
 
 

Działalność Oddziału PTFarm w Katowicach w 2010 roku 
 
 

Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach, po raz kolejny, 
moŜe się pochwalić bogatym w wydarzenia naukowe, konferencje i spotkania naukowo – 
szkoleniowe dorobkiem w roku 2010. Organizowaliśmy zebrania naukowe, w tym Walne 
Zebranie Członków Zarządu Oddziału  Katowickiego Oddziału PTFarm, konferencję 
naukowo – szkoleniową dla studentów VI roku odbywających sześciomiesięczną praktykę 
zawodową, współorganizowaliśmy 11 kursów zaliczanych do szkoleń ciągłych oraz coroczne 
spotkanie członków Klubu Seniora Farmacji. Dbaliśmy o to, aby wszyscy mieli moŜliwość 
zbierania punktów edukacyjnych w ramach szkoleń ciągłych, a nadrzędnym celem, jaki 
załoŜyliśmy w naszej działalności była troska o  wysoki poziom naukowy kaŜdego zebrania i 
zapewnienie odpowiedniej sprawnej jego organizacji.  
 
Zebrania naukowe 

Dziesięć zebrań naukowo-szkoleniowych odbyło się w sali audytoryjnej Domu 
Lekarza w Katowicach. Wśród prelegentów gościliśmy naukowców reprezentujących róŜne 
dziedziny medycyny i farmacji, a byli wśród nich:  
prof. dr hab. n. farm. Jerzy Brandys z Pracowni Farmakoekonomiki i 
Farmakoepidemiologii, Collegium Medicum UJ w Krakowie 
prof. dr hab. n. med. Mieczysław ChorąŜy z Instytutu Onkologii w Gliwicach 
prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach, 
kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej SUM w Katowicach 
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk prorektor ds. szkolenia podyplomowego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek konsultant krajowy ds. diabetologii z Katedry i 
Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii SUM w Zabrzu 
dr hab. n. med. Jan Czogała z  Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału 
Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu 
dr n. med. Mariola Wyględowska–Kania z Katedry i Kliniki Dermatologii SUM w 
Katowicach 
dr n. farm. Elwira Telejko,  konsultant krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej z 
Białegostoku 
dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i 
Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu 
prof. dr hab. n. farm. ElŜbieta Mikiciuk-Olasik  dziekan Wydziału Farmaceutycznego UM 
w Łodzi 
dr hab. n. med. Tomasz  J. Wąsik kierownik Zakładu Wirusologii Wydziału 
Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu. 

Poza comiesięcznymi spotkaniami w Domu Lekarza w Katowicach, 
zorganizowaliśmy dodatkowo szesnaście zebrań naukowych w róŜnych miastach 
województwa Śląskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych wykłady przedstawiali wybitni 
naukowcy reprezentujący róŜne dziedziny medycyny i farmacji, a zebrania w istotny sposób 
przyczyniały się do wzbogacenia i zaktualizowania  wiedzy koniecznej do wykonywania 
zawodu farmaceuty. 
 
 
Kursy szkoleniowe 



 
Kontynuując współpracę z Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału 

Farmaceutycznego ŚUM współuczestniczyliśmy w organizacji jedenastu kursów kończących 
się testem, zaliczanych do szkoleń ciągłych, zgodnych z ramowym programem kursów 
zatwierdzonych przez CMKP.  
 
Konferencje 

W dniu 27 stycznia 2010r zorganizowaliśmy coroczną konferencję naukowo-
szkoleniową dla studentów VI roku farmacji – staŜystów i ich opiekunów. Wykładowcą 
części naukowej był  prof. dr hab. n. farm. Jerzy Brandys z Pracowni Farmakoekonomiki i 
Farmakoepidemiologii, Collegium Medicum UJ w Krakowie, który przedstawił wykład   
„Dokąd zmierza farmacja”. Po wykładzie pana profesora głos zabrał dr n. farm. Stanisław 
Piechula – prezes ORA ŚIA w Katowicach, który krótko przedstawił uczestniczącym w 
konferencji staŜystom rolę samorządu aptekarskiego. W zakresie szkolenia podyplomowego 
farmaceutów zasady i cele kształcenia przedstawiła dr n. farm.  Lucyna Bułaś – kierownik 
Studium Kształcenia Podyplomowego, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji 
aptecznej. Natomiast z podstawową rolą i zakresem działania Narodowego Funduszu Zdrowia 
zapoznał zebranych staŜystów  Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami ŚOW NFZ – mgr 
farm. Grzegorz Zagórny. Tradycyjnie juŜ dyskusję dotyczącą  formalności jakie studenci 
muszą dopełnić tuŜ po zakończeniu sześciomiesięcznej praktyki,  aby uzyskać prawo 
wykonywania zawodu, poprowadziła prezes ZO PTFarm dr Kazimiera Klementys, 
koordynator praktyk z Wydziału Farmaceutycznego SUM. W dyskusji tej wzięli udział mec. 
Krystian Szulc z ŚIA i prezes Stanisław Piechula oraz pani dziekan ds. studentów Wydziału 
Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu - prof. Zdzisława Kondera–Anasz, która 
poinformowała o terminach dopełniania formalności związanych z zaliczeniem praktyki i 
składaniem dokumentów w dziekanacie. 

