
Działalność Oddziału PTFarm w Katowicach w 2011 roku 

 

Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach, po raz kolejny, 

zorganizował wiele zebrań naukowych, kursów i konferencji w tym konferencję naukowo – 

szkoleniową dla studentów VI roku odbywających sześciomiesięczną praktykę zawodową 

oraz I Konferencję katowickich oddziałów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i 

Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Odbyło się też tradycyjne  spotkanie członków 

Klubu Seniora Farmacji. Powołaliśmy też sekcję Aptek Szpitalnych, która rozpoczęła swoje 

działanie organizując spotkania dla farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych.  

 

Zebrania naukowe 

Prelegentami w części naukowej naszych zebrań naukowo – szkoleniowych byli wykładowcy 

z różnych ośrodków uniwersyteckich i badawczych z Polski, konsultanci z dziedziny farmacji 

i medycyny, członkowie i przewodniczący różnych towarzystw naukowych. Na 

comiesięcznych zebraniach w Domu Lekarza w Katowicach gościliśmy m.in.: 

 prof. dr hab. n. farm. Helena Makulską-Nowak, kierownika Zakładu 

Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego 

 dr Roberta Rochela z Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego 

SUM w Sosnowcu 

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

Dermatologii SUM w Katowicach, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 

dermatologii i wenerologii 

 dr n. med. Annę Lis-Święty,  adiunkta z Katedry i Kliniki Dermatologii SUM w 

Katowicach  

 dr n. med. Mariolę Wyględowską-Kanię, adiunkta z Katedry i Kliniki Dermatologii w 

Katowicach 

 dr n. farm. Lucynę Bułaś, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji 

aptecznej, kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału 

Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu 

 prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora, kierownika Kliniki Kardiologii w 

Katowicach  

 prof. dr hab. Edmunda Sieradzkiego z Zakładu Farmacji Stosowanej Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego 

 prof. dr hab. n. med. Bogusława Okopienia, prodziekana Wydziału Lekarskiego SUM 

w Katowicach, kierownika Katedry Farmakologii oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych 

i Farmakologii Klinicznej SUM w Katowicach 

 dr n. med. Joannę Flakus, asystenta w Zakładzie Medycyny i Opieki Paliatywnej 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownika Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej 

i Hospicyjnej NZOZ „Hospicjum w Chorzowie 

 dr Tadeusz Frankiewicz z TTFarma Consulting z Krakowa 

 lek. med. Małgorzatę Miktus, specjalistę w zakresie medycyny pracy oraz chorób płuc 

z Centrum Diagnostyki Medycznej „Multi–Med” w Warszawie 

 dr hab. n. med. Małgorzatę Latochę, kierownika Zakładu Biologii Komórki Wydziału 

Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu 

 prof. dr hab. n. med. Anitę Olejek konsultanta wojewódzkiego z zakresu ginekologii i 

położnictwa, kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i 



Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego 

 

Poza spotkaniami w Domu Lekarza w Katowicach, zorganizowaliśmy dodatkowo 

siedemnaście zebrań naukowych w różnych miastach  Śląska. Podobnie jak w latach 

ubiegłych wykłady przedstawiali wybitni 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 

Kontynuując współpracę z Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału 

Farmaceutycznego ŚUM współuczestniczyliśmy w organizacji siedemnastu kursów 

kończących się testem, w których uczestniczyli farmaceuci zarówno ze Śląska i Zagłębia jak i 

innych regionów Polski. 

 

Konferencje 

 Ważnym wydarzeniem w działalności naukowo – szkoleniowej oddziału PTFarm w 

2011r była konferencja dla studentów VI roku farmacji – stażystów i ich opiekunów, która 

odbyła się w  terminie comiesięcznych zebrań naukowo – szkoleniowych w Domu Lekarza w 

dniu 26.01.2011r. Wykładowcą część naukowej konferencji była prof. dr hab. n. farm. Helena 

Makulska-Nowak, kierownik Zakładu Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani Profesor przedstawiła zebranym na sali 

audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach wykład pt. „Statyny blaski i cienie ”. Natomiast 

pozostałymi prelegentami powyższej konferencji była pani dziekan ds. Studentów Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Sosnowcu – prof. dr hab. 

n. med. Zdzisława Kondera-Anasz oraz przedstawiciele instytucji, z którymi na co dzień 

współpracują farmaceuci w życiu zawodowym, w tym m. in. ze Śląskiej Izby Aptekarskiej 

prezes ORA ŚIA w Katowicach dr Stanisław Piechula i z Wydziału Gospodarki Lekami ŚOW 

NFZ w Katowicach mgr farm. Grzegorz Zagórny. Konferencję prowadziła pani prezes 

katowickiego oddziału PTFarm i koordynator sześciomiesięcznych praktyk zawodowych 

studentów VI-go roku farmacji – dr Kazimiera Klementys.  

 W dniu 16 marca 2011 roku odbyła się I Konferencja Dermatologiczna Oddziału 

Katowickiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Oddziału Katowickiego 

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wykładowcami byli: prof. zw. dr hab. n. med. 

Ligia Brzezińska-Wcisło, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii SUM w Katowicach, 

konsultant wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii, która przedstawiła wykład 

nt. „Problemy terapii schorzeń włosów", mgr inż. Małgorzata Bajerska - samodzielny 

specjalista ds. badawczo -wdrożeniowych INTER-FRAGRANCES wygłosiła prelekcję nt. 

