Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007
Prace związane z działalnością naukową PTFarm
• kontynuacja prac z poprzednich kadencji w zakresie działalności statutowej,
• kontynuowanie organizowania dotychczasowych konferencji i sympozjów naukowych, spotkań zawodowych, aktywizowanie prac sekcji naukowych,
• wsparcie finansowe i organizacyjne działalności Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej,
• koordynacja działań środowiska farmaceutycznego na rzecz wyboru przedstawicieli nauk
farmaceutycznych do Rady Nauki i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej,
• przyznawanie nagród za najlepsze prace habilitacyjne oraz organizowanie Ogólnopolskiego
Konkursu Prac Magisterskich,
• przyznawanie nagród za najlepsze prace opublikowane na łamach czasopism naukowych
PTFarm („Acta Poloniae Pharmaceutica" i „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna"), rozszerzenie
listy nagród o kategorię najlepszej publikacji szkoleniowej w „Farmacji Polskiej".
• podjęcie wysiłków w celu podniesienia naukowego poziomu czasopism naukowych PTFarm
(„Acta Poloniae Pharmaceutica" i „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna") oraz zwiększenie
punktacji publikowanych w nich prac. Kontynuowanie prac związanych ze zmianą profilu „Farmacji Polskiej" w kierunku nadania jej charakteru czasopisma szkoleniowego
o wysokim poziomie naukowym i zawodowym,
• wspieranie finansowe wyjazdów pracowników naukowych i studentów farmacji na krajowe
1 międzynarodowe zjazdy, sympozja i konferencje naukowe.

Starania w celu podniesienia prestiŜu naukowego i zawodowego farmaceutów
• współdziałanie z samorządami zawodowymi i towarzystwami naukowymi zrzeszającymi
przedstawicieli róŜnych zawodów medycznych w celu zwiększenia prestiŜu pracowników
słuŜby zdrowia,
• współpraca z instytucjami odgrywającym i znaczącą rolę dla środowiska farmaceutycznego:
Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Nauki, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, uczelniami i instytucjami naukowymi,
• rozszerzanie aktywnych działań na rzecz specjalizacji i innych form doskonalenia zawodowe
go,
• rozwijanie współpracy z firmami farmaceutycznymi i ich stowarzyszeniami w celu włączanie
ich do współpracy z PTFarm,
• opiniowanie i proponowanie rozwiązań w sprawach istotnych dla zawodu i nauk farmaceutycznych.

Działania na rzecz środowiska zawodowego
• organizowanie róŜnych form doskonalenia zawodowego, współdziałanie w tym zakresie
z samorządem aptekarskim oraz innymi stowarzyszeniami,
• przystąpienie do prac przygotowawczych w celu opracowania programu oraz materiałów do
szkoleń internetowych,
• współdziałanie z Naczelną Radą Aptekarską w zakresie rozwiązywania aktualnie istotnych dla
zawodu problemów, wprowadzania w praktyce opieki farmaceutycznej,

• dąŜenie do opracowania a następnie przyjęcia wspólnego kodeksu etyki i deontologii
farmaceutycznej.

Sprawy organizacyjne
• podjęcie intensywnych działań na rzecz zwiększenia liczby członków w poszczególnych
oddziałach PTFarm,
• aktualizowanie i doskonalenie centralnej bazy danych o członkach Towarzystwa,
• opracowanie kryteriów oceny statutowej działalności jednostek organizacyjnych (oddziałów,
sekcji ogólnopolskich)
• kontynuowanie prac mających na celu poprawę sposobów prowadzenia dokumentacji
ogólnej i finansowej (organizacja spotkania wybranych w 2004 r. sekretarzy i skarbników
oddziałów terenowych),
• prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych budynków Towarzystwa, doskonalenie
prac administracyjnych i wydawniczych w Biurze ZG.
• doskonalenie kryteriów przyznawania dotacji, delegowania na zjazdy krajowe i zagraniczne,
nagród naukowych,
• uczestnictwo w pracach zespołów i komisji dokonujących nowelizacji prawa farmaceutycznego i
innych dokumentów regulujących sprawy zawodowe i naukowe.

Sprawy finansowe
• racjonalna gospodarka posiadanymi przez PTFarm środkami i poszukiwanie nowych źródeł
finansowania działalności,
• doskonalenie dokumentacji oraz sposobów rozliczeń pomiędzy poszczególnymi jednostka
mi organizacyjnymi PTFarm.

Współpraca międzynarodowa
• kontynuacja współpracy z FIP, EUFEPS, Europejskim Stowarzyszeniem Biotechnologii Farmaceutycznej, Międzynarodowym Towarzystwem Historii Farmacji, Europejskim Towarzystwem Farmacji
Onkologicznej, Europejskim Towarzystwem Farmacji Klinicznej, Europejskim
Stowarzyszeniem Studentów Farmacji i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów
Farmacji
• reprezentowanie Towarzystwa na międzynarodowych kongresach, zjazdach i konferencjach.

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
XX KADENCJI I JEGO PREZYDIUM
Prace realizowane w 2004 roku
Szkolenia podyplomowe
• Trwały prace związane z akredytacją do szkolenia podyplomowego oraz organizacją szkoleń podyplomowych. W składzie komisji akredytującej jednostki do szkolenia podejmowanego z ramienia
PTFarm znaleźli się prof. J. Pachecka, dr E. Telejko, a kieruje nią prof. J. Pluta.
• Wszystkie wydziały farmaceutyczne (oprócz bydgoskiego) przeszły juŜ akredytację w dziedzinie
szkolenia podyplomowego z zakresu farmacji aptecznej. Akredytacja uprawnia do prowadzenia
szkoleń ciągłych (akredytowania zebrań naukowych i wystawiania certyfikatów).
• Trwa akredytacja dotycząca innych specjalizacji. Szczególnie aktywny jest poznański Wydział

Farmaceutyczny, który ubiega się o akredytację do prowadzenia szkoleń dotyczących wszystkich
kierunków specjalizacji.
• Akredytacja do prowadzenia szkoleń podyplomowych została praktycznie zakończona. Oczekuje na nią
jedynie Wydział Farmaceutyczny AM w Warszawie.
• Odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej, na którym omawiano sprawy szkolenia przeddyplomowego i podyplomowego.
Zajmowano się sprawami, które powstały w wyniku opublikowanego rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie szkoleń ustawicznych, w tym problemów i zadań, jakie powstały przed PTFarm.
Prof. Pluta zwrócił uwagę na fakt, Ŝe temat szkolenia ciągłego farmaceutów jest bardzo gorący.
Sprawa jest stale poruszana na posiedzeniach Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej i omawiana na
wydziałach farmaceutycznych. Będzie ona tematem konferencji, która odbędzie się w dniach 13-14
grudnia. Zostaną na niej szczegółowo omówione zasady współpracy wszystkich organizacji biorących
udział w szkoleniu ciągłym.
Udziałem w zebraniach naukowych (sponsorowaniem) zainteresowane są firmy farmaceutyczne.
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe program zebrań naukowych organizowanych przez jednostki PTFarm jest
akredytowany przez wydziały farmaceutyczne i prezentacje firm nie wchodzą w jego zakres. Program
sponsorski moŜe być włączony w część towarzyską zebrania.
Dyskutanci podkreślali, Ŝe w kaŜdym miesiącu w oddziałach Towarzystwa powinno odbywać
się przynajmniej jedno zebranie naukowe - najlepiej w stałym terminie - np. we Wrocławiu jest to
ostatni piątek miesiąca. Spotkania powinny być bezpłatne, niezaleŜnie od tego czy są sponsorowane czy
nie. Jeśli opłacane są wyłącznie z funduszy oddziału (składek członkowskich) - udział w nich powinni
brać tylko członkowie PTFarm. Stanowi to szansę na zwiększenie liczby członków Towarzystwa.
26 października br. odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm, na którym powstała propozycja zorganizowania w dniach 12-15 grudnia wspólnej konferencji prezesów oddziałów Towarzystwa, dziekanów wydziałów farmaceutycznych i prezesów okręgowych izb aptekarskich. Towarzystwo sfinansowałoby udział w niej swoich przedstawicieli, samorząd zawodowy - swoich,
natomiast koszty udziału dziekanów zostałyby pokryte przez Ministerstwo Zdrowia. Na konferencji ustalono by szczegóły funkcjonowania szkolenia podyplomowego i ciągłego. Rozstrzygnięcia prawne w tej
sprawie są jednoznaczne.
Prezydium jednomyślnie zaakceptowało projekt organizacji konferencji w siedzibie PTFarm i
wyraziło zgodę na wydatkowanie kwot pokrywających udział w niej przedstawicieli Towarzystwa.
Prof. Pluta stwierdził, Ŝe organizacja posiedzeń szkoleniowych stanowi dla Towarzystwa duŜą
szansę zwiększenia liczby członków. W spotkaniach takich uczestniczy duŜa liczba młodych farmaceutów. Korzystne byłoby organizowanie przynajmniej jednego takiego posiedzenia w miesiącu przez
kaŜdy oddział PTFarm, w ustalonych z góry terminach. NaleŜy omówić sposób organizacji szkoleń i
doradzić prezesom oddziałów jak powinni je organizować. W zebraniach powinni równieŜ aktywnie uczestniczyć aptekarze, przedstawiając krótkie doniesienia dotyczące spraw stricte zawodowych.
W związku z podjętymi wcześniej decyzjami na posiedzeniu w październiku br. Prezydium ZG postanowiło, Ŝe w dniach 13-14 grudnia odbędzie się konferencja poświęcona szkoleniu ciągłemu farmaceutów, w której wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, samorządu zawodowego (prezesi izb okręgowych), wydziałów farmaceutycznych (dziekani) i PTFarm (prezesi oddziałów).
Konferencję otworzy prezes NRA mgr Andrzej Wróbel, a poprowadzi prof. Janusz Pluta. Zostaną na niej
przedstawione 3 doniesienia - mgr Katarzyny Chmielewskiej z Ministerstwa Zdrowia na temat załoŜeń
szkolenia ciągłego farmaceutów, prof. J. Pluty na temat roli jednostek szkolących w procesie szkolenia
ciągłego oraz mgr. A. Wróbla na temat roli samorządu zawodowego w tym procesie.
Firma Nobifarm, która w Polsce reprezentuje firmę Biotest zaproponowała zorganizowanie dla
PTFarm szkolenia dla farmaceutów szpitalnych w Irlandii. Szkolenie jest przewidziane 12.09.04 i ma
obejmować zwiedzanie szpitali w Dublinie, wymianę doświadczeń farmaceutów polskich i irlandzkich
oraz referat na temat zastosowania preparatów krwiopochodnych. Umowa na to szkolenie została
przygotowana przez dr. J. Szewczyńskiego.

Współpraca z zagranicą
Prezydium minowało prof. J. Pachecka oficjalnym delegatem PTFarm na kongres FIP w Nowym Orleanie, natomiast prof. R. Olędzka została delegowana na Kongres Europejskiej Federacji Nauk
Farmaceutycznych (EUFEPS), który odbędzie się w dniach 17-20 października w Brukseli. Prezydium
jednomyślnie delegowało prof. Olędzką na ten Kongres, mianując ją jednocześnie oficjalnym przedstawicielem PTFarm w EUFEPS.
Pan dr Ivan da Silva z Portugalskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zwrócił się z prośbą
o poparcie jego kandydatury do władz EuroPharm Forum. Pani E. Zygadło przygotowała pismo z poparciem tej kandydatury.
Prof. J. Pluta poinformował, Ŝe dzięki współorganizowaniu kongresu w Norymberdze, na którym
prof. A. Mazurek był wiceprzewodniczącym, PTFarm otrzymał za swoje zaangaŜowanie w jego pracach
24.000 euro.
Prof. W. Wieniawski został delegowany na VII Europejską Konferencję „Elementy naukowe kontroli leków", która odbędzie się w dniach 22-23 listopada w ParyŜu.
XIX Naukowy Zjazd PTFarm
Prof. A. Kubis- przewodniczący Komitetu Organizacyjnego przedstawił informację o stanie przygotowań do XIX Naukowego Zjazdu PTFarm. Prowadzone są finalne działania dotyczące organizacji uroczystości otwarcia Zjazdu. Przed jej rozpoczęciem odbędzie się konferencja prasowa (w siedzibie dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego), którą poprowadzi redaktor naczelna „Gazety Farmaceutycznej" red.
Ewa Dux. Patronat medialny nad Zjazdem przyjęły „Gazeta Farmaceutyczna" i „Czasopismo Aptekarskie". W konferencji wezmą udział przedstawiciele mediów lokalnych i ogólnopolskich.
Na uroczystości otwarcia Zjazdu zaprezentowane zostaną dwa wykłady plenarne -J. Parrot
(prezesa FIP) i prof. R. Kaliszana (laureata nagrody Fundacji Nauki Polskiej), występ artystyczny i migawka medialna dotycząca historii i teraźniejszości PTFarm.
Głównymi sponsorami Zjazdu są firmy Servier, Farmacol, Hasco-Lek i Zarząd Główny PTFarm.
Zjazd dotowany jest przez Zarząd Główny kwotą 50 tys. zł, główne firmy sponsorujące przeznaczyły na
ten cel równieŜ po 50 tys. zł kaŜda, a mniejsi sponsorzy, w tym równieŜ izby aptekarskie, po 2-10 tys. zł
W programie Zjazdu przewidziane są 2 dyskusje okrągłego stołu - dotyczące szkolenia przed- i
podyplomowego farmaceutów oraz opieki farmaceutycznej.
Nie będzie sekcji homeopatycznej, a sekcja farmacji szpitalnej została połączona z sekcją aptek
otwartych.
Pierwszego dnia Zjazdu, oprócz uroczystego otwarcia, przewidziane jest plenarne spotkanie integracyjne i spotkanie z prezesem FIP dotyczące współpracy technicznej i związanej z wymianą materiałów szkoleniowych.
Drugiego dnia całodzienne obrady w sekcjach, a takŜe obiad dla Komitetu Naukowego i bankiet. Trzeciego dnia obrady w sekcjach, konferencje okrągłego stołu i zajęcia warsztatowe.
Prof. J. Pluta planuje równieŜ przy okazji Zjazdu organizację spotkania Ogólnopolskiej Sekcji
Akademickiej - konferencji dziekanów.
Powrócono do kwestii gości zagranicznych na XIX Naukowym Zjeździe PTFarm we Wrocławiu.
E. Zygadło poinformowała takŜe, Ŝe na Zjazd przyjedzie prof. Jean Parrot- prezes FIP. Prof. Noe nie
potwierdził jeszcze swojego udziału. Przylot i pobyt prezesa FIP J. Parrot pokryje firma Servier, a przyjazd prof. Noe - PTFarm. Prof. R. Olędzka będzie opiekować się prof. Noe, a p. Ewa Zygadło - prof. J.
Parrot.
Ewa Zygadło zaproponowała rozwaŜyć propozycję zorganizowania oficjalnej pierwszego dnia
Zjazdu kolacji z gośćmi zagranicznymi. MoŜna skorzystać z obecności prezesa FIP i omówić z
nim moŜliwość bezpłatnego wykorzystywania materiałów szkoleniowych do „Farmacji Polskiej",
głównie w zakresie edukacji zdrowotnej pacjentów.
Prof. J. Pluta poparł tę propozycję i dodał, Ŝe przy okazji wydawania „Farmacji Polskiej" moŜna
takŜe wydawać inne materiały pod jej egidą.

