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–  14 października 2008 r. – Leki i substancje pocho-
dzenia naturalnego stosowane w  terapii i  profi-
laktyce chorób nowotworowych – prof. dr hab. n. 
farm. Maria Wolbiś – kierownik Katedry Farmako-
gnozji Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi;

–  25 listopada 2008 r. – Pierwotna profilaktyka prze-
ciwnowotworowa u pacjentów wysokiego ryzyka 
z zaburzeniami układu odpornościowego – prof. 
dr hab. Piotr Fiedor z Akademii Medycznej w War-
szawie;

–  9 grudnia 2008 r. – Prof. dr hab. Jerzy Sykulski 
(1922–2003) – działalność naukowa, dydaktyczna 
i  społeczna w  dziedzinie farmacji – dr n. farm. 
Katarzyna Hanisz – Katedra Historii Medycyny 
i Farmacji UM, dr n. farm. Urszula Kurczewska – 
Katedra Biofarmacji Wydziału Farmaceutyczne-
go UM w Łodzi (posiedzenie zorganizowane przy 
współpracy sekcji historii farmacji).
Działająca przy sekcji aptek komisja ds. turystyki 

(przewodnicząca mgr Barbara Kołudzka) zorganizo-
wała wycieczkę autokarową do Pszczyny i Ogrodzień-
ca (19 kwietnia 2008 r.).

Na posiedzeniach naukowych sekcji historii farma-
cji kierowanej przez dr Katarzynę Hanisz przedstawio-
no sześć referatów o tematyce historycznej. Oprócz 
wymienionych wyżej, przygotowywanych wspólnie 
z sekcją aptek, były to kolejno: 
–  18 marca 2008 r. – Powstanie i działalność łódzkich 

towarzystw lekarskich, farmaceutycznych i insty-
tucji filantropijnych na przełomie XIX i XX wieku (do 
1914 r.) – dr n. hum. Włodzimierz Berner – Katedra 
Historii Medycyny i Farmacji UM w Łodzi;

–  15 kwietnia 2008 r. – Zarys historii aptekarstwa 
w Łowiczu (1524–1939) – dr n. farm. Katarzyna Ha-
nisz – Katedra Historii Medycyny i Farmacji UM 
w Łodzi;

–  17 czerwca 2008 r. – Z dziejów leczenia chorób we-
nerycznych – walka z kiłą na przestrzeni wieków – 
mgr farm. Agnieszka Niedźwiecka – Apteka „Dr 
Max” w Kutnie;

W roku 2008 odbyło się 25 zebrań Oddziału 
Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceu-

tycznego, w tym 20 referatowych posiedzeń na-
ukowych, 4 posiedzenia zarządu oddziału i jedno 
spotkanie o innym charakterze. Współpracowano 
z Okręgową Izbą Aptekarską, Oddziałem Kształ-
cenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycz-
nego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polskim 
Towarzystwem Farmakologicznym, Polskim Towa-
rzystwem Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof 
oraz Polskim Towarzystwem Historii Medycyny 
i Farmacji. W Eskulapie, łódzkim informatorze ap-
tekarskim, zamieszczono kalendarz posiedzeń na-
ukowo-szkoleniowych Oddziału Łódzkiego PTFarm, 
zaplanowanych na 2008 rok (Eskulap 1/2008). Człon-
kowie towarzystwa tradycyjnie otrzymali zaprosze-
nia na posiedzenia.

