
Działalność Oddziału PTFarm w Katowicach w 2012 roku 

 

Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach może się pochwalić 
bogatym w wydarzenia naukowe, konferencje i spotkania naukowo – szkoleniowe 
dorobkiem. Poniżej przestawiamy najważniejsze wydarzenia, które zorganizowaliśmy w 2012 

roku. Dbaliśmy o to, aby wszyscy mieli możliwość zbierania punktów edukacyjnych w 

ramach szkoleń ciągłych, a nadrzędnym celem, jaki przyświecał organizacji każdego 

spotkania była dbałość o jego wysoki poziom naukowy i zapewnienie odpowiedniej sprawnej 

organizacji zebrania. 

 

Zebrania naukowe 

W 2012 roku oddział PTFarm w Katowicach gościł  na swoich comiesięcznych zebraniach 

naukowych w Domu Lekarza  jako wykładowców m.in.: 

 
 prof. dr hab. n. med. Ewę Obuchowicz, kierownika Zakładu Farmakologii Wydziału 

Lekarskiego ŚUM w Katowicach 

 dr hab. n. med. Rafała Stojko, kierownika oddziału Ginekologii, Położnictwa i 

Ginekologii Onkologicznej katowickiego szpitala Bonifratrów 

 prof. dr hab. n. med. Władysława Pierzchałę, kierownika Katedry i Kliniki 

Pneumonologii, Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach  

 prof. dr. hab. med. Ligię Brzezińską-Wcisło, kierownika Katedry i Kliniki 

Dermatologii SUM, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii 

i wenerologii 

 dr n. farm. Lucynę Bułaś, kierownika Kolegium Kształcenia 

Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego SUM, Konsultant Wojewódzki 

w Dziedzinie Farmacji Aptecznej 

 prof. dr hab. n. med. Annę Obuchowicz, kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego 

Pediatrii w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

 dr n. med. Przemysława Chimiczewskiego, starszego asystenta Kliniki Ginekologii, 

Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu  

 dr n. med. Jarosława Woronia z Zakładu Farmakologii Klinicznej, Katedry 

Farmakologii CM UJ w Krakowie 

 dr n. farm. Pawła Olczyka, adiunkta Katedry Farmacji Stosowanej Zakładu Farmacji 

Aptecznej, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  

 mec. Oskara Luty z kancelarii DFL Legal Duda Flak Luty Adwokaci i Radca Prawny 

Sp. P. 

 prof. dr hab. n. med. Jerzego Jarząba, kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego 

Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, Wydział Lekarski  z Oddziałem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM  

 dr n. med. Marcina Stajszczyka ze Śląskiego Szpitala Reumatologiczno – 

Rehabilitacyjnego w Ustroniu  

 prof. dr hab. Elżbietę Mikiciuk-Olasik, dziekana WF UM w Łodzi, kierownika 

Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków WF UM w Łodzi 

 dr n. farm Elwirę Telejko, konsultanta krajowego z dziedziny farmacji aptecznej  

  

 

Oprócz spotkań w Domu Lekarza w Katowicach, zorganizowaliśmy dodatkowo dziesięć 

zebrań naukowych w różnych miastach  Śląska. Podobnie jak w latach ubiegłych wykłady 

przedstawiali naukowcy reprezentujący różne dziedziny medycyny i farmacji, a 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  

naukowo-szkoleniowego kursu który odbył się w Warszawie. 

 

Konferencje 

           Ważnym wydarzeniem w działalności naukowo – szkoleniowej Oddziału PTFarm była 

organizacja corocznej konferencji dla studentów VI roku farmacji i ich opiekunów, która 

odbyła się 22.02.2012r. Wykład naukowy nt.” Wykorzystanie robota da Vinci w medycynie 

operacyjnej” wygłosił dr hab. n. med. Rafał Stojko, kierownik Oddziału Ginekologii, 

Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej katowickiego szpitala Bonifratrów. W dalszej 

kolejności głos zabrała prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz, Prodziekan Wydziału 

Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu. W swoim wystąpieniu skierowanym do absolwentów 

farmacji kończących 6-cio miesięczną praktykę zawodową i ich opiekunów  Pani Dziekan 

podziękowała opiekunom stażystów za trud włożony w prowadzenie tej praktyki. Kolejnym 

prelegentem konferencji był dr n. farm. P. Brukiewicz, Prezes ORA w Katowicach, który 

przedstawił wkraczającym w życie zawodowe absolwentom farmacji rolę i zadania 

samorządu aptekarskiego przybliżając im wybrane artykuły Ustawy o Izbach Aptekarskich. W 

dalszej części zebrania wystąpiła Pani dr n. farm. Izabela Majewska. Pani Inspektor 

tradycyjnie już oprócz roli i zadań jakie spoczywają na Inspekcji Farmaceutycznej przekazała 

zebranym na sali farmaceutom bieżące komunikaty Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego. Informacje na temat podstawowej roli i zakresie działań Narodowego 

Funduszu Zdrowia przedstawił – mgr farm. Grzegorz Zagórny, p.o. Dyrektor ds. Medycznych 

ŚOW NFZ.  Natomiast informacje dotyczące zasad udziału w kursach organizowanych w 

ramach szkoleń ciągłych i specjalizacyjnych przez Kolegium Szkolenia Podyplomowego przy 

Wydziale Farmaceutycznym SUM w Sosnowcu przedstawiła, w formie listu skierowanego na 

ręce Pani Prezes Kazimiery Klementys, dr n. farm. Lucyny Bułaś konsultant wojewódzki w 

dziedzinie farmacji aptecznej, kierownik Kolegium Kształcenia Wydziału Farmaceutycznego 

w Sosnowcu. Zebranie zakończyła dyskusja studentów VI roku kończących 6-cio miesięczną 

praktykę zawodową w aptekach z koordynatorem tej praktyki dr K. Klementys.  

 Kontynuując współpracę z Polskim Towarzystwem Dermatologicznym 

zorganizowaliśmy II Konferencję naszych Towarzystw. Konferencja odbyła się 28 marca 

2012 roku, a tematy wykładów przybliżały zagadnienia wspólne dla lekarzy dermatologów i 

farmaceutów: „Nowości w patogenezie i terapii łojotokowego zapalenia skóry głowy 

i  łupieżu” wykład przedstawiła prof. dr. hab. med. Ligia Brzezińska-Wcisło – kierownik 

Katedry i Kliniki Dermatologii SUM, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Dermatologii 

i Wenerologii – Katowice; Wybrane problemy dotyczące leków recepturowych stosowanych 

w dermatologii” omówiła dr n. farm. Lucyna Bułaś – kierownik Kolegium Kształcenia 

Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego SUM, konsultant wojewódzki w dziedzinie 

farmacji aptecznej; „Interakcje leków u pacjentów hospitalizowanych”  zasygnalizowała mgr 

farm. Magdalena Wieczorek , pracownik apteki szpitalnej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku 

(praca realizowana w ramach specjalizacji z farmacji klinicznej); „Kuracje skutecznie 

wspomagające leczenie chorób skóry głowy i włosów”  omówiła mgr inż. Małgorzata 

Bajerska – samodzielny specjalista ds. badawczo – wdrożeniowych firmy INTER-

FRAGRANCES; „Konsekwencje prawne ustawy refundacyjnej”  przedstawiła  dr Joanna 

Wilczok, pracownik  ŚOW NFZ. 

          



Działalność jednostek Oddziału 

 Kolejnym ważnym przedsięwzięciem w działalności naszego Zarządu w 2012 roku 

była organizacja tradycyjnego, wielkanocnego spotkania Klubu Seniora Farmacji działającego 

przy naszym Oddziale, które odbyło się w dniu 21.04.2012r. Spotkanie z udziałem 

przedstawicieli ZO PTFarm w Katowicach oraz prezesa i członków ORA ŚIA w Katowicach, 

a także sponsorów, którzy finansowo wsparli to przedsięwzięcie odbyło się w auli im. 

Kazimierza Lepszego, w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas 

spotkania seniorzy wysłuchali wykładu naukowego nt. „Diagnostyka cukrzycy, aspekty 

praktyczne”, który przygotował i wygłosił dr Paweł Olczyk, adiunkt Katedry Farmacji 

Stosowanej Zakładu Farmacji Aptecznej, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej. Natomiast dr n. farm. Piotr Brukiewicz, Prezes ORA SIA w 

Katowicach przedstawił prezentację multimedialną dotycząca historii zawodu z okresu 

ostatnich dwudziestu lat, która została przygotowana z okazji XX-lecia Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Katowicach. Po części wykładowej odbył się krótki koncert skrzypcowy w 

wykonaniu absolwentki szkoły muzycznej i studentki UŚ Natalii Strzelczyk. Warto 

zaznaczyć, że odbyły się też wybory nowego przewodniczącego Klubu Seniora. Został nim dr 

n. farm. Józef Frydrych. Sprawozdanie ze spotkania członków Klubu Seniora przygotowane 

przez dr G. Janikowską i dr K. Klementys zostało zamieszczone wraz z pamiątkowym 

zdjęciem w biuletynie ORA SIA..  

