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wodowym, liderów, ludzi nauki ze wszystkich stron 
kuli ziemskiej.

Poszerzaniu horyzontów zawodowych, wymianie 
doświadczeń służącej wypracowaniu wspólnych ce-
lów, służyć będzie koleżeńska, wolna od konkurencji 
atmosfera kongresu. Na forum dotyczącym polity-
ki zasad postępowania dyskutowane będą między 
innymi zagadnienia związane z prawem własności 
intelektualnej, patentami z dziedziny farmacji, czy-
li sprawami mającymi bezpośredni wpływ na pracę 
zawodową farmaceuty.

Specjalna sesja poświęcona będzie zagadnieniom 
ciągłego podwyższania standardów zawodowych 
i odnoszenia sukcesów na polu biznesowym. Czwarta 
sesja tematyczna poświęcona będzie zagadnieniom 
zatrudnienia farmaceutów i ich migracji, a także roli 
farmacji w życiu publicznym.

Wspomniane wyżej kwestie, to tylko zasygnalizo-
wanie wielu innych zagadnień – z każdej gałęzi far-
macji, jakie będą omawiane w trakcie pięciodniowego 
kongresu FIP.

Spotkanie w Istambule daje możliwość do zazna-
jomienia się z opiniami ekspertów, zapoznania się 
z trendami w naukach farmaceutycznych, a także 
stwarza możliwość nawiązania wielu kontaktów z far-
maceutami z całego świata.

Odwiedź stronę: www.fip.org/istambul2009
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Jakże rzadko podążamy śladem powszechnie znanej 
prawdy, iż niejedno z najważniejszych doświadczeń 

zawodowych ma miejsce poza miejscem naszej pra-
cy, poza apteką.

Wyjście poza środowisko zawodowe pozwala nam 
spojrzeć z dystansem na nasze codzienne profesjonal-
ne działania w miejscu pracy, pozwala na wytycze-
nie bliższych i dalszych celów zawodowych. Z drugiej 
strony spędzając urlop w pięknym otoczeniu, kuszeni 
słońcem czy śniegiem, zapominamy o naszej codzien-
nej aktywności zawodowej.

Udział w Kongresie FIP 2009 pozwala pogodzić 
te dwie sprzeczności. Tydzień pobytu w słonecznym 
Istambule stwarza okazję farmaceutom z całego 
świata do wymiany myśli i doświadczeń dotyczą-
cych spraw zawodowych. W oderwaniu od codzien-
nych obowiązków, często rutyny, łatwiej jest dostrzec 
dalsze perspektywy rozwoju zawodowego oraz prze-
analizować czynniki wpływające na wykonywanie za-
wodu farmaceuty.

Kongres FIP 2009 to doskonała okazja, aby w pięk-
nej scenerii, w miłej koleżeńskiej atmosferze – czy 
to w trakcie warsztatów, sesji interaktywnych, dys-
kusji, a nawet podczas posiłków – wymienić i prze-
dyskutować poglądy i doświadczenia oraz znaleźć 
wspólne rozwiązania podobnych problemów zawo-
dowych. Kongres w Istambule, to możliwość spo-
tkania i poznania najznamienitszych postaci świata 
farmacji, naukowców z imponującym dorobkiem za-
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