 
Działalność jednostek Oddziału  

Tradycyjnie w kwietniu,  w auli Kazimierza Lepszego Rektoratu Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach odbyło się coroczne spotkanie wielkanocne członków Klubu Seniora 
Farmacji działającego przy naszym Oddziale. Spotkanie to po raz pierwszy poprzedziła msza 
święta w kościele Najświętszej Marii Panny w Katowicach. Mszę tę odprawiono w intencji 
nie tylko zmarłych farmaceutów, ale równieŜ tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej w 
dniu 10 kwietnia 2010r przedstawicieli naszego narodu. W części naukowej spotkania wykład 
nt. „Kompleksowa terapia chorób sercowo-naczyniowych” wygłosił prof. dr hab. n. med. 
Bogusław Okopień. Podczas spotkania  wspominano równieŜ sylwetki zmarłych w ostatnim 
czasie farmaceutów, którzy jeszcze w ubiegłym roku uczestniczyli w tym corocznym 
spotkaniu Klubu Seniora. W kwestii spraw organizacyjnych postanowiono uzupełnić skład 
Zarządu Klubu Seniora i na wiceprzewodniczącą wybrano panią dr n. biol. GraŜynę 
Janikowską. Przy filiŜance kawy, w miłej atmosferze, uczestniczący w spotkaniu farmaceuci-
seniorzy rozmawiali oraz wspominali swoje doświadczenia zawodowe. 

W dniach 20-21 października 2010r na Wydziale Farmaceutycznym SUM w 
Sosnowcu odbyły się Dni Otwarte. Tak jak w ubiegłym roku Zarząd Oddziału PTFarm wsparł 
organizacyjnie to przedsięwzięcie. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania  
Katowickiego Oddziału PTFarm wśród młodych licealistów zainteresowanych ubieganiem się 
o status  studenta na naszym wydziale. 

W dniu 26 października 2011r w podniosłej uroczystości „Wmurowanie Kamienia 
Węgielnego pod nowe obiekty Wydziału Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu” udział wzięli 
nasi członkowie: dr Piotr Brukiewicz oraz dr Paweł Olczyk. Zarząd Główny PTFarm 
reprezentował prezes PTFarm – prof. dr hab. Janusz Pluta. 



W listopadzie odbył się XXXII  Konkursu Prac Magisterskich organizowany na 
Wydziale Farmaceutycznym SUM w Sosnowcu. Nasz Oddział tradycyjnie, wsparł finansowo 
to przedsięwzięcie fundując nagrody ksiąŜkowe dla laureatów powyŜszego konkursu. Zarząd 
Katowickiego Oddziału PTFarm zawsze stara się wspierać tak szlachetne działania na rzecz 
środowiska farmaceutycznego, a wielu absolwentów naszego wydziału tuŜ po ukończeniu 
studiów deklaruje członkostwo w naszym Towarzystwie. 
 
Walne Zebranie Członków Zarządu Oddziału    

2 maja 2010r w sali audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach odbyło się Walne 
Zebranie Członków Zarządu Oddziału  Katowickiego Oddziału PTFarm. Część wyborczą 
Walnego Zebrania poprzedziły dwa wykłady naukowe nt. „Metabolizm Ŝelaza w ustroju” 
wygłoszony przez prof. dr hab. n. med. Krystynę Olczyk oraz „Znaczenie Ŝelaza w 
farmakoterapii - aspekty praktyczne” przedstawiony przez dr n. farm. Pawła Olczyk. Na 
prezesa ZO PTFarm w Katowicach ponownie jednogłośnie wybrano dr n. przyr. Kazimierę 
Klementys. W skład zarządu Oddziału weszli: dr GraŜyna Janikowska - wiceprezes ZO, dr 
Małgorzata Dołowy - sekretarz ZO, dr Piotr Brukiewicz – skarbnik oraz dr hab. Stanisław 
Boryczka – dziekan Wydziału Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu, dr Lucyna Bułaś 
konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej, dr Paweł Olczyk, dr hab. Jerzy 
Stojko oraz mgr Dariusz Suchy. Przebieg zebrania nadzorował dyrektor biura ZG PTFarm w 
Warszawie – dr Jerzy Szewczyński. Wybrano równieŜ delegatów na Walne Zgromadzenie 
Delegatów PTFarm w Warszawie. Pełny protokół z przebiegu Walnego Zebrania Członków 
PTFarm w Katowicach został opublikowany w czasopiśmie Apothecarius Nr 29, rok XVIII, 
str. 71-76. Warto zaznaczyć, Ŝe to rozpoczynające nową kadencję 2010-2013r zebranie 
członków oddziału PTFarm w Katowicach było okazją nie tylko do podsumowania minionej 
kadencji, ale takŜe podziękowania, odznaczenia osób i instytucji, które wspierając sponsorsko 
i logistycznie nasze działania przyczyniając się do systematycznego funkcjonowania 
katowickiego oddziału PTFarm.  
     

Wiele z naszych przedsięwzięć mogło się odbyć dzięki owocnej współpracy z  
hurtowniami i firmami farmaceutycznymi takimi jak: PGF S.A., Farmacol S.A., Amara Sp. z 
o.o.,  Servier Polska, MSD,  firma informatyczna Kamsoft,  które z duŜą Ŝyczliwością 
wspierały nasze działania szczególnie w zakresie logistyki działań i ponoszenia kosztów 
organizacji zebrań oraz spotkań. 

 