Zaproponowała równieŜ wspólne zorganizowanie konferencji prasowej z „Gazetą Farmaceutyczną" i
PTFarm. E. Zygadło przygotuje propozycję materiałów prasowych dla PTFarm i „Gazety Farmaceutycznej" oraz zajmie się zaproszeniem dziennikarzy. Servier sfinansuje catering dla dziennikarzy i zaproszonych gości. Proponowany termin konferencji 22 lub 23 września 2004 roku w Sali Dziekanatu
Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Prezydium rozpatrzyło takŜe wnioski o nadanie honorowego tytułu „Przyjaciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku ...". Tytuł ten moŜe być nadawany osobom prawnym, instytucjom i
osobom fizycznym, które wspomagają Towarzystwo organizacyjnie lub finansowo. Wnioski moŜe
składać prezes, członkowie Prezydium i w określonych przypadkach inni członkowie Zarządu. W tym
roku z okazji Zjazdu zostaną przyznane te nagrody na wniosek prof. A. Kubisa - firmie Servier oraz
na wniosek dr. Szewczyńskiego - firmie Aventis Pharma i GlaxoSmithKline.
Firma Servier zwróciła się z prośbą o moŜliwość wykorzystania logo PTFarm na swoich materiałach promocyjnych i naukowych w związku z otrzymaniem nagrody „Przyjaciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku 2004", na co prezydium wyraziło zgodę.
„Gazeta Farmaceutyczna" odpowiedziała pozytywnie na pismo w sprawie objęcia patronatem medialnym XIX Naukowego Zjazdu PTFarm we Wrocławiu. Zaoferowała takŜe pomoc w przygotowaniu
konferencji prasowej przed otwarciem Zjazdu.
Konferencje
Prof. J. Pluta przypomniał, Ŝe XXII Dni Farmacji Szpitalnej zakończyły się sukcesem organizacyjnym i finansowym. Sukcesem organizacyjnym było równieŜ współorganizowanie przez PTFarm międzynarodowego kongresu dotyczącego technologii postaci leku w Norymberdze.
Dr J. Łazowski poinformował, Ŝe w dniach 11-12 czerwca we Frankfurcie i Słubicach odbywała
się I Polsko-Niemiecka Konferencja Farmacji Onkologicznej, na której strona polska przedstawiła 5
wykładów, a strona niemiecka 10. Konferencja zakończyła się sukcesem organizacyjnym i przyniosła pewien zysk finansowy, wobec czego obie strony postanowiły organizować ją dorocznie.
Odbyła się bardzo udana pod względem naukowym Konferencja Studenckiego Forum Medicum
pod patronatem PTFarm. Prezes PTFarm prowadził na niej sekcję lekarsko-far-maceutyczną.
Ogólnopolska Sekcja Farmacji Onkologicznej będzie organizatorem V Ogólnopolskiego Spotkania
Farmacji Onkologicznej, które odbędzie się w Zakopanem w dniach 13-16 października. Na program złoŜą się wykłady farmaceutów i lekarzy, warsztaty poświęcone farmakoeko-nomii w leczeniu onkologicznym oraz nowym metodom przygotowania cytostatyków.
Prof. Pluta przypomniał, Ŝe odbyło się kolejne Ogólnopolskie Sympozjum Historii Farmacji w
Horyńcu Zdroju i przygotowywane jest Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne.
Dr J. Majewski - prezes Zespołu Sekcji Historii Farmacji poinformował o planowanym na 3 listopada posiedzeniu naukowym Zespołu i zwrócił się z prośbą o zapewnienie warunków lokalowych i
zwrotu jego uczestnikom kosztów podróŜy, na co wyraziło zgodę Prezydium PTFarm.
Wizyty, spotkania
20 października 2004 roku w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Materiałów Medycznych i Środków Biobójczych odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania pracy zespołu doradców
akcesyjnych Unii Europejskiej. Ówczesny prezes Urzędu prof. M. PiroŜyński wyróŜnił współpracę z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym w zakresie wydawnictw („Farmakopea Polska", „Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych"). Prowadzone są przygotowania do publikacji „Suplementu I do Farmakopei Polskiej VI", prawdopodobnie zostanie on wydany w Dziale Wydawnictw PTFarm. Planowane jest
włączenie Towarzystwa w prace nad badaniami leków.
Prezes Towarzystwa uczestniczył w posiedzeniu Komisji Nauki Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczącym szkoleń ciągłych. Spotkał się teŜ z prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej - mgr. A. Wróblem. Omawiano sprawy współpracy między obydwiema organizacjami. Planowane jest zawarcie dwóch

porozumień: dotyczącego powołania zespołu do spraw opracowania wspólnego kodeksu etyki farmaceutycznej oraz powołania wspólnego zespołu do spraw koordynacji działań w dziedzinie opieki farmaceutycznej. Teksty porozumień zostaną opracowane przez radców prawnych, a następnie zatwierdzone przez
oba prezydia i podpisane przez prezesów. Obaj prezesi omawiali takŜe sprawę najmu wyremontowanych
pomieszczeń gościnnych w budynku B dla NRA.
Prof. J. Pluta, dr J. Szewczyński i red. H. Plata spotkali się z nowym prezesem Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Materiałów Medycznych i Środków Biobójczych dr. A. Koronkiewiczem. Ze
strony Urzędu potwierdzona została wola współpracy z Towarzystwem i wprowadzenia w Ŝycie podpisanej wcześniej umowy dotyczącej publikacji „Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych".
Patronaty
Hurtownia farmaceutyczna Torfarm zwróciła się do PTFarm o objęcie patronatem konkursu prac
magisterskich. Prof. J. Pluta poinformował Torfarm, Ŝe jest to powielenie tego co od wielu lat robi PTFarm. Być moŜe konkurs Torfarmu dojdzie do skutku. Sugerowana jest wtedy zmiana tytułu konkursu,
aby nie był on mylony z konkursem PTFarmu. Na razie czekamy na dalsze kroki ze strony Torfarmu.
Dr A. Deląg zwrócił się z prośbą, aby PTFarm objął patronatem Międzynarodowy Kongres Szkoleniowy Praktycznej i Naukowej Farmacji, który odbędzie się w Krakowie we wrześniu 2005 r. Inicjatorem i organizatorem tego Kongresu jest Niemiecka Izba Aptekarska. Prezydium zaakceptowało tę propozycję.
Instytut Badań Międzynarodowych zwrócił się z prośbą objęcia patronatem konferencji dla szefów firm z branŜy farmaceutycznej, która odbędzie się w Warszawie w dniach 22-24 listopada. Prawnicy
z wiodących kancelarii adwokackich w Warszawie omawiać będą głównie zagadnienia prawne. PTFarm
opierając się na kompleksowych informacjach o firmie, programie szkoleniowym i wykładowcach
wyraził zgodę na objęcie ww. Konferencji swoim patronatem. Ze strony PTFarm nie było Ŝadnych
zastrzeŜeń merytorycznych co do treści szkolenia.
Prof. W. Wieniawski potwierdził słuszność tej decyzji, poniewaŜ prawo jest coraz bardziej waŜne
w farmacji, a zaistnienie PTFarm na takiej konferencji to dobry początek współpracy z kancelariami
adwokackimi i moŜliwość pozyskania ich do współpracy na niwie „Farmacji Polskiej".
Decyzję prezesa poparli dr J. Natowska i prof. A. Kubis. Stwierdzili oni, Ŝe dobrze się stało, Ŝe
PTFarm angaŜuje się w tego typu działania.
Nagrody
Prezydium zatwierdziło nagrody za prace habilitacyjne obronione w latach 2002-2003. Zdecydowano, Ŝe nagrodzone zostaną wszystkie zgłoszone prace, które zostały wręczone na posiedzeniu ZG 2
grudnia 2004 roku.
Prof. Pluta powitał zebranych, przypominając, Ŝe bieŜące posiedzenie Zarządu Głównego ma charakter uroczysty - jego gośćmi są autorzy prac habilitacyjnych obronionych w latach 2002-2003. Dodał,
Ŝe stopień doktora habilitowanego jest najtrudniejszy do osiągnięcia, ale jednocześnie wiąŜe się z duŜym prestiŜem, jego uzyskanie stanowi ogromne osiągnięcie zarówno osobiste, jak i jednostki naukowej. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne zawsze starało się wspierać działalność naukową, zarówno
przez publikację czasopism naukowych, jak i przyznawanie nagród naukowych.
Komisja do spraw Nagród Naukowych PTFarm zadecydowała, Ŝe nagrodzone zostaną wszystkie
zgłoszone prace:
- dr hab. Grzegorz Bielawski (AM Białystok): „Aromatyczne bisamidyny - synteza, właściwo
ści biologiczne i oddziaływanie z DNA",
- dr hab. Grzegorz Bazylak (AM Bydgoszcz): „Chromatograficzny skrining i potencjometryczna
mikrodetekcja adrenolityków z wykorzystaniem efektów supramolekularnych",
- dr hab. Wiesław Sawicki (AM Gdańsk): „Koncepcja nowych postaci leku - podpoliczkowej
i flotacyjnej dla chlorowodorku werapamilu",

- dr hab. Joanna Kotlińska (AM Lublin): „Udział niektórych miejsc wiązania w receptorze
kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA) w uzaleŜniającym działaniu etanolu i morfiny
u szczurów",
- dr hab. Marek Bernad (AM Poznań): „Substytucja nukleofilowa atomu wodoru w azolach",
- dr hab. Barbara Dolińska (ŚAM Katowice): „Zawiesiny parenteralne hormonów białkowopeptydowych i ich właściwości",
- dr hab. ElŜbieta Makulska-Nowak (AM Warszawa): „Wzajemne oddziaływanie między me
chanizmami regulującymi ciśnienie tętnicze i kontrolującymi doznania bólowe".
Za kaŜdą z prac Prezydium przyznało nagrodę w wysokości 3.000 złotych netto. Prof. Pluta wręczył
dyplomy autorom nagrodzonych prac i zaprosił zebranych na okolicznościową lampkę wina. Obrady
Zarządu Głównego kontynuowano po przerwie.
Sprawy organizacyjne
Na pierwszym posiedzeniu nastąpiło ukonstytuowanie się Prezydium ZG PTFarm. Wiceprezesami
zostali: prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak, prof. dr hab. Jan Pachecka, skarbnikiem - dr Jadwiga
Nartowska, członkami: prof. dr hab. Barbara Filipek, prof. dr hab. Aleksander Kubis, prof. dr hab.
Krystyna Olczyk, prof. dr hab. Marek Wesołowski, dr Elwira Telejko. Dokonano przydziału obowiązków dla poszczególnych członków Prezydium oraz ustalono główne kierunki pracy PTFarm w latach
2004-2007).
Do Prezydium wpłynęła informacja, Ŝe na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się Sąd
KoleŜeński. Jego przewodniczącym został prof. dr hab. Z. Fijałek, wiceprzewodniczącym - prof. dr
hab. S. Fidecka, a sekretarzem - mgr I. Sikora.
Mgr J. Kruszczyński poinformował, Ŝe odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji, na którym
ukonstytuował się jej skład. Przewodniczącym został mgr J. Kruszczyński, jego zastępcą dr B.
Kwiatkowska.
Prof. Pluta przypomniał o wynikłej na Walnym Zgromadzeniu delegatów róŜnicy zdań dotyczącej
wyboru mgr Piotra Klimy do Głównej Komisji Rewizyjnej i przedstawił opinię prawną w tej sprawie. Opinia prawna, na podstawie paragrafu 25 p. 5 Statutu PTFarm, paragrafu 12 Regulaminu Obrad
Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz paragrafu 4 Załącznika nr 1 do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTFarm z 1994 r. stwierdza, Ŝe wybór mgr Klimy - pełniącego w
chwili zgłoszenia swojej kandydatury do Głównej Komisji Rewizyjnej funkcję wiceprezesa Oddziału
Katowickiego Towarzystwa i brak poparcia przez wymaganych przepisami 2 delegatów - był proceduralnie niepoprawny i powinien zostać uznany za niewaŜny.
Zarząd Główny w jawnym głosowaniu, przy 1 głosie wstrzymującym się uznał wybór mgr. P. Klimy na zastępcę członka Głównej Komisji Rewizyjnej za niewaŜny z powodu niedopełnienia wymogów
formalnych.
Prezydium zadecydowało, Ŝe przedstawicielem Prezydium w Komisji Nagród Naukowych PTFarm
pozostanie prof. J. Pachecka. Opiekunem Zespołu Sekcji Studenckich „Młoda Farmacja" i konkursu prac
magisterskich będzie nadal prof. M. Wesołowski.
Główna Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na fakt, Ŝe w Oddziale Zielonogórskim PTFarm nie odbyło się dotychczas Walne Zgromadzenie i nie wybrano nowych władz Oddziału lub nie ma o tym Ŝadnych informacji. Prezydium zdecydowało, Ŝe zwróci się pisemnie do byłego prezesa oddziału z prośbą
o wyjaśnienie dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków. NaleŜy podjąć próbę odtworzenia oddziału,
lub - jeśli będzie to konieczne - decyzję o jego likwidacji. Prof. Pluta stwierdził, Ŝe likwidacja oddziału
byłaby niekorzystna dla pracujących na jego terenie farmaceutów. Rozwiązaniem trudnej sytuacji oddziału mogłoby być znalezienie osoby, która będzie w stanie skonsolidować farmaceutów na terenie
jego działania. Prezydium zobowiązało dr. J. Szewczyńskiego do przygotowania na następne posiedzenie
dokumentacji Oddziału Zielonogórskiego i w porozumieniu z jego władzami pełnej informacji o terenie
jego działania i liczbie członków.

Prezydium przyjęło wnioski o nadanie tytułu honorowego „Przyjaciel PTFarm w roku 2004" złoŜony przez prof. A. Kubisa o przyznanie tego wyróŜnienia firmie Servier i złoŜony przez dr. J. Szewczyńskiego o przyznanie go firmom GlaxoSmithKline i Aventis Pharma. Prof. Pluta odczytał wnioski i
ich uzasadnienie. Zarząd Główny w jawnym głosowaniu nad kaŜdym wnioskiem osobno, przyznał tytuł
honorowy „Przyjaciel PTFarm w 2004 roku" wszystkim zaproponowanym firmom i przyjął uchwałę
nr 9/XX w sprawie nadania im tego tytułu.
Przeprowadzono wybory w Ogólnopolskiej Sekcji Biotechnologii Farmaceutycznej. Prof. A.
Chmiel ze względu na stan zdrowia zrezygnował z jej przewodniczenia. Nową przewodniczącą została
dr Anna Radomska z Oddziału Poznańskiego PTFarm.
9 grudnia odbyło się zebranie skarbników oddziałów PTFarm, na którym omówiono zasady
działalności finansowej Towarzystwa w bieŜącej kadencji.
Wydawnictwa
Dział Wydawnictw przygotowuje suplement do „Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych" i
do „Polskiego Prawa Farmaceutycznego". Trwa sprzedaŜ „Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych", „Polskiego Prawa Farmaceutycznego" i „Farmakopei Polskiej VI".
Opinie, sprawy kontrowersyjne
Od firmy Servier Polska wpłynęło pismo dot. dr. Szuby w związku z artykułem opublikowanym
w „Polityce". Dr Robert Pachocki - autor pisma, zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy wyraŜanie opinii dr. Szuby o firmie Servier i leku Prestarium jest oficjalnym stanowiskiem PTFarm. Prof. J. Pluta
powiedział, Ŝe spotkał się z dr. Szubą, który zgodził się z jego argumentacją, Ŝe wypowiedzi oficjalne
w imieniu Towarzystwa zgodnie z zapisami w Statucie leŜą w gestii prezesa Towarzystwa lub wyznaczonej przez niego osoby. Dr Szuba oświadczył, Ŝe będzie wypowiadał się w mediach w swoim imieniu.
Prezes dodał, Ŝe współpraca z Servier jest bardzo owocna i w tym roku firma otrzyma nagrodę „Przyjaciel PTFarm za rok 2004". Dr Szuba ma prawo mieć krytyczne uwagi do firmy Servier i Prestarium. Nie
zmienia to faktu, Ŝe Towarzystwo będzie zacieśniało współpracę z Servier.
Prof. B. Filipek stwierdziła, Ŝe dziwią ją wypowiedzi dr. Szuby. Badania potwierdziły, Ŝe Prestarium
jest lekiem skutecznym, a zakończone w zeszłym roku badanie EUROPA jeszcze to potwierdziło. Poza
tym, WHO sprawdziło ostatnio tanie leki genetyczne, które tak preferuje dr Szuba, na HIV i zakwestionowało aŜ trzy z nich ze względu na nieodpowiednią jakość.
Prof. Pluta odczytał pismo dr. T. Szuby- przewodniczącego Zespołu Organizacji, Ekonomiki i Zarządzania PTFarm, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. Przypomniał równieŜ historię
dotychczasowych spotkań i kontrowersji dotyczących publicznych wystąpień dr. Szuby jako prezesa
Zespołu Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania PTFarm. Omawiane pismo zawiera zastrzeŜenia do
protokołu nr I/XX z 13 września 2004 roku i uwagi do porządku dziennego bieŜącego posiedzenia. Dr
Szuba polemizuje ze stwierdzeniem, Ŝe oficjalne stanowisko i wypowiedzi publiczne przedstawicieli organów PTFarm powinny posiadać akceptację prezesa Towarzystwa lub osoby przezeń upowaŜnionej i
stwierdza, Ŝe Zespół pod jego przewodnictwem powróci do koncepcji powołania niezaleŜnego Polskiego
Towarzystwa Far-maceutyczno-Ekonomicznego.
Załącznik pisma stanowi przesłany do wiadomości prezesa PTFarm list adresowany między innymi do ministra zdrowia, podpisany nazwiskiem dr. Szuby i zawierający niedyp-lomatyczne i bezkompromisowe sformułowania.
Prof. Pluta przypomniał, Ŝe zgodnie z paragrafem 11 p. 3 Regulaminu Sekcji Naukowych PTFarm
przewodniczący zespołu sekcji lub sekcji ogólnopolskiej opracowuje projekty uchwał w sprawach związanych z działalnością zespołu lub sekcji i przedkłada je Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia. Sprawa
zatem musi zostać ostatecznie rozstrzygnięta.
Sprawę tę omawiano równieŜ na ostatnim posiedzeniu Prezydium i zdecydowano powołać zespół,
który opracuje opinię na temat wykładni prezentowania poglądów i uchwał sekcji na forum poza Towarzystwem. Zespół w składzie: prof. M. Wesołowski, prof. A. Wędzisz, prof. B. Filipek i mec. M. Litwi-