W oddziale działało pięć sekcji: aptek, historii far-
macji, technologii farmaceutycznej i medycznej, ko-
smetologiczna i studencka „Młoda Farmacja”. Sekcja 
aptek, kierowana przez mgr Henrykę Walczak, zorga-
nizowała w 2008 roku siedem posiedzeń naukowych, 
w tym dwa wspólnie z sekcją historii farmacji: 
–  12 lutego 2008 r. – Chronofarmakoterapia w prak-

tyce farmaceuty – prelegent dr n. farm. Anna Lo-
renc z Zakładu Farmakologii Katedry Farmakologii 
i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi.;

–  11 marca 2008 r. – Leki ukryte – proleki – dr n. farm. 
Wiesława Lewgowd z Zakładu Farmacji Szpitalnej 
Katedry Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego 
UM w Łodzi;

–  8 kwietnia 2008 r. – Leki sieroce – prof. dr hab. n. 
farm. Andrzej Stańczak – kierownik Zakładu Far-
macji Szpitalnej Katedry Biofarmacji Wydziału Far-
maceutycznego UM w Łodzi;

–  20 maja 2008 r. – Taniec śmierci nie tylko w me-
dycynie i  farmacji – dr n. farm. Jan Majewski – 
przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji 
PTFarm (posiedzenie zorganizowane wspólnie 
z sekcją historii farmacji);
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–  21 października 2008 r. – Gmach Wydziału Farma-
ceutycznego w Łodzi – jego powstanie i  kolejne 
modernizacje – mgr farm. Marcin Możdżan – Ka-
tedra Historii Medycyny i Farmacji UM w Łodzi.
Sekcja współpracowała z Oddziałem Łódzkim Pol-

skiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Dr 
Katarzyna Hanisz i mgr Stanisław Mucha uczestni-
czyli w XVII Sympozjum Historii Farmacji Farmacja 
a chrześcijaństwo (Licheń 2008, dwa referaty). Człon-
kowie sekcji publikowali prace (naukowe, popular-
no-naukowe, biografie, sprawozdania) na łamach 
czasopism farmaceutycznych.

Dr Katarzyna Hanisz sprawowała opiekę nad sek-
cją studencką „Młoda Farmacja” Oddziału Łódzkiego 
PTFarm. Przewodniczącym sekcji jest student far-
macji Bartłomiej Wasilewski. „Młoda Farmacja” była 
współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Prac 
Magisterskich (27 września 2008 r.).

Sekcja technologii farmaceutycznej i medycznej, 
kierowana przez dr. Jana Hołyńskiego, zorganizowa-
ła w 2008 roku 10 posiedzeń naukowych. Wygłoszo-
no na nich następujące wykłady: 
–  31 stycznia 2008 r. – Import równoległy produktów 

leczniczych w świetle znowelizowanego prawa far-
maceutycznego – dr Tomasz Dzitko – prezes firmy 
Delfarma Łódź;

–  28 lutego 2008 r. – Nowy paradygmat jakości pro-
duktów leczniczych ICH Q 8, 9 i 10. Cz. II. Aktual-
ne problemy leków sfałszowanych – prof. dr hab. 
n. farm. Zbigniew Fijałek – dyrektor Narodowego 
Instytutu Leków;

–  27 marca 2008 r. – Przyczyny nieuznania dokumen-
tacji dotychczasowej w procesie harmonizacji. Wy-
brane przykłady – prof. dr hab. n. farm. Aleksander 
Mazurek – Narodowy Instytut Leków;

–  24 kwietnia 2008 r. – Klasyfikacja wyrobów medycz-
nych i procedur oceny ich zgodności z uwzględnie-
niem zmian w dyrektywie – mgr Joanna Kilkowska 
– wiceprezes ds. Wyrobów Medycznych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych;

–  29 maja 2008 r. przedstawiono dwa wykłady – 
Dlaczego lubimy kolor niebieski? Jak światło regu-
luje pracę Twojego zegara biologicznego? – prof. 
dr hab. Jolanta B. Zawilska – Zakład Farmakolo-
gii Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi oraz 
Krajowy rynek farmaceutyczny po roku 2008 – 
prof. dr hab. Aleksander Mazurek – Narodowy In-
stytut Leków;

–  26 czerwca 2008 r. – Nowe regulacje dotyczące 
produktów leczniczych z pogranicza – dr n. farm. 
Elżbieta Wojtasik – wiceprezes ds. Produktów 
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych;