       W 2012 roku, wraz z działającą  przy Katowickim Oddziale PTFarm Sekcją Aptek 

Szpitalnych, aktywizowaliśmy środowisko farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych. 

Razem z Sekcją Aptek Szpitalnych współorganizowaliśmy konferencję  naukowo-

szkoleniową pod hasłem „Farmacja Szpitalna 2012”, która odbyła się w dniach 23-24.03.12r 

w Długopolu Zdrój. W dniu 12 czerwca 2012 roku, w Domu Lekarza w Katowicach wykład 

nt. „ Antybiotykoterapia wczoraj i dziś  - wyzwanie współczesnego szpitalnictwa” wygłosił dr 

n. przyr. Grzegorz Ziółkowski, wykładowca w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. 

Natomiast w dniach 27-30.09.12r Sekcja Aptek Szpitalnych Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego w Katowicach zorganizowała wspólnie z ZO PTFarm w Katowicach 

wyjazdową konferencję szkoleniową dla farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych i 

będących członkami Towarzystwa pod hasłem: „Śladami Farmacji Węgierskiej”. W 

programie konferencji, która odbyła się Budapeszcie  zaprezentowano  wykłady związane z 

problematyką pracowników aptek szpitalnych, w  tym m.in. wykład  „Procedury obrotem 

leku w szpitalu”, przedstawiony przez  dr Kazimierę Klementys,  kierownika Zakładu 

Farmacji Aptecznej ŚUM w  Katowicach, prelekcję nt. „Żywienie pozajelitowe domowe 

pacjentów pediatrycznych – doświadczenia pracowników apteki Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Krakowie” wygłoszoną przez mgr Joannę Jackowską – Janda i mgr Joannę 

Duc. Wykład „Zwyczaje zakupowe Polaków związane z nabywaniem suplementów diety i 

leków OTC – porównanie z rynkiem węgierskim” wygłosił mgr Przemysław Orlikowski 

kierownik apteki szpitalnej Szpitala w Blachowni.    

      W dniach 26.10-28.10.12 odbył się w Katowicach Ogólnopolski Kongres Naukowy 

Studentów Farmacji. Organizatorem tego Kongresu była Młoda Farmacja z Sosnowca. 

Patronat honorowy objęli m.in. prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Szkolenia 

Podyplomowego SUM, Opiekun Zespołu Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego oraz prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta, Prezes Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego. Przewodniczącym Komitetu  Naukowego Kongresu był dr hab. n. farm. 

Stanisław Boryczka, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego SUM, członek Zarządu naszego 

Oddziału. W pracach komitetu naukowego uczestniczyła dr n. biol. Grażyna Janikowska, 

wiceprezes Zarządu naszego Oddziału. Jeden z wykładów pt. „Niebezpieczeństwo stosowania 



leków u ciężarnych – embriotoksyczność i teratogenność” wygłoszony przez prof. Waldemara 

Jańca, emerytowanego profesora Wydziału Farmaceutycznego SUM był akredytowany przez 

katowicki oddział PTFarm, co pozwoliło uczestnikom uzyskać punkty edukacyjne.  Pani 

Prezes dr n. przyr. Kazimiera Klementys, prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman, dr hab. n. farm. 

Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta, dr n. farm. Paweł 

Olczyk, opiekun sosnowieckiej sekcji Młodej Farmacji  i dr n. farm. Piotr Brukiewicz, prezes 

ORA ŚIA uczestniczyli jako jurorzy w konkursie prac naukowych przedstawianych na sesji 

naukowej Kongresu przez studentów kół naukowych reprezentujących różne ośrodki 

akademickie w Polsce. W trakcie przygotowań do Kongresu nasz Oddział wspierał swoich  

młodszych kolegów zarówno naukowo jak i organizacyjnie, a także  finansowo.  

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, firma informatyczna Kamsoft, które z dużą życzliwością wspierały nasze 

działania szczególnie w zakresie logistyki działań i ponoszenia kosztów organizacji zebrań. 


