
 
Działalność Oddziału PTFarm w Katowicach w 2009 roku 

 
Propagowanie i popularyzowanie nauki i wiedzy z róŜnych dziedzin medycyny i 

farmacji przez Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach polega 
przede wszystkim na organizowaniu zebrań naukowych, konferencji i spotkań naukowo – 
szkoleniowych. W 2009 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowaliśmy 51 zebrań w 
tym: 31 zebrań naukowych, 10 kursów szkoleniowych, 1 konferencję dla studentów 
odbywających sześciomiesięczny staŜ w aptece oraz 9 posiedzeń Zarządu Oddziału. 
 
Zebrania naukowe 

Dziesięć zebrań naukowo-szkoleniowych odbyło się w sali audytoryjnej Domu 
Lekarza w Katowicach. Gościliśmy na nich naukowców będących przedstawicielami róŜnych 
dziedzin medycyny i farmacji, a byli wśród nich:  
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior  z Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału 
Lekarskiego ŚUM w Katowicach 
dr Jarosław Woroń z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ i z  
Uniwersyteckiego Ośrodka Monitorowania i Badania NiepoŜądanych Działań Leków w  
Krakowie 
prof. dr hab. n. med. Maria Wardas z Katedry i Zakładu śywności i śywienia, Wydziału 
Farmaceutycznego ŚUM w Sosnowcu 
prof. dr hab. n. farm. Renata Jachowicz z Katedry Technologii Postaci Leku Collegium 
Medicum UJ w Krakowie 
prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień  z Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej 
Wydziału Lekarskiego ŚUM w Katowicach  
dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz z  Zakładu Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego 
ŚUM w Sosnowcu  
dr n. farm. Maria Jawień z   Zakładu Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej CM UJ w 
Krakowie 
dr hab. n. med. Marek Kucharzewski z  Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej 
w Bytomiu  WL ŚUM w Zabrzu 
prof. dr hab. n. farm. Dionizy  Moska, Członek Honorowy katowickiego Oddziału PTFarm  
dr n. farm. Elwira Telejko , konsultant krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej z 
Białegostoku. 

W większości zebrań uczestniczyli przedstawiciele samorządu aptekarskiego: dr 
Stanisław Piechula prezes ORA ŚIA, dr Piotr Brukiewicz wiceprezes ORA ŚIA ds. szkoleń i 
mgr farm Krzysztof Majka skarbnik ŚIA, a takŜe dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki 
Inspektor Farmaceutyczny i Grzegorz Zagórny Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami 
ŚOW NFZ, którzy przekazali członkom Towarzystwa wiele cennych i istotnych dla 
wykonywania zawodu informacji.   

Poza tymi comiesięcznymi zebraniami zorganizowaliśmy dodatkowo 21 zebrań 
naukowych w róŜnych miastach województwa Śląskiego. 

 W dniach  8-10 czerwca 2009r na Wydziale Farmaceutycznym ŚUM w Sosnowcu, 
czyli w obszarze działalności katowickiego oddziału PTFarm odbył się praktyczny egzamin 
specjalizacyjny z farmacji aptecznej, któremu przewodniczyła Pani profesor R. Jachowicz. 
Zarząd Oddziału wsparł organizacyjnie i finansowo to przedsięwzięcie.  
 
Kursy szkoleniowe 



Dzięki ścisłej współpracy z Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału 
Farmaceutycznego SUM współuczestniczyliśmy w obecnym roku w organizacji 10 kursów 
zaliczanych do szkoleń ciągłych kończących się testem.  
 
Konferencje 

Działalność naukowo –szkoleniową w 2009r rozpoczął katowicki oddział PTFarm 
konferencją dla studentów VI roku farmacji – staŜystów i ich opiekunów, która odbyła się w  
styczniu w Domu Lekarza. Wykładowcą część naukowej konferencji był  prof. dr hab. 
Zbigniew Gąsior  z Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego ŚUM w Katowicach, 
który przedstawił prelekcję nt. „Nowe czynniki ryzyka chorób układu sercowo-
naczyniowego”. Natomiast pozostałymi prelegentami byli: dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ŚUM w Sosnowcu – dr hab. n. 
farm. Stanisław Boryczka oraz przedstawiciele instytucji z którymi współpracują farmaceuci 
w Ŝyciu zawodowym w tym m. in. ze Śląskiej Izby Aptekarskiej prezes ORA w Katowicach 
dr S. Piechula i  z Wydziału Gospodarki Lekami ŚOW NFZ w Katowicach mgr S. Gądek.  

 
Działalność jednostek Oddziału  
            W kwietniu odbyło się coroczne spotkanie wielkanocne członków Klubu Seniora 
Farmacji przy oddziale PTFarm w Katowicach w którym uczestniczyło około 100 
farmaceutów – seniorów. Zebranie poprowadziły Pani przewodnicząca Klubu – mgr 
Małgorzata Bielecka i sekretarz Klubu mgr ElŜbieta Nitschka – Pęcak. Prelegentem na tym 
zebraniu był prof. dr. hab. n. med. Aleksander Sieroń  z  Wydziału Lekarskiego ŚUM w 
Zabrzu, który przedstawił wykład nt. „Diagnostyka i terapia fotodynamiczna”. Sympatyczne 
spotkanie przy skromnym poczęstunku uświetnił występ muzyczny pod hasłem  „Muzyka 
polska i światowa”.  
 

Nasze zebrania naukowo – szkoleniowe i spotkania dla farmaceutów odbyły się dzięki 
współpracy z naszymi sponsorami hurtowniami farmaceutycznymi oraz przedsiębiorstwami i 
firmami farmaceutycznymi, którzy wspierali nasze działania szczególnie w zakresie 
partycypacji w kosztach organizacji spotkań.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