niec przeanalizuje zapisy statutu i regulaminów Towarzystwa i zaproponuje Zarządowi Głównemu
treść odpowiedniej uchwały.
Zarząd Główny po dyskusji jednomyślnie zaakceptował proponowane przez Prezydium rozwiązanie i skład zespołu, który zajmie się rozpatrzeniem sprawy.
W piśmie do Zarządu Głównego dr Szuba krytykuje obrady XIX Naukowego Zjazdu PTFarm.
Dr Szuba zwraca uwagę na fakt, Ŝe prace zgłoszone przez niego (jako pracownika naukowego, pod którego
kierunkiem zostały wykonane) do Sekcji Farmakoekonomiki Zjazdu były wstępnie kwalifikowane do
prezentacji ustnej lub posterowej. Dr Szuba twierdzi, Ŝe kwalifikacja prac została bez porozumienia z
nim zmieniona (inne prace zakwalifikowano do wygłoszenia, a inne do sesji plakatowej) i nie dokonał
tego kierujący Sekcją dr W. Kuźmier-kiewicz, a organizatorzy Zjazdu.
Dr Pluta wyjaśnił, Ŝe zarzut ten jest nieprawdziwy. Komitet Naukowy wysłał nadesłane doniesienia
do przewodniczących odpowiednich sekcji, którzy dokonywali kwalifikacji prac. Rezultaty - wykaz
prac zakwalifikowanych do poszczególnych sekcji - były publikowane w Internecie, więc osoby
zainteresowane mogły zapoznać się z ewentualnymi zmianami kwalifikacji.
W ostatnim czasie dr Szuba zarzuca Towarzystwo róŜnymi pismami, w których prezentuje swoje
prywatne stanowisko i zarzuca osobom nie zgadzającym się z tymi opiniami łamanie swobody wypowiedzi.
W kolejnym piśmie dr. Szuby zawarty jest wniosek i wniesienie pod obrady Zarządu Głównego
w punkcie 7 (Wolne wnioski) tematu szkolenia farmaceutów w części dotyczącej umiejętności zarządzania gospodarką lekiem. Jego zdaniem stan gospodarki lekiem w Polsce jest skandaliczny, poniewaŜ uczelnie nie uczą farmaceutów rządzenia lekami i de facto rządzą nimi zupełnie do tego nieprzygotowani
lekarze. Dr Szuba postuluje opracowanie 20-30 godzinnego programu nauczania studentów, jak sterować gospodarką lekami.
Prof. Pluta stwierdził, Ŝe nauczanie farmakoekonomii jest sprawą bardzo waŜną i juŜ wprowadzaną
w Ŝycie. Np. we wrocławskiej AM 30 godzin przeznaczono na przedmiot „farmakoekonomika". Prof.
Pluta dodał, Ŝe Zarząd Główny nie jest właściwym organem do opracowywania programów nauczania,
ale sprawa zostanie przekazana Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej.
Prof. K. Olczyk zwróciła uwagę, Ŝe wydziały farmaceutyczne są zobligowane zaleceniami Komisji
Akredytacyjnej do nauczania farmaekonomii.
Prof. B. Gutkowska zwróciła uwagę na problem nazewnictwa - słowo „farmakoekonomika" jest
zupełnie inaczej rozumiane przez farmakologów (jako porównanie kosztów farmakoterapii róŜnymi lekami), a zupełnie inaczej przez farmaceutów. W związku z niejasnością semantyczną naleŜałoby zmienić
nazwę tej dziedziny i uŜywać określenia „ekonomika farmacji".
Zarząd Główny zdecydował, Ŝe naleŜy zwrócić się do Zespołu Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania, by zajął się sprawą nazewnictwa tej dziedziny nauki i wytycznymi do opracowania programu
jej nauczania. Dr Szuba zostanie zaproszony na posiedzenie Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej, aby
przedstawić opracowane przez Zespół propozycje. Do zredagowania odpowiedniego pisma Zarząd zobowiązał prof. K. Olczyk.
Do wiadomości prezesa PTFarm wpłynęło pismo dr. T. Szuby krytykujące nr 12 „Farmacji Polskiej". Dr Szuba zwrócił uwagę na fakt, Ŝe połowa numeru została poświęcona amiodaronowi i stanowi
reklamiarską kompilację poświęconą jednemu lekowi, odwracając uwagę czytelników od innych środków stosowanych w arytmii. Prezydium stwierdziło, Ŝe pewną niezręcznością było zbudowanie numeru czasopisma w ten sposób, ale skoro pismo dr. Szuby skierowane było do dr. Łazowskiego, on powinien na nie odpowiedzieć. Stwierdzono przy tej okazji, Ŝe następca dr. Łazowskiego na stanowisku
redaktora naczelnego „Farmacji Polskiej" będzie odpowiadał zarówno za redakcję numerów szkoleniowych, jak i ogólnych, przyjmując odpowiedzialność za materiały publikowane w obydwu nurtach
czasopisma.
RóŜne
2 września odbyło się posiedzenie Prezydium, na którym uroczyście poŜegnano dr. J. Łazowskiego, który zrezygnował ze stanowiska redaktora naczelnego „Farmacji Polskiej", pozostając aktyw-

nym działaczem Towarzystwa, przewodniczącym Ogólnopolskiej Sekcji Farmacji Onkologicznej, przygotowującej się obecnie do V Ogólnopolskiego Spotkania Farmacji Onkologicznej.
Prof. J. Pluta poinformował zebranych, Ŝe dr J. Łazowski po kilkunastu latach pracy w „Farmacji Polskiej", w tym kilku na stanowisku redaktora naczelnego, złoŜył rezygnację ze stanowiska.
Prof. J. Pluta podziękował dr. J. Łazowskiemu za lata pracy na rzecz „Farmacji Polskiej" i środowiska
farmaceutycznego. Przypomniał takŜe zebranym, Ŝe dr J. Łazowski pozostaje nadal aktywnym członkiem PTFarm i przewodniczącym Ogólnopolskiej Sekcji Farmacji Onkologicznej. Następnie prezes PTFarm wręczył kwiaty i drobny upominek dr. J. Łazowskiemu.
Dr J. Łazowski powiedział, Ŝe te lata pracy na stanowisku red. nacz. dały mu bardzo duŜą satysfakcję. Następnie dodał, Ŝe są takŜe sprawy, które wymagają wyjaśnienia tj. wystąpienie na Walnym Zgromadzeniu PTFarm oraz powołanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Farmacji Onkologicznej.
Prof. J. Pluta odpowiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o „Farmację Polską" to on i dr J. Łazowski mają róŜne zdania na ten temat, szczególnie jeŜeli chodzi o tematykę opieki farmaceutycznej. W przypadku
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Farmacji Onkologicznej to Prezes, tak jak i dr Łazowski uwaŜają, Ŝe
zakładanie stowarzyszenia, które miałoby kilkunastu członków mija się z celem. Poza tym obecnie Sekcja Farmacji Onkologicznej ma za sobą siłę i prestiŜ PTFarm, co bardzo się liczy. Przypomina to sytuację
sprzed kilku lat, kiedy to dr Szuba chciał wyprowadzić poza PTFarm sekcję farmakoekonomiki.
Prof. W. Wieniawski wyraził swoje zadowolenie z faktu, Ŝe doszło do spotkania z dr. J. Łazowskim i jest moŜliwość formalnego podziękowania dr. Łazowskiemu za pracę na stanowisku red.
nacz. „Farmacji Polskiej". Dodał takŜe, iŜ „Farmacja Polska" i PTFarm funkcjonują razem w ramach
zawodu i to co dzieje się w zawodzie rzutuje na to co dzieje się w PTFarm i jego wydawnictwach.
W dziedzinie farmacji powstały nowe wydawnictwa na rynku i w tym kontekście naleŜy się zastanowić
co dalej z „Farmacją Polską". Podjęta została próba, jak dotychczas udana, przestawienia „Farmacji Polskiej" na działalność szkoleniową. To, Ŝe dotychczas tytuł „Farmacji Polskiej" został utrzymany w rękach
Towarzystwa jest zasługą m.in. dr. J. Łazowskiego i za to Mu dziękujemy.
Do podziękowań dołączył prof. A. Kubis.
Na zakończenie prof. J. Pluta podziękował takŜe dr. J. Szewczyńskiemu za zorganizowanie poŜegnania dr. J. Łazowskiego.
Prof. J. Pluta poinformował, Ŝe rozmawiał z prof. J. Pachecką o moŜliwości prowadzenia przez wydziały farmacji badań przedrejestracyjnych leków. Ogólnopolska Sekcja Akademicka PTFarm wystosuje
w tej sprawie pismo do prof. PiroŜyńskiego.

Prace realizowane w 2005 roku
Szkolenia przeddyplomowe
18 maja w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dziekanów i prodziekanów wydziałów
farmaceutycznych akademii medycznych. Tematem było zatwierdzenie standardów nauczania na trzech
kierunkach studiów: analityki medycznej, kosmetologii i farmacji. Problem, jaki powstał i który będzie omawiany to kolejna zmiana charakteru studiów z II stopniowych na I stopniowe. Prof. J. Pachecka poprosił obecnych dziekanów, Ŝeby na tym spotkaniu poruszyć sprawę analityki medycznej,
a nie skupiać się na dyskusji nt. farmacji.
Obecnie zakończyła się kadencja Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm, związanej z zakończeniem kadencji dziekanów wydziałów farmaceutycznych. Dyskutowano o moŜliwości rozszerzenia
działalności Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej, skupionej dotychczas tylko na Konferencji Dziekanów.
Prof. Pachecka potwierdził, Ŝe dotychczasowa działalność Sekcji koncentrowała się głównie na
Konferencji Dziekanów. Związane to było z ustaleniem standardów nauczania na wydziałach farmaceutycznych, kwestią staŜu oraz problemem określenia tytułu zawodowego absolwentów. Prof. J. Pachecka
jest za tym, Ŝeby pozostawić organizację Sekcji w takiej formie jak dotychczas.
Prof. Pluta stwierdził, Ŝe na pewno w nowej kadencji będzie mniej spotkań Ogólnopolskiej Sekcji
Akademickiej ze względu na mniejszą liczbę zadań, które zostały do zakończenia. Chciałby natomiast

włączyć do tych spotkań kierowników katedr, np. katedry farmacji stosowanej oraz innych, równie waŜnych. Koszty delegacji mogłyby być pokrywane przez wydziały, a koszty pobytu przez Zarząd Główny.
Prof. Krystyna Olczyk uwaŜa, Ŝe koszty związane z delegacjami przedstawicieli kaŜdej katedry
byłyby zbyt duŜe dla wydziału. Prof. B. Filipek poparła zdanie prof. Olczyk jeśli chodzi o koszty, a
takŜe uwaŜa, Ŝe Towarzystwo nie powinno narzucać wydziałom takich spotkań. Prof. Pluta nie zgadza
się z tymi opiniami i ma nadzieję, Ŝe wydziały będą zainteresowane wspólną organizacją spotkań i wyraŜa zgodę na partycypowanie w kosztach.
Prof. W. Wieniawski stwierdził, Ŝe taka inicjatywa jest bardzo waŜna dla PTFarm ze względu
na umacnianie więzi z wydziałami farmaceutycznymi i dlatego Towarzystwo powinno przeznaczyć na
ten cel określone środki finansowe. Prof. Wieniawski zaproponował takŜe stworzenie prezydium Sekcji,
które mogłoby pomóc przy organizacji tych zebrań ze względu na nowe zadania stojące przed Ogólnopolską Sekcją Akademicką.
Prof. Pluta podkreślił, Ŝe Ogólnopolska Sekcja Akademicka jest ciałem statutowym PTFarm i
Konferencja Dziekanów wchodzi w jej skład, a nie odwrotnie.
Wszystkie te propozycje zostaną przedstawione dziekanom na spotkaniu Ogólnopolskiej Sekcji
Akademickiej, którego termin zostanie ustalony w najbliŜszym czasie. Przede wszystkim powinien zostać
wybrany przewodniczący Sekcji, a w dalszej kolejności jej członkowie podejmą decyzję o profilu dalszej działalności.
Prof. Pachecka poinformował członków Prezydium, Ŝe do końca roku nastąpi zakończenie akredytacji wydziałów farmaceutycznych.
Prof. Pluta przypomniał o zbliŜających się wyborach przewodniczącego Ogólnopolskiej Sekcji
Akademickiej PTFarm. UwaŜa, Ŝe najlepszym kandydatem byłaby osoba z Warszawy (prof. J. Sawicki), ze względu na łatwość kontaktowania się z innymi instytucjami mieszczącymi się w Warszawie.
Prof. Wesołowski i prof. Pachecka wyrazili poparcie dla przedstawionej propozycji.
Prof. Pluta na najbliŜszym posiedzeniu Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm zaproponuje
rozszerzenie działalności sekcji o organizację spotkań tematycznych, np. farmacji stosowanej, toksykologii i in.
Dr Elwira Telejko chciałby, Ŝeby Ogólnopolska Sekcja Akademicka zajęła się sprawą specjalizacji,
tj. stworzeniem jawnego banku zagadnień i pytań do osób zdających egzaminy specjalizacyjne. KaŜda
uczelnia mogłaby zaproponować swoje pytania, które następnie zostałyby opracowane przez ekspertów z
CMKP i stałyby się jawnym bankiem pytań dla osób zdających.
Szkolenia podyplomowe - specjalizacje
Firma Polbi planuje opracowanie w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów cyklu szkoleń dotyczących dobrej praktyki dystrybucyjnej. Prezydium wyraziło zgodę na przyjęcie przez PTFarm centralnego patronatu nad tym cyklem. Współpraca organizacyjna będzie ustalana i organizowana na poziomie oddziałów Towarzystwa.
Dr J. Majewski - przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji - zwrócił się do Prezydium
z prośbą o przyznanie punktów edukacyjnych dla farmaceutów, którzy uczestniczyliby w sympozjum
historii farmacji w Horyńcu-Zdroju. Prezydium zdecydowało, Ŝe liczba punktów edukacyjnych przyznawanych za uczestnictwo (czynne i bierne) w przedsięwzięciach naukowych określona jest w rozporządzeniu o szkoleniu ciągłym. Punkty przyznaje samorząd zawodowy na podstawie wystawianych
przez organizatorów zaświadczeń o czynnym lub biernym uczestnictwie w danym spotkaniu.
W jednym z numerów „Czasopisma Aptekarskiego" opublikowano list otwarty pana Jacka Glinki,
dotyczący ciągłego szkolenia farmaceutów. Autor listu stwierdza, Ŝe spełnienie wymogów nałoŜonych
przez rozporządzenie o szkoleniu ciągłym farmaceutów nie jest moŜliwe dla większości aptekarzy, zwracając uwagę na trudności logistyczne (problemy z dojazdem zainteresowanych aptekarzy na miejsce szkoleń), finansowe (zdaniem autora listu koszt uczestnictwa jednego aptekarza w jednym kursie kształtuje
się na poziomie 1.000 zł), kadrowe (minimalny poziom obsady personalnej aptek, problem zastępstw

