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Szeroka działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 
Katowicach polega przede wszystkim na organizowaniu zebrań naukowych, konferencji i 
spotkań naukowo – szkoleniowych. Zawsze dbamy o wysoki poziom naukowy i sprawną 
organizację zebrań, a równocześnie chcemy, by członkowie i sympatycy naszego 
Towarzystwa poprzez uczestnictwo w tych spotkaniach mieli moŜliwość uzyskiwania 
punktów edukacyjnych w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów.  
 
Zebrania naukowe 

W 2007 roku, nasz Oddział zorganizował w 26 zebrań naukowych. Dziewięć z tych 
zebrań odbyło się w sali konferencyjnej Domu Lekarza w Katowicach. W większości z nich 
uczestniczyła dr Izabela Majewska, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Dzięki Jej 
czynnemu udziałowi w zebraniach członkowie Towarzystwa uzyskali wiele cennych 
informacji związanych przede wszystkim z nowelizacją prawa farmaceutycznego. Dodać 
naleŜy, Ŝe wszyscy uczestnicy naszych zebrań bardzo wysoko cenią wypowiedzi Pani 
Inspektor.  

Podobnie jak w latach ubiegłych wykłady przedstawiali wybitni naukowcy 
reprezentujący róŜne dziedziny medycyny i farmacji, bo nadrzędnym celem jaki przyświeca 
naszym działaniom 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 współuczestniczyliśmy w obecnym roku w ośmiu kursów 
kończących się testem, zaliczanych do szkoleń ciągłych.  
 
Konferencje 

W lutym bieŜącego roku zorganizowaliśmy trzecią konferencję naukowo – 
szkoleniową 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.  

 
Działalność jednostek Oddziału  

W marcu 2007 roku, wraz z zarządem Klubu Seniora zorganizowaliśmy tradycyjne, 
wielkanocne spotkanie członków katowickiego Klubu Seniora Farmacji. Na zebranie 
przybyło około siedemdziesięciu seniorów z 18 miast Śląska i Zagłębia. Spotkanie uświetnił 
wykład naukowym oraz po mistrzowsku wykonane deklamacje wierszy Wisławy 
Szymborskiej.   

Przedstawiciele sekcji studenckiej „Młoda Farmacja”, studenci Wydziału 
Farmaceutycznego ŚAM, uczestniczą w zebraniach Zarządu Oddziału i zebraniach 
naukowych naszego Towarzystwa. Zorganizowali takŜe kurs mający na celu lepsze 
przystosowanie młodych adeptów zawodu do wykonywania pracy w aptece. Zajmują się 
takŜe studenckimi praktykami zawodowymi prowadzonymi w ramach międzynarodowej 
wymiany studentów. 

Wiele z naszych przedsięwzięć mogło się odbyć dzięki pomocy i wsparciu sponsorów: 
P.I. Kamsoft, firm farmaceutycznych i hurtowni farmaceutycznych z terenu Śląska, którzy z 



duŜą Ŝyczliwością wspierają nasze działania szczególnie w zakresie ponoszenia kosztów 
organizacji zebrań i kursów.  
 
XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

WaŜnym wydarzeniem w działalności Oddziału była organizacja w dniach 25-28 
września jubileuszowego XX Naukowego Zjazdu PTFarm. W Zjeździe wzięło udział około 
900 farmaceutów, którzy poza uczestnictwem w obradach poszczególnych sekcji naukowych, 
po raz pierwszy w historii Zjazdu mogli wziąć udział w punktowanym panelu szkoleniowym 
z zakresu farmakoterapii chorób układu nerwowego, pokarmowego i cukrzycy. Wszyscy 
farmaceuci otrzymali certyfikaty za udział w zjeździe oraz za udział w szkoleniach 
zakończonych testem.  Bardzo istotnym punktem programu Zjazdu PTFarm  w Katowicach 
były Obrady Okrągłego Stołu poświęcone zagadnieniom waŜnym dla środowiska 
farmaceutycznego w tym:  problemom etyczno – deontologicznym w zawodzie farmaceuty, 
szkoleniom przed- i podyplomowym oraz zagadnieniom przyszłości farmacji.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


