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Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach w 

2008 roku polegała przede wszystkim na organizowaniu zebrań naukowych, konferencji i 
spotkań naukowo – szkoleniowych. Nasz Oddział zorganizował 51 zebrań w tym: 29 zebrań 
naukowych, 13 kursów szkoleniowych, 1 konferencję dla studentów odbywających 
sześciomiesięczny staŜ w aptece oraz  8 posiedzeń Zarządu Oddziału. 
 
Zebrania naukowe 

Dziesięć zebrań naukowo-szkoleniowych odbyło się w sali konferencyjnej Domu 
Lekarza w Katowicach. Gościliśmy na nich naukowców reprezentujących róŜne dziedziny 
medycyny i farmacji, a byli wśród nich: 
dr n. med. Rafał Stojko z Katedry i Kliniki Ginekologii i PołoŜnictwa, Wydziału 
Lekarskiego ŚUM w Katowicach, 
prof. dr hab. n. med. Jan Gmiński, kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału 
Lekarskiego ŚUM w Katowicach, 
prof. dr hab. n. farm. Aleksander Kubis z Katedry Technologii Postaci Leku Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu,  
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, kierownik Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM 
w Katowicach,  
prof. dr hab. Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej ŚUM  w Sosnowcu, 
dr hab. n. farm. Joanna Folwarczna z Katedry Farmakologii Wydziału Farmaceutycznego 
ŚUM  w Sosnowcu,  
dr hab. n. farm. Adam Wilczok z Katedry i Zakładu Biofarmacji Wydziału 
Farmaceutycznego ŚUM  w Sosnowcu,  
dr Beata Łącka-Gaździk z  Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, 
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ŚUM w Zabrzu,  
dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z 
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ŚUM w Sosnowcu,  
prof. dr hab. n. farm. Dionizy Moska z Katedry Historii Farmacji, ŚUM w Sosnowcu, 
dr n. med. Andrzej Madej z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, 
Wydziału Lekarskiego w Katowicach, ŚUM,  
dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej ŚUM w Sosnowcu w kadencji 2008-2012r. 

W większości zebrań uczestniczyli: dr Stanisław Piechula prezes Okręgowej Rady 
Śląskiej Izby Aptekarskiej i dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny którzy przekazali członkom Towarzystwa wiele cennych informacji 
związanych przede wszystkim z nowelizacją prawa farmaceutycznego.   

Poza tymi comiesięcznymi zebraniami zorganizowaliśmy dodatkowo 19 zebrań 
naukowych w róŜnych miastach województwa Śląskiego. 

 
Kursy szkoleniowe 

Dzięki ścisłej współpracy z Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału 
Farmaceutycznego SUM współuczestniczyliśmy w obecnym roku w organizacji trzynastu 
kursów kończących się testem, zaliczanych do szkoleń ciągłych.  
 
Konferencje 



W lutym roku zorganizowaliśmy  konferencję naukowo – szkoleniową dla studentów 
VI roku kierunku farmacja, odbywających sześciomiesięczny staŜ zawodowy oraz dla ich 
opiekunów-farmaceutów pracowników aptek. Konferencja ta miała na celu zapoznanie 
młodych farmaceutów z przedstawicielami instytucji, z którymi będą współpracować jako 
czynni aptekarze tj.: z władzami samorządu aptekarskiego,  przedstawicielami inspekcji 
farmaceutycznej, NFZ, Kolegium Kształcenia Podyplomowego, Ośrodkiem Doskonalenia 
Kadr Medycznych, Przedsiębiorstwem Informatycznym „Kamsoft”.  

 
Działalność jednostek Oddziału  

Wiosną, w kwietniu 2008 roku, odbyło się coroczne Wielkanocne Spotkanie 
Członków Klubu Seniora Farmacji, w którym uczestniczyło liczne grono seniorów z woj. 
śląskiego. Spotkanie uświetnił wykładem naukowym pt. „Nowoczesne metody leczenia 
reumatoidalnego zapalenia stawów” prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz. W części 
artystycznej wystąpiła Pani prof. Michalina Growiec z Akademii Muzycznej w Katowicach. 
W sympatycznej, wspomnieniowej atmosferze seniorzy zasiedli przy wspólnym stole ze 
skromnym poczęstunkiem.    

W dniu Święta Zmarłych członkowie Klubu Seniora, tradycyjnie juŜ odwiedzili groby 
zmarłych farmaceutów z terenu Śląska i okolic oddając cześć ich pamięci i zapalając znicze z 
emblematem PTFarm.  

Przedstawiciele sekcji studenckiej „Młoda Farmacja”, studenci Wydziału 
Farmaceutycznego ŚAM, przy wydatnej pomocy członków Zarządu Oddziału, zorganizowali 
w dniach 7-8.05.08 w Katowicach-Ligocie II Ogólnopolski Kongres Naukowy Młodej 
Farmacji. Kongres miał charakter międzynarodowy. Uczestniczyli w nim studenci i 
doktoranci,  zorganizowano teŜ szereg prelekcji naukowych. Katowicki Oddział PTFarm 
zawsze stara się wspomagać organizacyjnie w tym teŜ i finansowo przedsięwzięcia Młodej 
Farmacji i w tym roku wspomógł finansowo organizację warsztatów psychologicznych dla 
członków Młodej Farmacji oraz ufundował nagrody ksiąŜkowe dla zwycięzców konkursu 
prac magisterskich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


