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1.	 	Wszelkie	sprawy	związane	z pobytem	w Gdyni	załatwiają:
	 •	 	recepcja	Biura	ZG	PTFarm	–	w zakresie	spraw	bezpośrednio	związanych	z organizacją	

konferencji	(hotel	Mercure	–	Gdynia	Centrum)
	 •	 	recepcje	hoteli	–	w zakresie	spraw	związanych	z zakwaterowaniem,	wyżywieniem	

i funkcjonowaniem	obiektów.
2.	 	Doba	hotelowa	rozpoczyna	się	o godz.	14.00	(24 października)	i kończy	o godz.	12.00	

(26 października).	
3.	 	Uczestnictwo	w wykładach	będzie	możliwe	jedynie	dla osób	posiadających	imienne	

identyfikatory.
4.	 	Uczestnicy	konferencji	spożywają	śniadania	w hotelach,	w których	są	zameldowani,	

a obiady w restauracji	hotelu	Mercure.	Posiłki	wydawane	będą	wyłącznie	po	okazaniu	
przy wejściu	na	salę	identyfikatora.

5.	 	Za	szkody	wyrządzone	w hotelach	i restauracjach	obciążone	będą	osoby,	 
z winy	których	takowe	nastąpiły.

6.	 	Uczestnicy	konferencji,	przebywając	w częściach	wspólnych	obiektów,	zobowiązani	są	
do noszenia	maseczek	oraz zachowywania	dystansu.

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY KONFERENCJI

Organizatorzy	dziękują	wszystkim	partnerom	konferencji	 
za	pomoc	w przygotowaniu	konferencji

ORGANIZATORZY
mgr	Hanna	Plata,	Ewa	Jankowska

WYSTAWCY
Accord,	Adamed,	Alab,	Anmar,	Aurovitas	Pharma,	Bausch,	Becton	Dickinson,	 

Bristol Myers Squibb,	Boehringer	Ingelheim,	Cefarm,	DuPont,	 
Fresenius	Kabi	Polska,	GE Healtcare,	Genesis	Pharm,	Kedrion,	Komtur,	Konkret,	Laboclinic,	

Medac GmbH,	Medim,	Medmask,	Optifarma,	Polpharma,	Recordati 
Roche Polska,	Sandoz Polska,	Selma,	Serb,	Skamex,	Sol	–	Millenium	Europe,	Sun-Farm,	

Synektik,	Toruńskie	Zakłady	Materiałów	Opatrunkowych,	Tramco,	VIATRIS



Niedziela, 24 października 2021 r. 

Wykłady w sali Omega
	 od	14.00	 Przyjazd	i zakwaterowanie	uczestników	
	 14.00–15.15	 Obiad
	 15.15–15.30	 	Otwarcie	konferencji:	 

dr	hab.	Bożena	Karolewicz,	prof.	uczelni	–	prezes	Polskiego	Towarzystwa	
Farmaceutycznego

Sesja I – przewodniczy prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska

	 15.30–16.15	 	dr	Iga	Pawłowska	(Katedra	i Zakład	Farmakologii,	Gdański	Uniwersytet	
Medyczny):	Miejsce farmaceuty w wielodyscyplinarnym zespole opieki 
paliatywnej i hospicyjnej

	 16.15–16.20	 	Prezentacja	firmy	SANDOZ	–	spot:	Sandoz – producent leków, które poprawiają 
i przedłużają życie milionów ludzi na całym świecie

	 16.20–16.30	 	Prezentacja	firmy	GE	Healthcare:	Krzysztof	Borowiec	–	Ekologia, pieniądze 
i fakty w onkologii

	 16.30–17.15	 	dr	Ewa	Kilar	(Katedra	i Zakład	Farmakologii	Klinicznej,	Uniwersytet	Medyczny	
im. Piastów	Śląskich	we	Wrocławiu;	Oddział	Onkologii	Klinicznej,	Regionalny	
Szpital	Specjalistyczny	„Latawiec”	w Świdnicy):	Opieka paliatywna – jak 
przygotować chorego

	 17.15–17.30	 Przerwa

Sesja II – przewodniczy mgr Anna Łohynowicz

	 17.30–18.15	 	prof.	dr	hab.	Marzenna	Bartoszewicz	(Katedra	i Zakład	Mikrobiologii	
i Parazytologii	Farmaceutycznej,	Uniwersytet	Medyczny	we	Wrocławiu):	
Wytyczne postępowania z ranami zakażonymi i znaczenie antyseptyków 
w  leczeniu trudno gojących się ran w opiece paliatywnej

	 18.15–18.30	 	Prezentacja	firmy	MEDIM:	Mateusz	Nejman	–	spot:	Nowoczesne technologie 
w farmacji onkologicznej i szpitalnej

	 18.30–18.45	 	Prezentacja	firmy	SYNEKTIK:	Artur	Ostrowski	–	Automatyzacja aptek 
 szpitalnych – czy realna w najbliższej przyszłości?