podczas uczestnictwa w kursie jednego z pracowników) i dydaktyczne (niemoŜność opanowania przez
starszych aptekarzy kursów).
Zdaniem Prezydium zarzuty mgr. Glinki w większości nie są zgodne z prawdą i świadczą o tym,
Ŝe nie zna on dokładnie przepisów krytykowanego przez siebie rozporządzenia i realiów związanych z
wprowadzaniem go w Ŝycie.
Prof. J. Pluta zaproponował zorganizowanie kursów internetowych we współpracy z wydziałami
farmaceutycznymi. Wydziały farmaceutyczne mogłyby osiągać dochody dzięki liczbie uczestników z
danego ośrodka. Prezes chciałby wystąpić z tą propozycją na posiedzeniu Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej. Wymagałoby to równieŜ stworzenia dodatkowego etatu w Biurze ZG. Prof. J. Pluta uwaŜa, Ŝe
jest to waŜne przedsięwzięcie, które mogłoby stać się źródłem dochodów dla Towarzystwa.
Prezydium zaakceptowało projekt umów pomiędzy oddziałami PTFarm a wydziałami farmaceutycznymi o akredytację zebrań szkoleniowych. Umowy te zostaną podpisane przez prezesa prof. J. Plutę.
Postanowiono zwrócić uwagę Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej czy szkolenia i przyznawane
punkty edukacyjne są prowadzone w sposób prawidłowy.
Prof. Pluta poinformował o podpisaniu przez Towarzystwo umowy dotyczącej szkoleń z firmą
farmaceutyczną „Egis". Rolą Biura ZG PTFarm i wydziału, który akredytuje takie zebranie naukowe
jest zatwierdzenie programu szkolenia. Mamy nadzieję, Ŝe oddziały Towarzystwa włączą się w organizację zebrań naukowo-szkoleniowych.
Omówiono rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego kształcenia podyplomowego
farmaceutów oraz zastanawiano się nad moŜliwościami włączenia w tę akcję PTFarm.
Na wstępie prof. Pluta zaznaczył, Ŝe reguły dotyczące szkoleń podyplomowych są zamieszczone w
rozporządzeniach, PTFarm jako Towarzystwo naukowe ma prawo do organizowania zebrań naukowoszkoleniowych, które muszą być akredytowane przez wydziały farmaceutyczne. Natomiast kursy szkolenia ciągłego organizują wydziały farmaceutyczne i odbywają się według programu zaproponowanego
przez CMKP, a kursy specjalizacyjne mogą organizować tylko wydziały farmaceutyczne. Szkolenia nadzorowane są administracyjnie przez Departament Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w Ministerstwie Zdrowia. KaŜdy wydział powinien posiadać akredytację, Ŝeby móc organizować kursy szkolenia ciągłego.
Prezes jeszcze raz przypomniał jak przebiega proces organizacyjny szkolenia:
- organizator zwraca się o akredytację do wydziału farmaceutycznego,
- wydział podpisuje z organizatorem aneks dotyczący miejsca i programu zebrania,
- po zebraniu organizator przesyła do wydziału listę uczestników z potwierdzeniem uczestnictwa (listę obecności),
- na tej podstawie wydział farmaceutyczny wystawia certyfikaty uczestnictwa,
- następnie certyfikaty przesyłane są do uczestników,
- okręgowe izby aptekarskie na podstawie certyfikatów potwierdzają w ksiąŜce szkoleń ciągłych
uzyskanie punktów edukacyjnych (ilość).
KaŜdy farmaceuta, który jest obowiązany do szkolenia ciągłego musi uzyskać w ciągu 5 lat
100 punktów edukacyjnych, czyli 20 w ciągu roku. Dziesięć poprzez udział w zebraniach naukowoszkoleniowych, a pozostałe poprzez uczestnictwo w kursach.
Farmaceuta za udział w zebraniu naukowo-szkoleniowym otrzymuje dwa punkty, za udział w sympozjach i konferencjach (za kaŜdy dzień) dwa punkty, natomiast za kaŜdą godzinę kursu jeden punkt.
Maksymalnie za udział w konferencji moŜna otrzymać 25 punktów.
Prof. Pluta podkreślił, Ŝe Ministerstwo Zdrowia ma prawo poprzez Komisję Akredytacyjną kontrolować wydziały, jak odbywa się dane szkolenie.
PTFarm jako organizator moŜe wydawać certyfikaty za udział w sympozjach, konferencjach i zjazdach, a wydziały farmaceutyczne wydają certyfikaty za zebrania naukowo-szkoleniowe (bez względu
kto jest organizatorem) oraz za udział w kursach.
Prezes zaznaczył, Ŝe nie kaŜda organizowana konferencja musi być uznana, jako konferencja do naliczenia punktów szkolenia ciągłego. W rozporządzeniu nie jest równieŜ określone, jakie konferencje
mogą być zaliczane do szkoleń ciągłych oraz nie ma organu, który by o tym decydował. W związku z

tym samorząd aptekarski nie moŜe sam decydować, za którą konferencję moŜna naliczyć punkty, a za
którą nie.
Na następne posiedzenie dr J. Szewczyński przygotuje wytyczne dla organizatorów konferencji
naukowych działających w ramach PTFarm, tzn. określi, jakie dokumenty powinny być złoŜone w ZG
PTFarm w celu uzyskania akceptacji dla wydania certyfikatów.
Prof. W. Wieniawski podniósł problem pewnej grupy osób (głównie spoza zawodu), które chcą
uzyskać duŜe dochody poprzez organizację kursów szkolenia ciągłego i uwaŜa, Ŝe naleŜałoby temu
przeciwdziałać. Jest to na pewno sprawa dla Komisji Akredytacyjnej. W związku z tym prof. Wieniawski
proponuje powołanie zespołu ds. szkolenia podyplomowego, poniewaŜ pojawi się z pewnością jeszcze wiele spraw, które trzeba będzie rozwiązać. Zespół taki mógłby działać np. w ramach Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej.
Prof. Pluta przychylił się do tego pomysłu i ma nadzieję, Ŝe zespół mógłby działać w ramach Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej, jeśli takie będą dalsze ustalenia jej członków.
Prof. Pluta jeszcze raz podkreślił, Ŝe PTFarm nie ma prawa organizowania kursów szkolenia
ciągłego.
Przypomniał równieŜ o propozycji współpracy w zakresie szkoleń internetowych z p.
M. Osińskim, przedstawicielem firmy „Nastawnia". Członkowie Prezydium powinni spotkać się z
nim, aby omówić moŜliwości współpracy niezaleŜnie od tego czy decyzja w tej sprawie będzie pozytywna.
Prezes uwaŜa, Ŝe Towarzystwo powinno zająć się w przyszłości organizacją szkoleń internetowych,
jeśli nie na szczeblu ogólnopolskim to przynajmniej regionalnym. Takie szkolenia internetowe prowadzi np. wydział farmaceutyczny w Krakowie.
W związku z propozycjami wielu firm farmaceutycznych dotyczącymi organizacji szkoleń, prof.
Pluta chciałby Ŝeby Zarząd Główny podpisał umowę z Wydziałem Farmaceutycznym w Warszawie
w sprawie akredytacji szkoleń ciągłych, a w dalszej kolejności równieŜ z innymi wydziałami.
Pani dr K. Klementys potwierdza duŜy rozwój kół przy Oddziale Katowickim, które prowadzą
szkolenia ciągłe i kursy. Jest to duŜa zasługa dziekan Wydziału Farmaceutycznego ŚAM prof. K. Olczyk, która umoŜliwia prowadzenie kursów wyjazdowych, nie ograniczając ich prowadzenia jedynie na
terenie jednostki szkolącej. Dzięki tej działalności Oddział Katowicki pozyskuje wielu nowych członków.
W Oddziale Wrocławskim certyfikaty wydawane są z tygodniowym opóźnieniem. Oczywiście jest
to łatwiejsze, poniewaŜ i Oddział i Wydział mieszczą się w jednym mieście. Natomiast dla innych jednostek, z którymi wydział podpisał umowę, wystawiane są certyfikaty po otrzymaniu listy obecności
i następnie odsyłane pocztą. Certyfikaty drukowane są wcześniej, a po zakończonym zebraniu wpisuje
się tylko nazwisko i tematy wykładów. Za wydawanie certyfikatu osobom, które nie są członkami
Oddziału Wrocławskiego pobierana jest opłata w wysokości 5 złotych.
Prof. Kubis poinformował o wydawaniu roczników naukowych, w których są drukowane wykłady
prowadzone podczas zebrań naukowych Oddziału Wrocławskiego. Roczniki te cieszą się duŜą popularnością wśród farmaceutów.
Prof. S. Fidecka, prezes Oddziału PTFarm w Lublinie poinformowała, Ŝe dzięki organizacji zebrań
szkoleniowych wzrosła liczba członków Towarzystwa w Oddziale. Obecnie na zebranie przychodzi ok.
150 osób. Za wydanie certyfikatu pobierana jest opłata w wys. 5 zł od osoby.
Oddział w Częstochowie, który do niedawna liczył niewielu członków w chwili obecnej był w stanie zorganizować konferencję naukowo-szkoleniową dla 80 osób.
Prezes Oddziału Koszalińskiego równieŜ stwierdza wzrost zainteresowania szkoleniami na swoim terenie. ZauwaŜa jednak trudności techniczne w wydawaniu certyfikatów. Ten sam problem
ma takŜe Oddział Olsztyński, współpracujący z Wydziałem Farmaceutycznym w Gdańsku.
ZG PTFarm podpisał umowę z „Gazetą Farmaceutyczną" o organizacji cyklu zebrań naukowoszkoleniowych w róŜnych ośrodkach na terenie kraju. „Gazeta Farmaceutyczna" objęła te spotkania
patronatem medialnym i sponsoringiem.
Pierwsze z nich odbyło się 17 września 2005 roku we Wrocławiu przy współudziale Oddziału
Wrocławskiego PTFarm. Następne planowane jest w Opolu 22 października 2005 roku i będzie na nim

powtórzony wykład prof. Ryszarda Andrzejaka rektora AM we Wrocławiu. Kolejne zebranie planowane
jest w Warszawie. To spotkanie będzie mogło odbyć się po podpisaniu umowy akredytacyjnej pomiędzy Towarzystwem a Wydziałem Farmaceutycznym w Warszawie.
Zarząd Główny PTFarm chciałby podpisać takie umowy z kaŜdym wydziałem farmaceutycznym.
Współpraca z zagranicą
Prof. dr hab. J. Pluta uczestniczył w dorocznej konferencji aptekarzy, organizowanej w
Davos przez niemiecki samorząd zawodowy. Podczas tej konferencji został ostatecznie sprecyzowany
pomysł organizacji wspólnej, polsko-niemieckiej, organizowanej przez PTFarm oraz polskie i niemieckie izby aptekarskie, konferencji naukowej, która mogłaby przekształcić się w duŜe doroczne wydarzenie w środowisku naukowym i zawodowym farmacji.
Prof. J. Brandys z CM UJ zwrócił się o delegowanie go na spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceutycznych, które odbędzie się na Malcie.
Prezydium delegowało prof. J. Plutę na kongres FIP w Kairze.
Prof. W. Wieniawski wspomniał o swojej wizycie we Francji i moŜliwości nawiązania współpracy
w zakresie korzystania z francuskich tekstów szkoleniowych, które mogłyby być drukowane w „Farmacji Polskiej". Próba nawiązania kontaktów z Francuską Izbą Aptekarską, które miała rozpocząć mgr E.
Zygadło niestety spełzła na niczym.
Wpłynęło pismo od dr hab. Anity Magowskiej z podziękowaniami za przyznanie dotacji, która umoŜliwiła jej reprezentowanie polskiego środowiska farmaceutycznego podczas 37. Międzynarodowego Kongresu Historii Farmacji w Edynburgu. Udział dr hab. A. Magowskiej został wysoko oceniony przez międzynarodowe gremium.
Postanowiono przesłać pismo z gratulacjami oraz zwrócić się do redakcji „Farmacji Polskiej" z
prośbą o zamieszczenie artykułu związanego z wystąpieniem doktor A. Magowskiej na ww. Kongresie.
Prof. J. Pluta wraz z prof. J. Pachecka reprezentowali Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne na
międzynarodowym kongresie FIP w Kairze. Brali udział przede wszystkim w spotkaniach sekcji akademickiej, dotyczących organizacji nauczania farmacji. Informacja na temat Kongresu zostanie zamieszczona w „Farmacji Polskiej".
Mgr Piotr Tomaszewski poinformował o piśmie FIP, które informuje o kończącej się kadencji
we władzach FIP i związku z tym Towarzystwo, jako organizacja członkowska moŜe zgłosić swoich kandydatów, jak równieŜ przedstawić kandydatury na członków honorowych FIP i do nagród za całokształt działalności oraz do nagród w zakresie nauk farmaceutycznych i biotechnologii.
Postanowiono, Ŝe na najbliŜszym posiedzeniu wszystkie te moŜliwości zostaną przedstawione
członkom Zarządu Głównego PTFarm, z prośbą o przedstawienie ewentualnych kandydatów.
Konferencje, sympozja i posiedzenia naukowe
W kwietniu odbyło się w Krakowie Sympozjum Sekcji Farmacji Klinicznej „Rola farmaceuty
szpitalnego w leczeniu onkologicznym".
W dniach 25-27 maja br. odbyło się w Kościelisku II Forum Farmacji Przemysłowej organizowane przez Sekcję Biotechnologii PTFarm i Sekcję Technologii przy Oddziale PTFarm w Łodzi. W
konferencji wzięło udział 115 osób z całego kraju i zakończyła się ona dodatnim wynikiem finansowym. W skład Komitetu Honorowego tej konferencji wchodził prezes PTFarm, a prof. Daria Orszulak-Michalak uczestniczyła w obradach reprezentując Prezydium ZG.
W dniach 30 kwietnia-4 maja 2005 r. odbyło się XIV Sympozjum Historii Farmacji „Farmacja wczoraj i dziś", w którym wzięło udział około 50 osób. Sympozjum odbyło się na terenie Polski i
Słowacji. Dr Majewski przypomniał, Ŝe dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Głównego po kaŜdym
sympozjum wydawany jest pamiętnik cieszący się duŜym zainteresowaniem wśród farmaceutów.
28 maja br. miała miejsce Ogólnopolska Konferencja „Farmacja Podlasia - dokonanie i perspektywy" z okazji 50-lecia Oddziału PTFarm w Białymstoku i 60-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Wzięło w niej udział ok. 140 osób. Uczestnicy konferencji mogli otrzymać 12 punktów edukacyjnych w