–  25 września 2008 r. – Nowe prawo farmaceutycz-
ne w rok po wejściu w życie. Kluczowe zagadnienia 

dotyczące oceny dokumentacji w procesie harmo-
nizacji – mgr Grzegorz Cessak – kierownik Wydzia-
łu Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych;

–  30 października 2008 r. – Suplementy diety w świe-
tle przepisów prawa żywnościowego i  farma-
ceutycznego – mgr Maria Suchowiak – dyrektor 
Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywie-
nia GIS;

–  27 listopada 2008 r. – Przegląd legislacji europej-
skiej i narodowej w zakresie wytwarzania i importu 
produktów leczniczych – mgr farm. Daniel Gralak 
– dyrektor Departamentu Inspekcji ds. Wytwarza-
nia GIF;

–  11 grudnia 2008 r. – Leki generyczne – prof. dr hab. 
n. farm. Andrzej Stańczak – kierownik Zakładu Far-
macji Szpitalnej Katedry Biofarmacji Wydziału Far-
maceutycznego UM w Łodzi.
W wyniku prowadzonej działalności pogłębiono 

współpracę zakładów naukowych Wydziału Farma-
ceutycznego UM w Łodzi z przedsiębiorstwami pro-
dukcyjnymi i hurtowniami farmaceutycznymi Łodzi, 
regionu i Polski.

Sekcja Technologii Farmaceutycznej i Medycznej 
Oddziału Łódzkiego oraz Sekcja Biotechnologii Farma-
ceutycznej przy ZG PTFarm zorganizowały IV Forum 
Farmacji Przemysłowej (Kościelisko, 11–13 września 
2008). Przewodniczącym komitetu ds. organizacyj-
nych był dr Jan Hołyński, przewodniczącym komite-
tu ds. programowych – prof. dr Aleksander Chmiel. 
Forum było kontynuacją cyklu konferencji Polscy wy-
twórcy produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Konfe-
rencja odbyła się pod patronatem merytorycznym 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Materia-
łów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tematyka 
obejmowała m.in. zagadnienia związane z wytwarza-
niem, rejestracją, obrotem i bezpieczeństwem sto-
sowania produktów z pogranicza (suplementy diety, 
dermokosmetyki). Materiały konferencyjne ukazały 
się w formie elektronicznej (red. prof. dr. hab. Alek-
sandra Chmiela i dr. Jana Hołyńskiego, wyd. Polskie 
Towarzystwo Farmaceutyczne), a sprawozdanie z niej, 
pióra prof. Witolda Wieniawskiego publikujemy w ni-
niejszym numerze Farmacji Polskiej.

Sekcja technologiczna współpracuje z Polskim 
Towarzystwem Medycyny Stanów Nagłych i Ka-
tastrof, Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techni-
ki Medycznej w Celestynowie oraz Inspektoratem 
Wojskowej Służby Zdrowia MON, czego efektem 
była konferencja naukowo-szkoleniowa dla farma-
ceutów wojskowych i cywilnych – III Ogólnopolska 
Sesja Naukowo-Szkoleniowa Forum Farmacji i Me-
dycyny Wojskowej Postępy w naukach farmaceutycz-
nych i medycznych (Celestynów, Wojskowy Ośrodek 
Farmacji i Techniki Medycznej, 11–13 czerwca 2008). 



P O L S K I E  TOWA R Z YS T WO FA R M ACEUT YC Z N E

275Tom 65 · nr 4 · 2009

Realizowano program ciągłego szkolenia farmaceu-
tów zatrudnionych w Wojskowej Służbie Zdrowia. 
Głównymi tematami sesji były przewidywanie za-
grożenia obszaru kraju oraz działanie kryzysowe – 
metody przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym 
i cywilizacyjnym, w tym bioterroryzmowi (materia-
ły konferencyjne).

