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Zarząd Oddziału Gdańskiego PTFarm w pierwszym 
roku XXIV kadencji pełnił swoje obowiązki w na-

stępującym składzie: prof. dr hab. Marek Wesołow-
ski (prezes), mgr Ewa Tobolska-Klimek (wiceprezes), 
mgr Marcin Skrabalak (sekretarz), dr Jacek Teodorczyk 
(skarbnik) oraz prof. dr hab. Feliks Gajewski, dr Justy-
na Pietkiewicz, mgr Irena Kuszka, mgr Ewelina Lubie-
niecka i mgr Paweł Stasiak (członkowie).

Najważniejszym elementem działalności oddzia-
łu była organizacja szkoleń ciągłych farmaceutów. 
Prelegentami na sesjach referatowych byli specjaliści 
z krajowych i zagranicznych uczelni oraz instytutów 
naukowych. Z prelegentów zagranicznych w Oddzia-
le Gdańskim gościli prof. Sven A. Normann z College 
of Pharmacy University of Florida (USA) oraz prof. Pa-
vel Jandera z Department of Analytical Chemistry Uni-
versity of Pardubice (Czech Republic). Przedstawione 
przez obu profesorów referaty wzbudziły duże zain-
teresowanie, szczególnie wśród pracowników nauko-
wych uczelni.

Poza typową problematyką naukową, tematykę 
zebrań szkoleniowych stanowiły przede wszystkim 
zagadnienia przydatne w kształceniu podyplomowym 
farmaceutów. W organizacji tych zebrań uczestniczy-
ły firmy farmaceutyczne – Servier, Novartis, Lekam 
i Bayer. Tematy, nazwiska prelegentów i daty wygło-
szenia referatów zestawiłem poniżej: 
–  dr med. Aleksandra Wilkowska z Katedry i Klini-

ki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG – 
Działanie promieniowania słonecznego na skórę 
– oparzenia słoneczne (27 czerwca 2007 r.),

–  dr med. Dariusz Lewandowski z SPSK nr 1, Aka-
demickiego Centrum Klinicznego – Zapalenie za-
tok – opieka farmaceutyczna i rola farmaceuty (27 
czerwca 2007 r.),

–  prof. Sven A. Normann z College of Pharmacy Uni-
versity of Florida (USA) – Status and perspectives 
of clinical pharmacy in the USA (6 lipca 2007 r.),

–  prof. Pavel Jandera z Department of Analytical 
Chemistry University of Pardubice (Czech Repu-
blic) – Selection of phase systems with suitable 
selectivity for comprehensive LCxLC separations 
(13 września 2007 r.),
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–   dr med. Dariusz Lewandowski z SPSK nr 1, Aka-
demickiego Centrum Klinicznego – Przeziębienie 
i grypa, rola farmaceuty (17 października 2007 r.),

–  dr farm. Zbigniew Kamiński – Mgr farm. Czesław 
Fink-Finowicki – mało znany organizator Wydziału 
Farmaceutycznego AMG (24 października 2007 r.),

–  prof. dr hab. Michał Karasek z Zakładu Neuroen-
dokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
– Znaczenie kliniczne i terapeutyczne melatoniny 
(16 stycznia 2008 r.),

–  dr med. Michał Rabijewski z Kliniki Endokrynologii 
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowe-
go w Warszawie – Substytucyjne leczenie DHEA 
(16 stycznia 2008 r.),

–  dr med. Mirosław Stempniewicz z Kliniki Neurolo-
gii AMG – Terapia bólu, charakterystyka diklofe-
naku na tle NLPZ w leczeniu chorób układu ruchu 
(12 marca 2008 r.),

–  dr med. Violetta Barańska-Rybak z Kliniki Derma-
tologii AMG – Grzybica stóp, problem społeczny 
i medyczny (12 marca 2008 r.),

–  prof. dr hab. Henryk Mruk z Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu – Kategoryzacja produktu, jak pa-
cjent szuka leku w aptece (12 marca 2008 r.),

–  dr hab. Marcin Gruchała z I Kliniki Chorób Serca 
AMG – Nowe możliwości terapeutyczne u cho-
rych ze stabilną chorobą wieńcową w roku 2008 
(4 czerwca 2008 r.),

–  dr med. Radosław Szczęch z Kliniki Nadciśnienia 
i Diabetologii AMG – Zwiększenie przestrzegania 
zaleceń przez pacjentów – korzyści ze stosowania 
preparatów złożonych (4 czerwca 2008 r.),

–  lek. med. Marcin Trenkner z Kliniki Kardiochirurgii 
i Chirurgii Naczyniowej AMG – Przewlekła choro-
ba żylna kończyn dolnych – profilaktyka, rozpo-
znanie, leczenie (11 czerwca 2008 r.),

–  prof. dr hab. Agata Karowicz-Bilińska z I Katedry Gi-
nekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi – Żywienie kobiet w ciąży (18 czerwca 2008 r.),

–  prof. dr hab. Agata Karowicz-Bilińska z I Katedry 
Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi – Zaburzenia czynności układu po-
karmowego u kobiet w ciąży (18 czerwca 2008 r.).



Tom 65 · nr 2 · 2009122

Na zebraniach zarządu omawiano sprawy zwią-
zane z bieżącą działalnością oddziału oraz Sekcji Ap-
tek Szpitalnych, Historii Farmacji i Studenckiej „Młoda 
Farmacja”, a także podejmowano decyzje finansowe, 
przyjmowano nowych członków oraz dyskutowano 
nad sprawami ważnymi dla środowiska naukowego 
i zawodowego farmaceutów. Ważnym elementem 
dyskusji była m.in. kwestia przekazania w depo-
zyt tworzącemu się Muzeum Akademii Medycznej 
w Gdańsku zbiorów książek, czasopism i eksponatów 
zgromadzonych w Izbie Muzealnej Farmacji PTFarm.

Na Wydziale Farmaceutycznym AMG aktywnie 
działa Sekcja Studencka „Młoda Farmacja”, skupia-
jąca studentów wszystkich lat studiów kierunku far-
macja. Sekcja prowadzi wielokierunkową działalność, 
która obejmuje m.in. współorganizację akcji profi-
laktycznych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza, 
organizację spotkań dla studentów IV roku w związ-
ku z przygotowaniami do wykonywania prac magi-
sterskich, sympozjów na temat możliwości kariery 

w zawodzie oraz zagranicznych praktyk wakacyjnych, 
które odbywają się w kilkunastu krajach świata.

Jednym z obszarów działalności Sekcji Studenckiej 
jest organizacja Wydziałowego Konkurs Prac Magi-
sterskich. Studenci z „Młodej Farmacji” zorganizo-
wali w upływającym roku akademickim piątą edycję 
konkursu, którego laureaci zostali uhonorowani pod-
czas uroczystego dyplomatorium wysokimi nagroda-
mi pieniężnymi ufundowanymi przez Zarząd Oddziału 
Gdańskiego PTFarm.

Gdańskie władze PTFarm cenią sobie dobrze ukła-
dającą się współpracę z Gdańską Okręgową Izbą 
Aptekarską (GOIA). Materialnym wymiarem tej współ-
pracy może być m.in. publikacja na stronie www 
GOIA i w Przeglądzie farmaceutycznym – biuletynie 
GOIA ogłoszeń o zebraniach naukowo-szkoleniowych 
PTFarm oraz artykułów informujących o działalności 
Towarzystwa. GOIA uczestniczyła także w organiza-
cji kilku zebrań naukowo-szkoleniowych organizowa-
nych przez Oddział Gdański PTFarm.