ramach szkolenia ciągłego. Prof. Pałka, który był przewodniczącym konferencji podkreślił, Ŝe było to
waŜne i owocne spotkanie tak pod względem merytorycznym, jak i towarzyskim. Prezydium skierowało na ręce prof. J. Pałki pismo z gratulacjami dla wszystkich organizatorów tej konferencji.
W dniach 29 maja-1 czerwca 2005 roku odbyły się w Juracie XXIII Dni Farmacji Szpitalnej.
Mgr M. Grotowska, przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Farmacji Szpitalnej, poinformowała, Ŝe w
tym roku w konferencji wzięło udział 726 farmaceutów z całej Polski. Jest to bardzo waŜne i potrzebne spotkanie, podczas którego pracownicy aptek szpitalnych z terenu całego kraju mogą wymieniać się doświadczeniami i rozwiązywać istotne problemy zawodowe. Konferencja ta jest drugim co do wielkości spotkaniem (po zjeździe) organizowanym przez PTFarm. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe jak
kaŜdego roku konferencja ta zakończyła się duŜym zyskiem finansowym. Gościem honorowym był dr
Bernd Pietzner - wiceprezes Niemieckiej Izby Aptekarskiej, który odniósł bardzo pozytywne wraŜenie z
pobytu na konferencji.
W dniach 23-25 czerwca br. odbyło się w Białymstoku Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne „śywność, Ŝywienie - nowe wyzwania", którego przewodniczącą była prof. M. Borawska.
Wzięło w niej udział 233 osób, zarówno ze środowiska farmaceutów, jak i lekarzy. Konferencja
zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym. W konferencji dr J. Szewczyński reprezentował
Prezydium ZG. Sympozjum było powiązane z jubileuszem 50-lecia pracy zawodowej prof. Reginy Skorupskiej-Olędzkiej, byłej wieloletniej wiceprezes PTFarm.
W dniach 30 maja-4 czerwca 2005 r. odbyła się w Słubicach II Polsko-Niemiecka Konferencja
Farmacji Onkologicznej, organizowana przez dr. Łazowskiego przy współpracy z firmą Salus.
W dniach 9-12 października 2005 roku odbyła się w Krakowie I Polsko-Niemiecka Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa. Konferencja organizowana była przez PTFarm, NRA i Zarząd Niemieckich Izb
Aptekarskich. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prezes NRA mgr Andrzej Wróbel, a
przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. Janusz Pluta. Do Komitetu Naukowego naleŜały osoby
będące odpowiedzialne za organizację kursów szkoleniowych: prof. B. Filipek, prof. K. Olczyk i prof.
J. Pluta.
W konferencji uczestniczyło 570 osób z Polski i 112 z Niemiec, w tym aptekarze, pracownicy
akademiccy i studenci. Najwięcej uczestników przyjechało z województwa katowickiego, dolnośląskiego i krakowskiego.
W programie znalazły się wykłady plenarne i kursy, takie jak:
- Opieka farmaceutyczna nad chorym z nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową(AM
Wrocław),
- Postępy w farmakoterapii chorób metabolicznych (CM UJ Kraków),
- Współczesne problemy z leczeniem wybranych chorób wirusowych (AM Katowice),
- Rozpoznawanie i ocena interakcji (Berlin),
- Opieka farmaceutyczna w geriatrii (AM Poznań).
Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów w języku polskim (dzień polski) i niemieckim (dzień
niemiecki) oraz wziąć udział w kursach szkoleniowych, dzięki którym moŜna było uzyskać dodatkowe punkty edukacyjne. Spotkanie to zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Opracowano
ankietę, w której uczestnicy dokonali oceny konferencji (w skali pięciostopniowej):
- ogólna ocena konferencji 4,53,
- wartość merytoryczna przeprowadzonych kursów 4,17,
- zasadność organizacji takiej konferencji 4,83.
Generalnie oceniono konferencję jako bardzo udaną, oczywiście były teŜ nieliczne uwagi krytyczne:
- problemy z tłumaczeniem, zbyt niski poziom,
- brak skryptów,
- zły catering.
Prof. Pluta poinformował o tym, Ŝe strona niemiecka chciałaby organizować tego typu konferencje
co dwa lata, raz w Polsce (najlepiej w Krakowie), a raz w Niemczech. Prof. Pluta uwaŜa, Ŝe ze względu

na szkolenia ciągłe konferencja powinna odbywać się tylko w Polsce, w róŜnych ośrodkach akademickich.
Podsumowując prof. Pluta uwaŜa tę konferencję za sukces organizacyjny i merytoryczny. Ma równieŜ nadzieję, Ŝe będzie to konferencja samofinansująca się.
Dr J. Szewczyński po wstępnym rozeznaniu uwaŜa, Ŝe dofinansowanie do konferencji wyniesie około 50 tys. zł, z tym Ŝe połowa tej sumy przypadnie zgodnie z umową na NRA.
W dniach 12-15 października 2005 roku odbyło się w Warszawie VI Ogólnopolskie Spotkanie
Farmacji Onkologicznej. Wzięło w nim udział około 108 osób. TakŜe to spotkanie zakończyło się niewielkim zyskiem finansowym. Warto podkreślić, Ŝe Prezydium pozytywnie zaopiniowało prośbę dr. J.
Łazowskiego w sprawie nadania medalu im. prof. M. Szastera prezesowi Europejskiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej - prof. Klausowi Meierowi z Niemiec. Medal był wręczony w czasie
VI Ogólnopolskiego Spotkania Farmacji Onkologicznej w Warszawie 15 października 2005 roku.
Dr J. Majewski zaprosił w imieniu Zespołu Sekcji Historii Farmacji na sesję naukową pt. „Etnofarmacja pogranicza", współorganizowaną z Instytutem Historii Nauki PAN, która odbyła się 7 grudnia
2005 roku w Pałacu Staszica w Warszawie. Prof. Pluta pogratulował dr. J. Majewskiemu i środowisku
farmaceutycznemu w Poznaniu wspaniałych wydawnictw, które wzbogacają myśl i dorobek naszego
środowiska.
XX Zjazd PTFarm i obchody 60-lecia Towarzystwa w 2007 roku
Pojawiła się koncepcja organizacji jubileuszu 60-lecia PTFarm i XX Naukowego Zjazdu. Zaproponowano, aby jubileusz 60-lecia zorganizować w Warszawie w formie jednodniowej sesji np. na Uniwersytecie Warszawskim. Obchody 60-lecia byłyby organizowane przez Biuro ZG PTFarm w Warszawie. Natomiast XX Naukowy Zjazd PTFarm odbyłby się w Katowicach przy współudziale Katowickiego Oddziału PTFarm i Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu.
Dr J. Szewczyński zaproponował, aby obchody jubileuszu odbyły się w listopadzie, np. na Uniwersytecie Warszawskim lub w Pałacu Staszica.
Prof. J. Pluta podkreślił, Ŝe prof. K. Olczyk sama zadeklarowała pomoc przy organizacji Zjazdu
przez śląski środek akademicki.
Prof. K. Olczyk przypomniała, Ŝe zjazd w Katowicach odbył się bardzo dawno temu oraz Ŝe zdaje
sobie sprawę z ogromu pracy, która będzie czekała wydział, ale jednocześnie ma nadzieję, Ŝe byłaby
to ogromna szansa na zintegrowanie środowiska farmaceutów w ośrodku katowickim. Prof. K. Olczyk
ma nadzieję, Ŝe członkowie Prezydium wyraŜą zgodę na tę propozycję.
Przedstawione rozwiązanie poparł równieŜ prof. W. Wieniawski, tak ze względów lokalowych, jak
i kosztów związanych z organizacją zjazdu w Warszawie.
Prof. J. Pachecka wyraził poparcie dla propozycji prof. K. Olczyk. Zaproponował, aby w nazwie zjazdu wprowadzić określenie „XX Jubileuszowy Zjazd Naukowy", a nawet cały rok 2007 ogłosić
rokiem jubileuszowym.
Na posiedzeniu Zarządu Głównego przyjęto uchwały, w których jest mowa o tym, Ŝe:
- ośrodek katowicki będzie organizatorem najbliŜszego zjazdu,
- rok 2007 zostanie ogłoszony rokiem jubileuszowym PTFarm (wszelkie konferencje i
sympozja powinny mieć w tym roku akcent jubileuszowy),
- jubileusz 60-lecia PTFarm odbędzie się w formie jednodniowej sesji w Warszawie, której
organizatorem będzie dr J. Szewczyński wraz z pracownikami Biura ZG.
Prof. Olczyk na najbliŜsze posiedzenie Zarządu Głównego przedstawi przybliŜoną datę zjazdu
oraz zaproponuje przewodniczącego komitetu organizacyjnego i naukowego.
Prof. Wieniawski uwaŜa takŜe, Ŝe przedstawiony przez prof. J. Pachecka pomysł wydania plakatu jubileuszowego i rozesłania go do aptek i wydziałów farmaceutycznych jest moŜliwy technicznie i wart
poparcia ze względów medialnych.

Prof. Pachecka poinformował, Ŝe w przyszłym roku powinno być oddane centrum konferencyjne
Akademii Medycznej, nie wykluczone, Ŝe właśnie tam będzie moŜliwe zorganizowanie sesji jubileuszowej.
Prof. A. Kubis zaproponował wydanie opracowania dotyczącego wszystkich zjazdów. Propozycja
taka powinna być przedstawiona Zarządowi Głównemu do zaakceptowania. Prof. Pluta chciałby włączyć ten pomysł do ww. uchwały. Dyrektor Biura podkreślił, Ŝe takie opracowanie znajdowało się w
poprzednim wydaniu monografii jubileuszowej i jest równieŜ przewidziane w planowanym wydaniu.
Rok 2007 zostanie ogłoszony rokiem jubileuszowym Towarzystwa. Obchody jubileuszu PTFarm
zostaną zorganizowane w postaci jednodniowej sesji w Warszawie. W przyszłym roku zostanie podjęta
decyzja o terminie i miejscu organizacji uroczystości.
Planuje się ponowić wydanie opracowania dotyczącego 60 lat działalności Towarzystwa oraz pozycji dotyczącej wszystkich zjazdów naukowych PTFarm.
Postanowiono, Ŝe wszelkie imprezy odbywające się w roku 2007 będą zawierały elementy obchodów
jubileuszu Towarzystwa.

Współpraca z samorządem aptekarskim, stowarzyszeniami naukowymi i instytucjami państwowymi
3 lutego br. podpisano umowę pomiędzy PTFarm a NRA dotyczącą współpracy w zakresie powołania następujących zespołów:
- do opracowania projektu Kodeksu Etyki Aptekarza, do którego zgłoszono prof. R. Olędzką,
prof. D. Moskę, dr W. śebrowską,
- koordynującego działania zawiązane z wprowadzeniem opieki farmaceutycznej, do którego
zaproszono prof. W. StoŜkowską, prof. J. Brandysa, dr A. Skowron,
- do spraw projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, do którego powołano prof. B. Gutkowską,
prof. E. Makulską, dr E. Telejko.
Podpisano takŜe umowę z NRA w sprawie organizacji I Polsko-Niemieckiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. W tej sprawie odbyły się trzy spotkania komitetów organizacyjnych konferencji, a
kolejne odbędzie się w maju br.
Pomysł organizacji polsko-niemieckiej konferencji, współorganizowanej przez PTFarm i samorządy zawodowe obu krajów skonkretyzował się na dorocznym zjeździe niemieckich aptekarzy w
Davos. MoŜe to być konferencja doroczna, przedsięwzięcie adresowane do aptekarzy z aptek ogólnodostępnych, o zasięgu podobnym do Dni Farmacji Szpitalnej. Taka konferencja nie powinna być organizowana bez udziału PTFarm. Ze strony niemieckiej organizatorem jest samorząd zawodowy, dlatego teŜ
ze strony polskiej w jej organizacji powinien równieŜ uczestniczyć samorząd zawodowy.
Konferencja odbędzie się w dniach 9-12 października 2005 roku w Krakowie. Jest planowana
na 300 osób. Na jej program złoŜą się wykłady i kursy szkoleniowe (ze strony polskiej trzy - dotyczące nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i chorób metabolicznych).
Sesje plenarne i warsztatowe będą odbywały się w Audytorium Maximum UJ, dysponującym
salą wykładową na 600 osób i 4 mniejszymi, które mogą zmieścić po 50 uczestników konferencji.
Głównym sponsorem konferencji będzie firma Salus International. Za poszczególne elementy
organizacji konferencji odpowiadać będą pracownicy tej firmy. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego będzie dr A. Wróbel, a komitetu naukowego prof. J. Pluta.
Zostanie spisana umowa o współpracy między stronami współorganizującymi konferencję - po
stronie polskiej pomiędzy PTFarm, Naczelną Izbą Aptekarską i firmą Salus. Finansowo-księgowa strona
przedsięwzięcia będzie prowadzona przez Biuro Zarządu Głównego. Na potrzeby konferencji zostanie
utworzone subkonto przy Oddziale Katowickim, którego dysponentem będzie prezes firmy Salus, mgr
A. śurek, jednak wszystkie faktury, umowy i rachunki będą zatwierdzane i wystawiane przez dział
finansowy Towarzystwa.