„Produkty Inter Fragrances - kuracje, które skutecznie wspomagają leczenie chorób skóry 

głowy i włosów", dr n. med. Anna Lis-Święty, adiunkt Katedry i Kliniki Dermatologii SUM w 

Katowicach  przedstawiła wykład pt. „Współczesne kierunki leczenia owrzodzeń podudzi - 

patogeneza i obraz kliniczny", dr n. med. Mariola Wyględowska-Kania, adiunkt Katedry i 

Kliniki Dermatologii  SUM w Katowicach przedstawiła wykład nt. „Wpływ promieniowania 

słonecznego na skórę - fakty i mity”, dr n. farm. Lucyna Bułaś, konsultant wojewódzki w 

dziedzinie farmacji aptecznej, kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału 

Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu która wygłosiła prelekcję pt. „Problemy receptury 

aptecznej". Współpraca naszego Oddziału z katowickim oddziałem Polskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego integruje środowisko farmaceutów i lekarzy dermatologów, ale przede 

wszystkim umożliwia rozwiązywanie wspólnych problemów zawodowych szczególnie w 

zakresie ordynacji i wykonania leków recepturowych.  



 

Działalność jednostek Oddziału 

 W dniu 9 kwietnia 2011r w tradycyjnym wielkanocnym spotkaniu członków Klubu 

Seniora przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach, które  

odbyło się w auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej 

uczestniczyło 63 seniorów. Spotkanie zorganizowały i prowadziły panie przewodnicząca i 

wiceprzewodnicząca Klubu Seniora: mgr farm. Elżbieta Nitschka–Pęcak i dr Grażyna 

Janikowska. Wykład naukowy pt. "Dobre rady w samoleczeniu" wygłosiła dla seniorów dr 

Kazimiera Klementys, prezes katowickiego Oddziału PTFarm. Natomiast część artystyczną 

stanowił koncert artystów z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskieg:  ks. dr Pawła 

Sobierajskiego - tenora i Marty Świderskiej - mezzosopranu przy akompaniamencie na 

fortepianie prof. Magdaleny Schoppa. Obok władz i członków katowickiego oddziału 

PTFarm udział w tym przedsięwzięciu wzięli członkowie ORA ŚIA w Katowicach: mgr Lech 

Wróblewski i mgr Damian Nowak. Dzięki zaangażowaniu się obu panów w organizację 

spotkania Klubu Seniora, spotkanie to zostało wyjątkowo upamiętnione w różnej formie tj. 

nie tylko zdjęć, ale także nagrania audiowizualnego. Zarówno sprawozdanie ze spotkania 

seniorów, jak i pamiątki w postaci zdjęć zostały udostępnione do wiadomości wszystkich 

członków PTFarm na stronie internetowej ORA ŚIA w Katowicach.  

 Dzięki współpracy z nowopowstałą przy Katowickim Oddziale PTFarm Sekcją Aptek 

Szpitalnych wychodziliśmy naprzeciw rozwiązywaniu problemów zawodowych farmaceutów 

pracujących w aptekach szpitalnych. Grono ponad 60 farmaceutów przynależących do Sekcji 

Aptek Szpitalnych mogło uczestniczyć w minionym roku m.in. w konferencji naukowo-

szkoleniowej „Medycyna dla farmacji”, która odbyła się w Ustroniu oraz zebraniu naukowo-

szkoleniowym w Domu Lekarza w Katowicach w dniu 22 września 2011r. Prelegentem na 

tym zebraniu była przewodnicząca Sekcji  Aptek Szpitalnych przy PTFarm w Katowicach – 

mgr farm Justyna Rożek-Kostórkiewicz, kierownik apteki szpitalnej Chorzowskiego Centrum 

Pediatrii i Onkologii im. E. Hankego w Chorzowie która omówiła temat: "Przykłady procedur 

aptecznych mających zastosowanie w aptece szpitalnej". Wspólnie z Sekcją Aptek 

Szpitalnych szkoliliśmy równie ż  farmaceutów z zakresu farmacji szpitalnej w Rzymie w 

trakcie odbywającej się w dniach 11-14 listopada 2011r wspólnej konferencji naukowo - 

szkoleniowej pt „Wiedza teoretyczna w pracy farmaceuty szpitalnego” Rzym 2011. 

Wspieraliśmy też działania Sekcji Młodej Farmacji w Sosnowcu takie jak: uczestniczenie 

członków Młodej Farmacji w V Ogólnopolskim Kongresie Młodej Farmacji, realizacja 

programu Student Exchange Programme, czy organizacja Dnia Walki z AIDS. Ponadto z 

ramienia ZO PTFarm w Katowicach powołaliśmy w 2011 roku dr n. farm. Pawła Olczyka, 

członka ZO PTFarm na opiekuna Młodej Farmacji w Sosnowcu.  

 Dzięki współpracy ze Śląską Izbą Aptekarską, na bieżąco udostępnialiśmy swoim 

członkom informacje nt. naszej działalności, bowiem w biuletynie ORA ŚIA w Katowicach 

Apothecarius ukazały się w 2011r  artykuły nt. działalności katowickiego oddziału PTFarm i 

Klubu Seniora redagowane zarówno przez członków Zarządu Oddziału, jak i Zarządu Klubu 

Seniora. 

 

 Warto zaznaczyć, że nasze comiesięczne zebrania naukowo – szkoleniowe i kursy dla 

farmaceutów odbyły się dzięki współpracy z naszymi sponsorami tj. hurtowniami 

farmaceutycznymi z terenu Śląska oraz przedsiębiorstwami i firmami farmaceutycznymi, 

którzy wspierali nasze działania szczególnie w zakresie partycypacji w kosztach organizacji 

zebrań naukowych i kursów organizowanych dla farmaceutów z terenu Śląska i Zagłębia, ale 

także aptekarzy z ościennych województw.  


