
ZAPROSZENIE
POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE O. RZESZÓW 

ORAZ

KOMISJA DS APTEK SZPITALNYCH POIA

zapraszają członków PTFarm oddziału Rzeszów, kierowników aptek szpitalnych, 
działów farmacji szpitalnej oraz pozostałych farmaceutów na

 KONFERENCJĘ ORAZ WARSZTATY ZIELARSKIE,

które odbędą się w dniach 14 – 16 czerwca 2019 roku w Beskidzie Niskim w Go-
spodarstwie Agroturystycznym „Hajstra” w Hucie Polańskiej (ok. 80 km od Rze-
szowa).

Za udział w konferencji przyznane zostanie 12 punktów edukacyjnych miękkich

Ilość miejsc dla osób, które mogą wziąć udział w konferencji i warsztatach 
jest ograniczona. Dla części osób organizator zapewnia noclegi. Decyduje kolej-
ność zapisów oraz przynależność do PTFarm.

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny 

Zapisy
Zgłoszenia udziału w konferencji i warsztatach zielarskich będą przyj-

mowane od dnia 27 maja 2019 do dnia 7 czerwca 2019 - mailowo – na ad-
res rzeszow@ptfarm.pl. lub telefonicznie (666852495 – Natasza Staniak lub 
534413450 – Jacek Kozaczuk). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, miej-
sce pracy, nr telefonu, adres e-mail oraz deklarację dotyczącą noclegu w miejscu 
organizacji konferencji.



PROGRAM I TEMATY KONFERENCJI
14 CZERWCA - PIĄTEK

16.00 – Przyjazd i przywitanie gości 
17.00 – Otwarcie konferencji
17.15–19.00 – Wykłady

,,Czy leczenie matki karmiącej piersią jest bezpieczne dla jej dziecka? Promocja 
karmienia piersią w szpitalu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpie-
czeństwa karmionego piersią dziecka w przypadku farmakoterapii matki”.

mgr farm. Katarzyna Machowska

,,Wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV), etiologia, zapobieganie leczenie”
mgr farm. Bartosz Inglot

„Marihuana medyczna”
mgr farm. Grzegorz Rybka

"Nowe standardy leczenia witaminą D"
lek. med. Robert Kurecki

15 CZERWCA - SOBOTA

10.00–12.30  – Warsztaty „Terenowa apteczka ziołowa” – grupa I 

Podczas warsztatów  będzie możliwość zaznajomienia się z gatunkami roślin 
leczniczych, które mogą stanowić substytuty dla podstawowych medykamen-
tów z apteczki pierwszej pomocy. Zajęcia obejmują zarówno naukę rozpoznawa-
nia użytecznych roślin na podstawie cech morfologicznych i organoleptycznych 
(zapach, smak), jaki i krótkie przedstawienie zastosowania w najczęstszych dole-
gliwościach podczas wyjazdów wakacyjnych, wypraw i wędrówek górskich, czy 
biwaku na łonie natury:

1.Ukąszeń przez owady; 
2. Urazów: 
a) skaleczeń i krwawień; 
b) stłuczeń i siniaków; 
c) otarć, pęcherzy; 
d) opuchlizny, skręceń stawowych. 
3. Oparzeń słonecznych i termicznych; 
4. Zatruć pokarmowych i biegunek; 
5. Drobnych urazów oka; 
6. Przeziębień i bólów mięśniowych; 
7. Higieny ciała i jamy ustnej; 
8. Niedyspozycji kobiecych; 
9. Leczenia oparzeń po barszczu Sosnowskiego.

Warsztaty poprowadzi mgr farm. Bartosz  Jemioła



16.30–18.30 WYKŁADY

16.30–17.30
„Passiflora incarnata – surowiec zielarski o działaniu uspakajającym, przeciwlę-
kowym i regulującym zaburzenia snu”

dr n. farm. Piotr Migas /Katedra i Zakład Farmakognozji GUM /
17.30–18.30
,,Racjonalna i bezpieczna terapia infuzyjna , zgodna z aktualnym stanem wie-
dzy – wytyczne i zalecenia”  

dr Paweł Węgrzyn /Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii/

18.30–20.00   Sprawy bieżące aptek szpitalnych
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – mgr farm. Monika Urbaniak
Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej – mgr farm. Henryka Paszko
Przewodniczący Komisiji ds. Aptek Szpitalnych – mgr farm. Jacek Kozaczuk

16 CZERWCA – NIEDZIELA

10.00–12.00 WYKŁADY

10.00–11.00
,,Zioła dla wątroby wg prof. Ożarowskiego’’ 

mgr farm. Bartosz. Jemioła

11.00–12.00
„Ziołolecznictwo w świetle evidence based medicine, czyli tradycja kontra fakty”

mgr farm. Konrad Tuszyński /Zielarnia Farmaceutów/

12.00–14.30  – Warsztaty „Terenowa apteczka ziołowa” – grupa II

15:00 – Zakończenie konferencji i pożegnanie gości

Prezes PTFarm o/Rzeszów
dr n. farm. Natasza Staniak

Przewodniczący Komisji
ds. Aptek Szpitalnych

mgr farm. Jacek Kozaczuk