Wykłady zorganizowane będą przez strony niemiecką i polską, a kursy wg programu CMKP
przez cztery wydziały: krakowski, śląski, wrocławski i poznański.
Komitet organizacyjny wystosuje zaproszenia do potencjalnych sponsorów konferencji, zaproszenie do objęcia patronatem honorowym do prezydenta RP, ministra spraw zagranicznych i ministra
zdrowia. Do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego zostanie zaproszony prof. W. Bartoszewski.
Naczelna Rada Aptekarska planuje połączenie konferencji z obchodami święta Kosmy i Damiana, które będą poprzedzać oficjalne otwarcie spotkania. Dla obu przedsięwzięć zostanie zorganizowana
wspólna konferencja prasowa.
Konferencji będą towarzyszyć imprezy rozrywkowe - spotkanie integracyjne w kopalni soli w
Wieliczce i koncert jazzowy w „Piwnicy pod Baranami".
KaŜdy z uczestników Konferencji będzie mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów szkoleniowych za
potwierdzone uczestnictwo w trzech dniach wykładowych i dwóch kursach szkoleniowych. Komitet
naukowy będzie mógł przyznać kolejne punkty za udział w czwartym dniu konferencji i za prezentację
plakatową o prowadzonych badaniach dotyczących praktyki aptecznej.
W lutym 2005 roku (w Katowicach), w marcu 2005 roku (w Krakowie) i kwietniu 2005 roku
(w Katowicach) odbyły się posiedzenia Komitetu Organizacyjnego I Konferencji Polsko-Niemieckiej,
która obradować będzie w Krakowie w październiku 2005 roku. W spotkaniach tych Towarzystwo
reprezentowali prof. dr hab. Janusz Pluta i dr Jerzy Szewczyński. Ustalono, Ŝe konferencja ta będzie
organizowana corocznie i w tym celu zostanie podpisana kolejna umowa.
10 maja 2005 roku prof. J. Pluta podpisał z prezesem NRA mgr A. Wróblem umowę o corocznym organizowaniu konferencji naukowo-szkoleniowej, skierowanej do farmaceutów w aptekach
otwartych.
Pani E. Dux-Prabucka reprezentująca „Gazetę Farmaceutyczną" wystąpiła z propozycją podpisania
umowy w sprawie organizacji cyklu szkoleń w oddziałach PTFarm, które finansowane byłyby przez
„Gazetę Farmaceutyczną". Szkolenia te byłyby waŜne dla oddziałów, które funkcjonują poza ośrodkami
akademickimi.
Patronaty
Firma Torfarm S.A. zwróciła się z prośbą o objęcie honorowym patronatem IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Apteka Bez Barier, na co Prezydium wyraziło zgodę. Prezes PTFarm prof. J. Pluta
będzie zasiadał w jury tego konkursu.
Organizatorzy Konferencji Młodych Medyków, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2005 roku poprosili o objęcie przez PTFarm patronatem tego przedsięwzięcia i o przyznanie, jak w latach poprzednich, specjalnej nagrody Towarzystwa dla autora jednej z przedstawionych prac.
Prezydium wyraziło zgodę na objęcie tego przedsięwzięcia patronatem i przeznaczyło 2000 złotych netto na nagrodę dla autora jednej z prac.
Prof. J. Pluta poinformował, Ŝe takŜe firma Bayer chciałaby organizować szkolenia we współpracy
z oddziałami PTFarm, dlatego tak istotne staje się podpisanie umów z wydziałami farmaceutycznymi.
Nagrody, konkursy
Omawiano stan przygotowań do dorocznego Konkursu Prac Magisterskich. Prof. M. Wesołowski
poinformował, Ŝe nie wpłynęły dotychczas prace magisterskie z Krakowa i Lublina. Prof. M. Wesołowski przygotowuje listę recenzentów, do których zostaną wysłane zgłoszone prace. W oparciu o
opinię recenzentów studenci „Młodej Farmacji" wytypują prace do finału. Następnie, po zaprezentowaniu przez finalistów prac, członkowie jury wybiorą trzy najlepsze, które zostaną nagrodzone podobnie
jak w poprzednich latach. Przewiduje się, Ŝe finał konkursu odbędzie się we wrześniu.
Prof. M. Wesołowski poinformował o rozmowach prowadzonych z fundacją działającą przy
firmie „Polpharma", która chętnie włączyłaby się do tego konkursu i przyznała nagrodę za najlepszą
pracę magisterską. Nie sprecyzowano, kiedy i gdzie odbędzie się finał konkursu - istnieje alternatywa: wydział gdański lub I Polsko-Niemiecka Konferencja Kraków 2005.

Prof. M. Wesołowski wspomniał równieŜ o propozycji nagradzania przez fundację działającą przy
„Polpharmie" doktorantów. Sprawy te będą omawiane na następnych posiedzeniach Prezydium.
Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami finał konkursu prac magisterskich odbył się w
przededniu I Polsko-Niemieckiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Krakowie. Nagrody zostały
wręczone podczas rozpoczęcia tej konferencji. Pierwszą nagrodę wręczał dr W. Kuźmierkiewicz, poniewaŜ jej fundatorem była Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji Medycyny. Pozostałe
były ufundowane przez Zarząd Główny PTFarm.
Sprawy organizacyjne
3 lutego br. podpisano umowę pomiędzy PTFarm a NRA dotyczącą współpracy w zakresie podejmowania następujących zespołów:
- do opracowania projektu Kodeksu Etyki Aptekarza, do którego zgłoszono prof. R. Olędzką,
prof. D. Moskę, dr W. śebrowską,
- kontynuujący działania związane z wprowadzeniem opieki farmaceutycznej, do którego zaproszono prof. W. StoŜkowską, prof. J. Brandysa, dr A. Skowron,
- do spraw projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, do których powołano prof. B. Gutkowską,
prof. E. Makulską, dr E. Telejko.
Wszystkie wymienione osoby wyraziły zgodę na prace w wymienionych zespołach, a Prezydium zaakceptowało przedstawione propozycje.
Prof. J. Pluta wraz z prof. B. Gutkowską i prof. J. Pachecka zostali przyjęci 11 lutego br. przez wiceministra edukacji narodowej T. Szulca. Wizyta dotyczyła przywrócenia tytułu zawodowego magistra
farmacji. Nie przyniosła bezpośredniego efektu, poniewaŜ decyzja zaleŜy w duŜej mierze od Rady
Głównej Szkolnictwa WyŜszego. Ogólnopolska Sekcja Akademicka będzie w dalszym ciągu dąŜyła do
wprowadzenia tej zmiany w ustawie.
Prezes Towarzystwa otrzymał zaproszenie na obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Farmaceutycznego AM w Lublinie. W związku z tym postanowiono przesłać list gratulacyjny na ręce dziekana
Wydziału - prof. dr hab. H. Hopkały. Zdecydowano, Ŝe na uroczystościach związanych z obchodami
Jubileuszu Towarzystwo reprezentować będzie prof. dr hab. J. Pachecka - wiceprezes PTFarm.
Prof. J. Pluta brał udział w Zjeździe Okręgowym Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który odbył się 11 marca br. w Piechowicach.
Zapoznano się takŜe ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi Walnego Zgromadzenia
Delegatów oraz konferencji organizowanej wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską w Morach, w grudniu 2004 roku.
Decyzją Prezydium podjęto uchwałę o czasowym zawieszeniu działalności Oddziału PTFarm w
Zielonej Górze.
Zapoznano się ze sprawozdaniem merytorycznym przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
XIX Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz sprawozdaniem finansowym
przygotowanym przez Biuro ZG. Uznano XIX Zjazd za spotkanie, które spełniło w pełni swoje zadania
tak naukowe, jak i organizacyjne. Podziękowano organizatorom tego duŜego przedsięwzięcia za rzetelną
pracę, która przyczyniła się do uznania Zjazdu przez jego uczestników za wyjątkowo owocny i udany (o
czym mogą świadczyć nadesłane podziękowania).
Zjazd zakończył się nadwyŜką finansową, w związku z czym postanowiono podzielić ją w następujący sposób: 20% na nagrody rzeczowe dla organizatorów Zjazdu, 40% na potrzeby Oddziału
Wrocławskiego PTFarm i 40% pozostawić na koncie Zarządu Głównego.
Prezydium zaakceptowało propozycję prof. J. Pluty dotyczącą kandydatury mgr P. Tomaszewskiego na pełnomocnika prezesa ds. współpracy z zagranicą. Pełniąca dotychczas tę funkcję mgr
Ewa Zygdało zrezygnowała z powodu kolizji z jej obowiązkami zawodowymi.
Biuro ZG wystąpiło do Sądu w sprawie wpisu składu nowego Zarządu do Krajowego Rejestru
Sądowego. Rejestrację taką Towarzystwo uzyskało w czerwcu br. Zgodnie z uwagami Sądu dotyczącymi
uzupełnienia składu Głównej Komisji Rewizyjnej o następne osoby z listy kandydujących do tej Ko-

misji na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Delegatów, w skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszła mgr
Barbara Nowak.
Wpłynęło pismo dr n. farm. Hanny Jankowiak-Gracz w sprawie utworzenia sekcji Ŝywienia do- i
pozajelitowego w ramach PTFarm. Prezydium zaakceptowało powołanie nowej sekcji. Na posiedzeniu
Zarządu Głównego 20 kwietnia br. została powołana do Ŝycia Ogólnopolska Sekcja śywienia Do- i
Pozajelitowego, do zarządu której weszli: dr farm. Krystyna Jagiełło, mgr. farm. Stanisława Krystynowicz, mgr farm. BoŜena Tondys, mgr farm. Ewa Tobolska-Klimek, dr n. farm. Hanna JankowiakGracz.
Prof. Pluta zwrócił się do członków Prezydium o wyraŜenie opinii w sprawie zawierania umów z
firmami dotyczącymi organizacji szkoleń podyplomowych dla farmaceutów. Dotychczas została podpisana umowa pomiędzy Towarzystwem a „Gazetą Farmaceutyczną". W jej ramach odbyły się juŜ dwa
posiedzenia naukowo-szkoleniowe we Wrocławiu i Opolu, a kolejne planowane jest w Warszawie. Spotkania te cieszyły się duŜym zainteresowaniem.
Dr Elwira Telejko popiera ideę organizacji posiedzeń organizowanych przez Towarzystwo przy
współudziale „Gazety Farmaceutycznej". Natomiast poinformowała członków Prezydium o konferencji
organizowanej przez firmę Phoenix i „Gazetę Farmaceutyczną", która organizowana jest bez akredytacji
wydziału farmaceutycznego w Warszawie. W związku z tym podawana przez organizatorów informacja
o moŜliwości uzyskania punktów edukacyjnych jest nieprawdziwa. Dr Telejko uwaŜa, Ŝe tego typu
konferencje nie powinny się odbywać.
Prof. Pluta stwierdził, Ŝe konferencję naukową moŜe zorganizować kaŜdy, ale przyznanie uczestnikom punktów edukacyjnych moŜe nastąpić jedynie po uzyskaniu akredytacji z wydziału farmaceutycznego, który wystawi takŜe certyfikaty za udział w konferencji. Podkreślił równieŜ, Ŝe okręgowe izby
aptekarskie nie mają w takich wypadkach prawa przyznawania punktów edukacyjnych, mogą je tylko
ewidencjonować.
Prof. Pluta postuluje powołanie zespołu (PTFarm, NRA oraz ew. Ministerstwo Zdrowia) określającego, która z organizowanych konferencji będzie mogła być punktowana, a która nie.
Członkowie Prezydium udzielili prezesowi zgody do podpisywania umów dotyczących współpracy
z firmami współorganizującymi z Towarzystwem szkolenia podyplomowe dla farmaceutów. Polskie
Towarzystwo Farmaceutyczne będzie organizatorem tych posiedzeń, firmy współpracujące będą tylko
sponsorami (nie będą ingerowały w program naukowy).
Prof. J. Pluta chciałby, Ŝeby Zarząd Główny, za zgodą Prezydium podpisał umowę ze wszystkimi
wydziałami farmaceutycznymi o akredytację zebrań naukowo-szkoleniowych, w celu umoŜliwienia
organizacji takich szkoleń we współpracy z oddziałami lub bez. Prezydium wyraziło zgodę.
Mgr Eugenia Gawrońska (Lublin) zwróciła się z prośbą o szybką interwencję w sprawie renowacji
grobu prof. A. Ossowskiego, dziekana Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie w latach 1938/39.
Prezydium postanowiło zwrócić się do Oddziału Lubelskiego PTFarm z prośbą o zainteresowanie
się powyŜszą sprawą oraz ustalenie kosztów związanych z renowacją grobu, a następnie przedstawienie
wniosków ZG PTFarm.
Zgodnie z wcześniejszą decyzją została sfinansowana renowacja grobu prof. A. Ossowskiego w Lublinie, który był dziekanem Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie w latach 1938-1939. Prof. Fidecka poinformowała, Ŝe koszt wykonanych prac nie był zbyt wysoki (około 2 tys. zł) ze względu
na zwolnienie ze stałej opłaty cmentarnej.
Prof. J. Pluta uczestniczył w pracach jury w I Konkursie Prac Magisterskich studentów Analityki
Medycznej we Wrocławiu.
Mgr J. Płaczek - prezes Oddziału Bydgoskiego PTFarm wystąpił z prośbą o powołanie w ramach oddziału sekcji naukowej „Młoda Farmacja". Prezydium wyraziło zgodę na jej powołanie na
mocy uchwały Zarządu Głównego.
Wpłynęło pismo Komitetu Terapii i Nauki o Leku PAN wyraŜające opinię dotyczącą reklamy
leków OTC, skierowane do wiadomości róŜnych organizacji.
NRA zawiadamia o pierwszym spotkaniu Zespołu koordynującego działania związane z
wprowadzeniem opieki farmaceutycznej w aptece, które odbędzie się 23 czerwca br. Z ramienia

PTFarm wezmą w nim udział prof. J. Brandys, dr A. Skowron i prof. W. StoŜkowska. Zaproponowano, aby udział w tym spotkaniu w imieniu prezesa prof. J. Pluty wziął równieŜ prof. W. Wieniawski.
Dr Klementys poinformowała o inicjatywie członków Sekcji Klubu Seniorów działającej przy
Oddziale Katowickim. Członkowie tej sekcji corocznie odwiedzają groby farmaceutów mieszczące się na
terenie działalności Oddziału. Ich propozycja spotyka się z wielką wdzięcznością rodzin i członków Oddziału.
24 listopada prof. Pluta brał udział w wyborach do Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego. Przedstawicielami nauk medycznych zostali wybrani prof. B. Gutkowska i prof. Lampe.
W wyborach Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm, które odbyło się 30 listopada br. jej
nowym przewodniczącym został prof. J. Sawicki - dziekan Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie.
Wydawnictwa
Dokonano oceny działalności wydawniczej Towarzystwa. Towarzystwo wydaje rytmicznie trzy
czasopisma: „Acta Polonie Pharmaceutica", „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" oraz „Farmacja Polska". Wydawanie tych czasopism w 2004 roku było wysoce niedochodowe. Dobra jednak kondycja finansowa Towarzystwa umoŜliwia dalszą kontynuację wydawania tych czasopism. Wprowadzenie w
ubiegłym roku zmian w profilu niektórych numerów „Farmacji Polskiej" okazały się trafne. Wzrosło
bowiem zainteresowanie czytelników numerami szkoleniowymi, dlatego teŜ nadal kontynuowane jest
wydawanie numerów szkoleniowych „Farmacji Polskiej".
Powołano redaktorów naczelnych czasopism PTFarm: redaktorem naczelnym „Acta Poloniae Pharmaceutica" został powołany prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek, a jego zastępcą prof. dr hab. Jacek
Bojarski (z CM UJ w Krakowie).
Zdecydowano, Ŝe w redakcji, która mieścić się będzie w Warszawie przy ul. Długiej 16
nie będzie funkcji sekretarza. W skład Komitetu Redakcyjnego powołano prof. Janusza Plutę.
W związku z wakatem na stanowisku redaktora naczelnego „Farmacji Polskiej" trwały poszukiwania kandydata. Ze zgłoszonych osób wybrano mgr Annę Brzozowską, która dotychczas pracowała przede
wszystkim w redakcjach technicznych. Towarzystwo ma nadzieję, Ŝe jej doświadczenie dziennikarskie
będzie przydatne w pracy na tym stanowisku. Prof. Witold Wieniawski zobowiązał się pomóc nowemu
pracownikowi w poszerzeniu wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.
Od 1 marca 2005 roku nowym redaktorem naczelnym „Farmacji Polskiej" została mgr Anna
Brzozowska.
Na redaktora naczelnego „Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" powołano ponownie prof. dr
hab. Annę Wędzisz.
Na posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego „Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" dyskutowano o problemach wydawniczych tego czasopisma, jego kosztach oraz przyszłych planach.
Omawiano propozycje ewentualnych zmian nazwy czasopisma oraz zmieniono skład Kolegium Redakcyjnego.
Do pracy w Kolegium Redakcyjnym zaproszono prof. Annę Brzozowską z SGGW w
Warszawie, dr. hab. Jerzego Bertranda z WIHiE w Warszawie, prof. dr. hab. Henryka Gertiga z AM w
Poznaniu, prof. dr. hab. Bogumiłę Karłowską z PZH w Warszawie, prof. dr. hab. Michała Nabrzyskiego i prof. Piotra Szerefa z AM w Gdańsku, prof. dr hab. Reginę Olędzką z AM w Warszawie,
dr hab. Halinę Grajetę z AM we Wrocławiu oraz dr GraŜynę Rychter z firmy „Hortex". Ustalono,
Ŝe powołane nowe Kolegium będzie zabiegać o poprawę statusu i jakości pisma.
W składzie Komitetu Redakcyjnego „Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" znalazły się
osoby nie będące farmaceutami, ale mające związek z problematyką Ŝywieniową. MoŜe dzięki tym
zmianom personalnym pismo wypłynie na szersze wody i znajdzie większy krąg odbiorców.
Wszystkie czasopisma wydawane przez PTFarm zostały wpisane na listę filadelfijską. JeŜeli
zwiększy się liczba cytowań w innych czasopismach, nasze wydawnictwa periodyczne będą miały szansę na otrzymanie impact factor.
Oceniając działalność wydawniczą Towarzystwa nie sposób nie poruszyć wydawnictw nieperiodycznych, które są znaczącym źródłem dochodów Towarzystwa.