Dr Jan Hołyński został redaktorem naczelnym 
kwartalnika Wojskowa Farmacja i Medycyna, powsta-
łego pod auspicjami Inspektoratu Wojskowej Służby 
Zdrowia Sił Zbrojnych Wojska Polskiego. Kwartalnik 
jest poświęcony zagadnieniom naukowym, społecz-
no-zawodowym i szkoleniowym w pionie Farmacji 
Wojskowej i Medycyny. Ponadto dr Hołyński, jako 
reprezentant PTFarm, wszedł w skład rady progra-
mowej czasopisma naukowego Przemysł farmaceu-
tyczny.

Członkowie zarządu Oddziału Łódzkiego byli 
współorganizatorami XIX Ogólnopolskiego Sympo-
zjum Bromatologicznego Prawidłowa jakość żywności 
podstawą profilaktyki zdrowotnej (Łódź, 11–12 wrze-
śnia 2008). Przewodniczącą komitetu organizacyjne-
go była prof. Anna Wędzisz. Tematyka sympozjum 
obejmowała m.in. zagadnienia z zakresu wartości 
odżywczych żywności, chemicznych i biologicznych 
zanieczyszczeń żywności, oceny sposobu żywie-
nia populacji, żywności XXI wieku oraz roli żywienia 
w profilaktyce i terapii schorzeń dietozależnych.

We współpracy z firmą Novartis Poland sp. z o.o. 
zorganizowano konferencję naukowo-szkoleniową 
Grzybica stóp, problem społeczny i medyczny (6 mar-
ca 2008) oraz konferencję na temat Infekcje górnych 
dróg oddechowych – rozpoznanie choroby i sposoby 
leczenia (28 października 2008).

Firma Abbot Cabora Tories Poland sp. z o.o. i Od-
dział Łódzki PTFarm zorganizowały konferencję na 
temat otyłości – Jak skutecznie i bezpiecznie leczyć 
otyłość (9 czerwca 2008).

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTFarm we współ-
pracy z Seminar Marketing Management s.c. zorga-
nizował II Ogólnopolskie Forum Aptekarskie Apteka 
w Europie (14 października 2008). Honorowy patro-
nat nad konferencją objął Zarząd Główny Polskie-
go Towarzystwa Farmaceutycznego. Podczas zajęć 
omawiano m.in. marketingowe zarządzanie apteką, 
wizerunek i promocję apteki, merchandising aptecz-
ny, zarządzanie personelem, zasady komunikowania 
się z pacjentem, umiejętność prowadzenia apteki, 
otoczenie (konkurencja) a działanie apteki. W spo-
tkaniu wzięło udział blisko stu farmaceutów z regio-
nu łódzkiego.

Zarząd oddziału współdziałał z Wojewódz-
kim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych 
i Oddziałem Kształcenia Podyplomowego Wy-
działu Farmaceutycznego UM w Łodzi w podno-
szeniu kwalifikacji zawodowych farmaceutów. 
W posiedzeniach referatowych organizowanych 
przez poszczególne sekcje uczestniczyli farmaceu-
ci ubiegający się o specjalizacje zawodowe oraz 
inni, zainteresowani tematyką wykładów. Wspól-
nie z Oddziałem Kształcenia Podyplomowego Wy-
działu Farmaceutycznego w Łodzi oraz Okręgową 
Izbą Aptekarską przeprowadzono sesję plakatową 
dla farmaceutów specjalizujących się w farmacji ap-
tecznej. Przedstawiciele zarządu oddziału prowa-
dzili wykłady w ramach szkoleń specjalizacyjnych 
i ciągłych, uczestniczyli w pracach Rady Programo-
wej ds. Szkolenia Podyplo mowego Wydziału Far-
maceutycznego UM w Łodzi oraz wchodzili w skład 
komisji przeprowadzających egzamin specjalizacyj-
ny z zakresu farmacji aptecznej.

Prowadzono działalność informacyjną na temat 
roli i zadań PTFarm wśród łódzkich studentów far-
macji.
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