	 18.45–19.30	 	mgr	Kamila	Urbańczyk	(Katedra	i Zakład	Farmakologii	Klinicznej,	Uniwersytet	
Medyczny	im.	Piastów	Śląskich	we	Wrocławiu;	Wojewódzki	Szpital	
Specjalistyczny	we	Wrocławiu,	Ośrodek	Badawczo-Rozwojowy):	Farmakoterapia 
bólu ostrego i przewlekłego

	 20.00	 Kolacja

Poniedziałek, 25 października 2021 r.

Wykłady w sali Omega
	 7.30–9.00	 	Śniadanie

Sesja III – przewodniczy mgr Anna Wieczorek

	 9.00–9.45	 	mgr	Alicja	Makowska	(Puckie	Hospicjum	pw.	św.	Ojca	Pio,	Puck):	Opieka 
paliatywna w hospicjum domowym i w hospicjum stacjonarnym. Standard 
wynikający z umów z NFZ

	 9.45–9.50	 Prezentacja	firmy	BMS	–	spot:	Zmieniamy życie dzięki nauce
	 9.50–10.00	 	Prezentacja	firmy	Selma:	Anna	Selma	–	Czyste powietrze w recepturze to nasza 

specjalność – przegląd urządzeń firm: Berner i KM
	 10.00–10.45	 	mgr	Anna	Saletra	(Puckie	Hospicjum	pw.	św.	Ojca	Pio,	Puck):	Trudne rozmowy 

z pacjentami dotyczące pobytu w hospicjum i odchodzenia 
	 10.45–11.00	 	Prezentacja	firmy	Boehringer	Ingelheim–	dr	n.med.	Radosław	Ceraficki	–	

Empagliflozyna – nowe możliwości terapii pacjentów z niewydolnością serca
	 11.00–11.30	 Przerwa	kawowa

Sesja IV – przewodniczy prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska

	 11.30–12.15	 		mgr	Anna	Jochim-Labuda	(Puckie	Hospicjum	pw.	św.	Ojca	Pio,	Puck):	Serwis 
pomocowy bliskochorego.pl wsparciem systemu opieki. Czy jest w nim miejsce 
dla farmaceuty? 

	 12.15–12.30	 	Prezentacja	firmy	SKAMEX:	Laurent	Janot	–	System zamknięty Chemolock firmy 
Icu Medical. Bezpieczeństwo  pracy 

	 12.30–13.15	 dr	n.	med.	Anna	Jędrzejczyk:	Opieka paliatywna w pediatrii
	 13.15–15.00	 Przerwa	obiadowa

Sesja V – przewodniczy mgr Marcin Bochniarz

	 15.00–15.45	 	prof.	dr	hab.	Bartosz	Wasąg	(Katedra	i Zakład	Biologii	i Genetyki	Medycznej,	
Gdański	Uniwersytet	Medyczny):	Profilowanie genowe we współczesnej 
 onkologii 

	 15.45–16.20	 	prof.	dr	hab.	n.med.	Agnieszka	Wierzbowska	(Katedra	i Klinika	Hematologii,	
Uniwersytet	Medyczny	w Łodzi):	Zastosowanie kladrybiny w leczeniu ostrej 
białaczki szpikowej 

	 16.20–16.30	 	Prezentacja	ICHP:	Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej Biura Produktów 
Farmaceutycznych

	 16.30–16.40	 Prezentacja	firmy	Recordati
	 16.40–16.55	 Przerwa

Sesja VI

	 16.55–19.10	 	Kurs 
OPIEKA FARMACEUTYCZNA DLA PACJENTÓW NIEULECZALNIE CHORYCH 
(CZĘŚĆ 1)

  Kierownik kursu:	dr	n.med.	Jadwiga	Pyszkowska,	prof.	WSNS

  Podstawy fizyczne promieniotwórczości (30	min)
  Cele, organizacja i standardy opieki paliatywnej	(45	min)
  Wybrane aspekty bioetyki i prawa w opiece paliatywnej (30	min)
   Zasady leczenia objawowego u pacjentów objętych opieką paliatywną, 

uwzględniającego współistniejące choroby towarzyszące i zdefiniowane dla:
   –  bólu;
   –  nudności, wymiotów, zaparć, zaburzeń elektrolitowych;
   –  bezsenności, sedacji, majaczenia, lęku;
   –  świądu. (90	min)
	 19.30	 Kolacja

Wtorek, 26 października 2021 r.

Wykłady w sali Omega

	 7.30–9.00	 Śniadanie

Sesja VII

	 9.00–13.30	 	Kurs (cd.) 
OPIEKA FARMACEUTYCZNA DLA PACJENTÓW NIEULECZALNIE CHORYCH 
(CZĘŚĆ 2)

   Potrzeby psychologiczne chorych i ich rodzin (60	min)
   Prowadzenie dokumentacji opieki farmaceutycznej dla pacjenta nieuleczalnie 

chorego	(60	min)	
	 11.30–11.45	 Przerwa	kawowa
	 11.45–13.30	 	Kurs (cd.)
	 11.45–13.30	 	Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych u pacjentów opieki 

 paliatywnej	(105 min)
   Test
	 13.30	 Obiad
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