W kwietniu br. został wydany „Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych" ze stanem na 1
stycznia 2005 roku, a we wrześniu Suplement do tego Wykazu ze stanem na 31 lipca br. W chwili
obecnej prowadzone są rozmowy w sprawie wydania nowego „Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych" ze stanem na 31 stycznia 2006 roku.
Został wydany takŜe III Suplement do „Polskiego Prawa Farmaceutycznego" ze stanem na 30
czerwca 2005 roku. Obecnie trwają prace nad wydaniem Suplementu IV, który zawierać będzie uaktualnienia na 1 stycznia 2006 roku.
Dział Wydawnictw wydał i aktualnie rozprowadza „Suplement 2005 do Farmakopei Polskiej
VI". W sprzedaŜy znajduje się teŜ nowo wydany „Suplement III do Polskiego Prawa Farmaceutycznego".
Prof. Pluta poinformował o propozycji redaktor naczelnej „Gazety Farmaceutycznej" E. Dux,
która chciałaby stworzyć w swoim czasopiśmie dział poświęcony działalności PTFarm. Prezes uwaŜa,
Ŝe miałoby to duŜe znaczenie marketingowe dla Towarzystwa.
Prezes PTFarm spotkał się podczas konferencji w Krakowie z redaktorem „Deutsche Apotheker
Verlag" p. Peterem Sitzlem, który zaproponował nieodpłatne przesyłanie swojego czasopisma do Towarzystwa. Postanowiono, Ŝe w zamian Towarzystwo będzie przesyłać równieŜ nieodpłatnie numery
„Farmacji Polskiej" oraz „Acta Poloniae Pharmaceutica".
Prof. J. Pluta przedstawił projekt exlibrisów, który otrzymał od dr. K. Kmiecia i mgr. W. Pyki.
Na poprzednim posiedzeniu Prezydium przyznało na ten cel 5000 zł. Prof. Pluta chciałby, Ŝeby red. H.
Plata zapoznała się z tym projektem i zatwierdziła jego wydanie.
Prof. W. Wieniawski postuluje o opublikowanie niektórych tekstów wykładów w „Farmacji
Polskiej" z konferencji „XXIII Dni Farmacji Szpitalnej". Zwrócił się równieŜ z pytaniem, czy inne
firmy farmaceutyczne otrzymają tytuł Przyjaciela PTFarm. Prof. J. Pluta wspomniał tu o współpracy
z „Gazetą Farmaceutyczną", dla której w przyszłości moŜna będzie przyznać ten tytuł. Przypomniał
takŜe o mającym odbyć się 13 maja 2005 roku Dniu Polskiej Farmacji organizowanym przez „Gazetę
Farmaceutyczną", którego PTFarm jest patronem.
Pismo otrzymane od prof. A. Danysza, dotyczące pomocy finansowej związanej z budową pomnika
pracowników SłuŜb Sanitarnych poległych w Powstaniu Warszawskim, zostanie umieszczone jako apel
w formie skróconej w „Farmacji Polskiej".
Dział Wydawnictw wniósł o powołanie redaktorów naczelnych czasopism na rok 2006 w osobach:
- prof. dr hab. Aleksander Mazurek, red. nacz. „Acta Poloniae Pharmaceutica",
- prof. dr hab. Anna Wędzisz, red. nacz. „Bromatologii i Chemii Toksykologicznej",
- mgr Anna Brzozowska, red. nacz. „Farmacji Polskiej"
oraz o zatwierdzenie nowego składu Komitetu Redakcyjnego „Farmacji Polskiej" od rocznika 2006:
- dr Lucyna Bułaś, dr Krystyna Chmal-Jagiełło, mgr Lidia CzyŜ, mgr Dorota Duliban, prof.
Zbigniew Fijałek, prof. Barbara Filipek, mgr Maria Głowniak, dr Katarzyna Hanisz, prof. Renata Jachowicz, prof. Roman Kaliszan, prof. Aleksander Kubis, dr Jadwiga Nartowska,
mgr Zbigniew Niewójt, prof. dr hab. Krystyna Olczyk, prof. dr hab. Daria OrszulakMichalak, prof. dr hab. Jan Pachecka, prof. dr hab. Janusz Pluta, prof. dr hab. Wiesław Sawicki,
dr Elwira Telejko, mgr Zofia Ulz, prof. dr hab. Marek Wesołowski, prof. dr hab. Witold
Wieniawski, mgr Andrzej Wróbel i prof. dr hab. Maria Wolbiś.
Prezydium wyraziło zgodę na te propozycje.
Opinie, sprawy kontrowersyjne
Prof. J. Pluta odczytał listy nadesłane przez dr Szubę z uwagami do protokołu:
- dr Szuba uwaŜa, Ŝe „...Mianowanie przyjacielem firmy Servier nie było umacniające prestiŜ
PTFarm, a kompromitujące. Firma Servier nie mając wartościowych (obiektywnie) leków osiąga
zawrotne sukcesy w Polsce..."
- stwierdza, Ŝe prof. J. Pluta podaje nieprawdę w sprawie sposobu kwalifikacji prac zgłaszanych na
XIX Naukowy Zjazd we Wrocławiu.

Prof. J. Puta ustosunkowując się do uwag dr. T. Szuby o wartości leków firmy Servier stwierdził,
Ŝe powinny one być kierowane do Urzędu Rejestracji, gdyŜ PTFarm nie jest organem powołanym
do badania i oceny wartości produkowanych przez tę firmę leków. Przyznanie firmie Servier na wniosek prof. A. Kubisa tytułu „Przyjaciel PTFarm w roku 2004" było prowadzone zgodnie z zatwierdzonym regulaminem i opiniowane przez statutowe władze Towarzystwa.
Natomiast w sprawie sposobu kwalifikacji prac na Zjazd, jeszcze raz potwierdził, Ŝe prace były
przekazywane do oceny i akceptacji przewodniczącym sekcji, którzy potwierdzali sposób prezentacji
pracy. Następnie kaŜdy otrzymywał informację w komunikacie, gdzie dana praca się znajduje. RównieŜ na stronie internetowej Zjazdu moŜna było znaleźć i sprawdzić informacje o kaŜdej nadesłanej
pracy.
Sprawy, czy „...farmakoekonomika w Polsce jest agenturą Stowarzyszenia Zagranicznych Koncernów Farmaceutycznych...", jak twierdzi dr Szuba, nie rozstrzygnie na pewno Zarząd Główny.
Pewnym jest, Ŝe w minimum programowym kierunku farmacja istnieje przedmiot farmakoekonomia. Być moŜe jest to równieŜ niewłaściwa nazwa i powinna być zmieniona.
Stwierdził równieŜ, Ŝe trudno mu jest komentować uwagi dr. Szuby o „naukowej głupocie"
poznańskiej szkoły ekonomicznej oraz o „najbardziej szkodliwym gnieździe nauk" jakim jest Szkoła
Zdrowia Publicznego w Krakowie, bowiem kaŜdy ma prawo do swojej opinii.
Prof. A. Kubis, jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, potwierdził w dyskusji
tryb kwalifikacji prac przedstawiony przez Prezesa, nie zgadzając się jednocześnie z zarzutami
dr. T. Szuby.
Prof. J. Pluta stwierdził, Ŝe do Biura ZG PTFarm wpłynęło opracowanie Komisji powołanej przez
ZG PTFarm 2 grudnia 2004 roku, która miała za zadanie opracowanie stanowiska w sprawie wystąpień w imieniu Towarzystwa dr. T. Szuby w róŜnego rodzaju publikatorach. W skład Komisji
wszedł prof. M. Wesołowski jako przewodniczący oraz prof. A. Wędzisz i prof. B. Filipek. Następnie
prof. J. Pluta odczytał przesłane przez ww. Komisję stanowisko oraz opracowany na jej podstawie projekt uchwały nr 19/XX w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji, dotyczącego wystąpień członków w
imieniu Towarzystwa. Projekt został podany pod dyskusję członków Zarządu Głównego, a następnie
prof. Pluta poddał uchwałę nr 19/XX dotyczącą wystąpień członków w imieniu Towarzystwa pod głosowanie. Została ona przyjęta jednomyślnie, tak jak protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
Prof. J. Pluta stwierdził, Ŝe jest rzeczą niedobrą, Ŝe dyskusja nad zarzutami dr. Szuby odbywa się
ponownie pod nieobecność zainteresowanego. UwaŜa równieŜ, Ŝe właściwsze byłoby, gdyby został
zaproszony przez dr. Szubę do dyskusji na forum Sekcji, gdzie moŜliwa byłaby bezpośrednia wymiana
poglądów.
Prof. K. Olczyk poparła zdanie prezesa. UwaŜa, Ŝe sprawę naleŜy zakończyć i nie powinna ona toczyć się w formie pisemnej. Szkoda na to czasu Zarządu Głównego.
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej mgr J. Kruszczyński poinformował, Ŝe w
obecnej kadencji Komisja zamierza przeprowadzić kontrolę działalności sekcji Towarzystwa, w tym
takŜe działalność Ogólnopolskiej Sekcji Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania. Być moŜe przyczyni się to
w jakiś sposób do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Prof. J. Pachecka ustosunkowując się do pomysłu dr. Szuby utworzenia „Fakultatywnego bloku
farmaceutyczno-ekonomicznego" przedstawił program kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym w
Warszawie. Na kaŜdym wydziale jest 450 godzin fakultatywnych, utworzono 10 bloków problemowych, z czego student wybiera 1, na którym jest 290 godzin zajęć fakultatywnych. Zadaniem
bloku jest przygotowanie studentów do pracy dyplomowej, równieŜ z ekonomiki farmacji, ale nie
zamyka to pisania pracy magisterskiej na inny temat.

Sprawy administracyjne
Omawiano sytuację finansową Towarzystwa w 2004 roku oraz oceniano materiały sprawozdawcze
z tego zakresu, które zostały opracowane przez Biuro ZG. Analizowano równieŜ przygotowany na potrzeby
nadzoru skarbowego bilans finansowy Towarzystwa za 2005 rok. Bilans Towarzystwa, który był wyko-

nywany w okresie styczeń-marzec został przekazany do Urzędu Skarbowego w końcu marca 2005
roku.
Z przedstawionych dokumentów wynika, Ŝe sytuacja finansowa Towarzystwa jest dobra. NadwyŜkę wynikającą z bilansu finansowego za 2005 rok postanowiono przeznaczyć na działalność statutową.
Podjęto równieŜ decyzję o podniesieniu uposaŜeń pracowników etatowych.
W styczniu br. rozpoczęto remont budynku A. Aktualnie kończy się modernizacja pomieszczeń II
piętra. Wymieniono i całkowicie unowocześniono w tym budynku zasilanie w energię elektryczną. W
kwietniu br. planuje się rozpoczęcie kapitalnego remontu III piętra oraz wymianę dachu. W miarę
moŜliwości finansowych planuje się remont łącznika pomiędzy budynkami A i B.
Przeprowadzono okresową inwentaryzację środków trwałych i nietrwałych. Kontynuowana jest
takŜe korespondencja z dłuŜnikami Towarzystwa w celu odzyskania naleŜnych nam długów.
Sporządzono wykaz sprzętów, w które naleŜy doposaŜyć aktualnie budynki PTFarm oraz rozpoczęto
rozmowy w sprawie modernizacji sali wykładowej.
Dyrektor Biura poinformował Prezydium ZG o rezygnacji z pracy z dniem 30 czerwca br. głównej
księgowej - Ewy Słomiany. Pracę w Towarzystwie kończy ze względu na zaawansowany wiek mgr
Krystyna Owczarek - dotychczasowy kierownik klubu, a ze względów organizacyjnych wypowiedzenie z pracy dostał Marek Małkowski, zatrudniony dotychczas w charakterze konserwatora. W
związku z przejściem na emeryturę pracę kończy równieŜ Hanna Perkowska (sprzątaczka). Postanowiono, Ŝe nie będzie zwiększany stan zatrudnienia w administracji Towarzystwa, a powstałe wakaty
zostaną zastąpione aktualnie pracującymi osobami (z wyjątkiem sprzątaczki). Zobowiązano takŜe dyrektora Biura ZG o przedstawienie w terminie późniejszym osoby, która będzie pełniła obowiązki
księgowej ZG.
W nawiązaniu do wcześniej podjętych postanowień dr J. Szewczyński poinformował Prezydium o
chęci powołania M. Kocięckiej na stanowisko głównej księgowej PTFarm z dniem 1 września 2005
roku. Jej kwalifikacje poparte są zaświadczeniem o ukończeniu specjalistycznego kursu dla głównych
księgowych. Dyrektor J. Szewczyński wnosi o mianowanie na funkcję głównej księgowej M. Kocięckiej i zmianę jej uposaŜenia na kwotę 3300 złotych (brutto) od 1 września 2005 roku.
Dyrektor Biura poinformował takŜe o planowanym zatrudnieniu od 1 września 2005 roku pani T.
Smutkiewicz w charakterze sprzątaczki.
Zaakceptowano przedstawione propozycje zmian kadrowych.
Dyrektor Biura ZG zapoznał Prezydium z planowanymi remontami budynków oraz waŜniejszymi
pracami, które są prowadzone przez administrację Towarzystwa:
- w styczniu rozpoczęto remont drugiego piętra w budynku A, od kwietnia rozpocznie się remont
trzeciego piętra, planowany jest takŜe remont dachu i garaŜy,
- przeprowadzono okresową (co 3 lata) inwentaryzację środków trwałych i nietrwałych. Uaktualniono stany posiadania oraz dokonano kasacji środków nieprzydatnych do dalszego uŜytkowania, skasowano takŜe nieaktualne juŜ wydawnictwa,
- przeprowadzono adaptację pomieszczeń przeznaczonych na gromadzenie zbiorów archiwalnych
oraz magazynowanie wydawnictw ksiąŜkowych,
- w związku ze złym stanem technicznym stropów wprowadzono zakaz wjazdu samochodów
osobowych na teren podwórka B,
- przeprowadzenie remontu pomieszczeń Działu Finansowego oraz Działu Wydawnictw,
- w końcu roku sala konferencyjna zostanie wyposaŜona w nowe urządzenia audiowizualne (nagłośnienie, rzutnik multimedialny, rzutnik pisma).
Biuro ZG przygotowało rozliczenie spraw finansowych za 2004 rok i sporządziło bilans finansowy
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który z końcem marca br. został przekazany do Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Opracowano takŜe projekt budŜetu na 2005 rok, który na posiedzeniu
18 kwietnia br. został zatwierdzony przez Zarząd Główny.

