutycznego ŚAM oraz z Kolegium Kształcenia 
Podyplomowego tego Wydziału. Organizowaliśmy wspólnie zebrania naukowe i kursy 
szkoleniowe. 

Staraliśmy się kontynuować współpracę ze Śląską oraz Beskidzką Izbą Aptekarską. 
W większości zebrań naukowych organizowanych w Domu Lekarza, uczestniczyła dr 

Izabela Majewska, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Dzięki tej współpracy 
Członkowie Towarzystwa uzyskali wiele cennych informacji związanych przede wszystkim z 
przepisami dotyczącymi obrotu produktami leczniczymi oraz zasadami prowadzenia aptek. 
Dodać naleŜy, Ŝe wszyscy uczestnicy naszych zebrań bardzo wysoko cenią wypowiedzi Pani 
Inspektor. 

Bardzo dobrze układała się współpraca naszego Zarządu m. in. z Przedsiębiorstwem 
Informatycznym Kamsoft, hurtowniami farmaceutycznymi z terenu Śląska oraz firmami 
farmaceutycznymi, którzy z duŜą Ŝyczliwością wspierali nasze działania szczególnie w 
zakresie ponoszenia kosztów organizacji zebrań i kursów.  
 