Wizyty, spotkania

W lutym br. przebywała w Polsce grupa farmaceutów i lekarzy gruzińskich. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem polskiej słuŜby zdrowia. Delegacja spotykała się i prowadziła
rozmowy w Ministerstwie Zdrowia i innych urzędach centralnych oraz z samorządem zawodowym. 12
lutego br. odbyło się spotkanie członków delegacji z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W spotkaniu Towarzystwo reprezentowali: prof. dr J. Pachecka, prof. dr B. Gutkowska i dr Jadwiga Nartowska. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, w trakcie którego wymieniono poglądy nurtujące dwa środowiska.
W styczniu br. prezes uczestniczył w spotkaniu Niemieckich Izb Aptekarskich, które odbyło
się w Davos. Podczas spotkania uzgodniono organizację wspólnej konferencji naukowej PTFarm,
NRA i niemieckich farmaceutów.
Prof. B. Gutkowska i prof. J. Pachecka zostali przyjęci 11 lutego br. przez Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Szulca. Wizyta dotyczyła przywrócenia tytułu zawodowego magistra farmacji. Prof. J. Pachecka poinformował, Ŝe na początku kwietnia Rada Główna Szkolnictwa WyŜszego wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie. Sprawa wróciła do ministerstwa nauki i
szkolnictwa wyŜszego, zaś minister T. Szulc stwierdził, Ŝe ze strony ministerstwa nie powinno być
przeszkód w pozytywnym załatwieniu tego postulatu.
Odbyły się obchody 60-lecia Wydziału Farmaceutycznego w Lublinie. Towarzystwo reprezentował prof. J. Pachecka, prof. M. Wesołowski oraz prof. K. Olędzka. Przekazano list z gratulacjami na ręce dziekana prof. H. Hopkały.
RóŜne
Na posiedzeniu Zarządu Głównego 18 kwietnia br. prof. J. Pluta po powitaniu poprosił zebranych
o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci papieŜa Jana Pawła II, jednocześnie informując, Ŝe w imieniu Zarządu Głównego ukaŜe się w „Farmacji Polskiej" nekrolog ze zdjęciem naszego Wielkiego Rodaka.
W wyniku przeprowadzonych w bieŜącym roku wyborów władz polskich uczelni:
- w Akademii Medycznej w Gdańsku rektorem został dr hab. n. farm. Roman Kaliszan,
- w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi prorektorem została prof. dr hab. Daria OrszulakMichalak, pełniąca aktualnie obowiązki wiceprezesa PTFarm.
- Pani Profesor i Panu Profesorowi Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne złoŜyło gratulacje i
serdeczne Ŝyczenia wielu sukcesów w pracy na rzecz Uczelni oraz naszego środowiska.
- wybrano takŜe nowych dziekanów wydziałów farmaceutycznych na kadencję 2005-2008. Towarzystwo złoŜyło wszystkim wybranym gratulacje oraz Ŝyczenia sukcesów w pracy na rzecz
naszego środowiska.
Zarząd Główny otrzymał pismo z zawiadomieniem o powołaniu Związku Zawodowego Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych, którego prezesem został mgr Andrzej Tarasiewicz. Prezes nowopowstałego związku deklaruje chęć współpracy ze wszystkimi organizacjami w sektorze ochrony zdrowia.

Prace realizowane w 2006 roku
Szkolenie przed- i podyplomowe
Towarzystwo zostało poinformowane, Ŝe obecnie przygotowywane jest w Ministerstwie Zdrowia
nowe rozporządzenie w sprawie szkoleń ciągłych. W związku z tym postanowiono zorganizować w najbliŜszym czasie wspólne posiedzenie dziekanów, kierowników jednostek odpowiedzialnych za szkolenia
podyplomowe z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, celem omówienia nowelizacji ww. rozporzą-

dzenia. Uzgodniono, Ŝe spotkanie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Długiej 16, natomiast
stroną zapraszającą będzie Ministerstwo Zdrowia.
W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Zdrowia w sprawie wytypowania kandydata
do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji szpitalnej, postanowiono przedstawić
kandydaturę prof. E. Grześkowiaka - dziekana Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w
Poznaniu.
1 czerwca 2006 roku odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej, na którym
wybrano prof. J. Sawickiego na nowego przewodniczącego Sekcji. Zapoznano się teŜ z aktualnymi
problemami oraz ustalono zakres zadań do realizacji.
Odbyły się kolejne zebrania naukowo-szkoleniowe organizowane wspólnie z „Gazetą Farmaceutyczną", jedno miało miejsce w Białymstoku, a drugie w Katowicach. Następne planowane jest w drugiej połowie maja w Rzeszowie, a w czerwcu w Poznaniu.
Ustalono, Ŝe:
- w październiku odbędzie się szkolenie w Szczecinie,
- w listopadzie w Olsztynie,
- w grudniu we Wrocławiu.
Departament Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Ministerstwa Zdrowia zwrócił się o przekazanie w
formie pisemnej propozycji zmian zapisów dotyczących rozporządzenia ministra zdrowia, w sprawie
szkoleń ciągłych farmaceutów.
Postanowiono, Ŝe w imieniu PTFarm propozycje zmian do rozporządzenia przygotują prof. B.
Filipek i dr E. Telejko, które następnie w listopadzie br. zostaną przesłane do Ministerstwa Zdrowia.
Centrum Egzaminów Medycznych zwróciło się z prośbą o wskazanie kilku osób w celu powołania
ich na członków Komisji Egzaminacyjnych w dziedzinie farmacji aptecznej. Postanowiono zgłosić następujące osoby:
- prof. J. Pałkę z Wydziału Farmaceutycznego AM w Białymstoku,
- prof. E. Sieradzkiego z Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie,
- prof. M. Zgodę z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Kolejne pismo z Departamentu Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Ministerstwa Zdrowia informuje
o posiedzeniu konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. W imieniu Towarzystwa w posiedzeniach tej konferencji bierze udział prof. B.
Gutkowska.
Przesłano do Ministerstwa Zdrowia uwagi Towarzystwa do projektu zmiany rozporządzenia w
sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Prezydium ZG PTFarm zwróciło się do prawnika o wydanie opinii w sprawie zawierania umów
pomędzy Towarzystwem a akademiami medycznymi w sprawie szkoleń ciągłych dla farmaceutów.
Zgodnie z tą opinią wszelkie umowy powinny być zawierane z Zarządem Głównym PTFarm, który
następnie moŜe upowaŜniać poszczególne oddziały do zawierania umów szczegółowo precyzujących
dalsze działania związane ze szkoleniami.
Dotychczas Towarzystwo podpisało umowy w sprawie szkoleń ciągłych z następującymi akademiami medycznymi: w Białymstoku, Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie, Katowicach.
Towarzystwo delegowało przedstawicieli do zespołu ekspertów, który przygotuje opinię w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinie farmacji szpitalnej, są to: dr H. Jankowiak-Gracz oraz mgr Olga Fedorowicz.
Omawiając problemy związane z prowadzeniem szkolenia ustawicznego Prezydium dyskutowało
nie tylko nad podstawami prawnymi czy organizacyjnymi, ale równieŜ nad róŜnymi formami ich realizacji. Firma „Nastawnia" zaproponowała Towarzystwu zapoznanie się z załoŜeniami i moŜliwościami
realizacji tak nowoczesnej formy jaką są szkolenia internetowe. Prezes Towarzystwa zwrócił się do
Pana M. Osińskiego z firmy „Nastawnia" o przedstawienie szczegółów.
M. Osiński przedstawiciel firmy „Nastawnia" przedstawił projekt internetowego programu edukacyjnego dla farmaceutów, zgodnego z rozporządzeniem ministra zdrowia z 25 czerwca 2003 r. w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów, zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

„...Strona internetowa zawierać będzie stale aktualizowane kompendium wiedzy jaką powinien
posiadać farmaceuta oraz będzie mogła być wykorzystywana w wieloletnim systemie edukacji ciągłej,
umoŜliwiając ukończenie kursu i zdobycie punktów edukacyjnych. Wiedza zawarta na tej stronie moŜe
być równieŜ wykorzystywana przez farmaceutów i studentów do bieŜącego uzupełniania wiadomości,
zwłaszcza Ŝe znajdować się tam będą odniesienia do aktualnej literatury fachowej, w tym elektronicznej.
Strona internetowa zorganizowana będzie w sposób umoŜliwiający:
• pełny, bezpłatny (po zalogowaniu) dostęp dla farmaceutów do całej zawartej na stronie wiedzy,
• wybór przez farmaceutów internetowego programu przygotowanego przez dowolną akademię medyczną,
• pomoc logistyczną w zdobyciu punktów edukacyjnych, uzyskanie niezbędnych informacji o
zasadach organizacji szkoleń i kursów, terminach spotkań czy zaliczeń, zasadach konstrukcji
testów i in.
Korzyści dla farmaceuty:
• nie musi spędzać na kursie kilku lub kilkunastu godzin, co związane jest często z dojazdami lub koniecznością noclegu (oszczędność czasu i pieniędzy),
• moŜliwość wyboru najciekawszego opracowania, kaŜda akademia medyczna zaprezentuje - przygotuje materiały z bogatą bibliografią,
• moŜliwość skorzystania z wiedzy zawartej w róŜnych opracowaniach na dany temat,
• stała moŜliwość uzupełniania wiedzy ze wszystkich tematów, a nie tylko z tych które miał na
kursie,
• wiedza będzie stale aktualizowana, liczba tematów będzie ciągle rozszerzana, a ze względu
na brak ograniczeń czasowych uszczegółowiana,
• egzaminy czy zaliczenia będą mogły odbywać się bliŜej miejsca zamieszkania, np. w miastach wojewódzkich, w których nie ma siedzib uczelni,
• koszty egzaminu nie będą wyŜsze niŜ obecnie.
Korzyści dla akademii medycznych:
• odpadną problemy z wynajmem sal na kursy i egzaminy,
• zmniejszy się zakres prac administracyjnych oraz obsługi finansowej (wypłata wynagrodzeń
dla autorów - wykładowców odbywać się będzie niezwłocznie po odbytym teście i wydaniu
certyfikatu),
• uniknięcie spiętrzenia zapotrzebowania na kursy w ostatnim roku.
Korzyści dla PTFarm:
• rozszerzenie działalności szkoleniowej dla farmaceutów,
• uzyskanie większego dostępu do farmaceutów w terenie (informacja o własnych
szkoleniach) oraz moŜliwość merytorycznego powiązania strony internetowej z własnymi wydawnictwami,
• pozyskiwanie dochodów na działalność statutową."
Na koniec M. Osiński przedstawił symulację finansową, tzn. zyski dla firmy „Nastawnia" (obsługującej stronę), dla uczelni i dla PTFarm.
Po zapoznaniu się ze szczegółami programu wywiązała się dyskusja.
Na wstępnie prof. Pluta zaznaczył, Ŝe PTFarm nie ma prawa organizowania tego typu kursów, w
świetle prawa mogą je prowadzić tylko wydziały farmaceutyczne. Towarzystwo mogłoby być tylko
organem inicjującym i koordynującym wszelkie działania, jak równieŜ mogłoby zająć się stroną finansową. Projekt współpracy powinien być przede wszystkim przedstawiony dziekanom do zaopiniowania oraz wyraŜenia chęci podjęcia się dalszych działań.

Prof. Pluta proponuje tworzenie kursów początkowo na mniejszym terenie, np. we współpracy z
jednym wydziałem, a w zaleŜności od przebiegu i zainteresowania kursami rozszerzenie szkoleń na teren całego kraju.
Dr E. Telejko poinformowała, Ŝe Naczelna Rada Aptekarska równieŜ opracowała program realizujący szkolenie internetowe, ale jak na razie sprawa uległa zawieszeniu, poniewaŜ autorzy (wykładowcy) zaŜądali zbyt duŜego wynagrodzenia.
Prof. B. Filipek poprosiła o przybliŜenie zakresu działalności firmy „Nastawnia" oraz wyjaśnienie
powiązań działalności firmy „Nastawnia" z „Polfą Kutno". Pan M. Osiński poinformował, Ŝe firma „Nastawnia" jest agencją reklamową, a współpraca z „Polfą Kutno" została juŜ zakończona.
Prof. B. Filipek przypomniała, Ŝe tylko wydziały farmaceutyczne mają prawo organizowania
kursów internetowych i zastanawia się czy naleŜy odbierać im moŜliwość pozyskiwania dodatkowych pieniędzy. Wydział Farmaceutyczny AM w Krakowie realizuje kursy internetowe we współpracy z
okręgową izbą aptekarską, a za niewielką opłatą korzysta z tej formy edukacji 5 innych izb aptekarskich.
Są to szkolenia, za które moŜna uzyskać dwa punkty edukacyjne.
Prof. J. Pachecka uwaŜa, Ŝe sprawa jest warta zainteresowania. Na pewno będzie wiele problemów
organizacyjnych i finansowych, ale kwestura uczelni juŜ sobie radzi w tych sprawach. Narzut uczelni mógłby być zmniejszony np. o koszty wynajmu sali. W początkowym okresie naleŜałoby nastawić się
raczej na koszty promowania, a nie duŜe zyski. Prof. Pachecka uwaŜa, Ŝe kursy byłyby duŜym ułatwieniem dla osób spoza wielkich miast. Dałyby moŜliwość podniesienia i wyrównania poziomu kształcenia
na terenie całego kraju, a takŜe łatwiej udałoby się znaleźć najlepszych wykładowców.
Dr E. Telejko uwaŜa, Ŝe nie będzie to z korzyścią dla niektórych wydziałów. Sądzi, Ŝe przede
wszystkim dziekani powinni zadecydować o prowadzeniu takiej działalności.
Prof. M. Wesołowski poinformował, Ŝe w Gdańsku szkolenia odbywają się w soboty w sposób tradycyjny i jest to aprobowane przez większość farmaceutów, ze względu na moŜliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami.
Podsumowując prof. Pluta proponuje zwrócenie się z propozycją edukacji internetowej do wydziałów farmaceutycznych. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna będzie moŜna rozpocząć działalność, na początek z jednym wydziałem, a niewykluczone, Ŝe później będzie to moŜliwe równieŜ z innymi wydziałami.
Na zakończenie prof. Pluta podziękował Panu M. Osińskiemu za przedstawienie programu internetowych szkoleń farmaceutów.
Kontynuacja dyskusji będzie prowadzona 30 listopada br. na posiedzeniu Ogólnopolskiej Sekcji
Akademickiej PTFarm.
Legislacja
Ministerstwo Zdrowia przesłało dwa projekty rozporządzeń:
• zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów,
• zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów zatrudnionych w aptekach i
hurtowniach farmaceutycznych.
Zgodnie z decyzją Prezydium dr E. Telejko przygotowała opinię, która po zaakceptowaniu przez
Prezydium została przesłana do Ministerstwa Zdrowia.
Zespół Sekcji Studenckich „Młoda Farmacja" wystąpił do Zarządu Głównego PTFarm z
prośbą o przyjęcie opracowanych przez studentów nowelizacji:
• regulaminu Zespołu Sekcji „Młoda Farmacja",
• regulaminu Sekcji „Młoda Farmacja" w Warszawie.
Zarząd Główny zaakceptował przedstawione przez studentów nowelizacje regulaminów.
Wizyty, spotkania

14 kwietnia miało miejsce spotkanie przedstawicieli PTFarm z ministrem zdrowia Zbigniewem
Religą. W rozmowie poruszono m.in. sprawę konkursu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, a takŜe sprawę przygotowania do wydania „Farmakopei Polskiej VII". Ze strony Towarzystwa w spotkaniu wzięli udział: prof. B. Gutkowska, prof. J. Pluta, prof. J. Pachecka oraz dr J. Szewczyński.
Prezes Towarzystwa prof. J. Pluta wraz z dr J. Szewczyńskim i red. H. Platą złoŜyli wizytę
nowemu prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych dr. Leszkowi Borkowskiemu. W trakcie spotkania poruszono m.in. kierunki współpracy.
W listopadzie 2006 r. członkowie Prezydium spotkali się z delegacją farmaceutów portugalskich,
którzy przedstawili projekt współpracy firm portugalskich i polskich sektora farmaceutycznego. Nastąpiła wymiana doświadczeń oraz omówiono elementy specyfiki polskiego rynku produktów farmaceutycznych.
Patronaty
„Gazeta Farmaceutyczna" organizująca 12 maja br. Dzień Polskiej Farmacji zwróciła się z prośbą
do prof. Pluty o objęcie honorowym patronatem tego przedsięwzięcia, a takŜe wygłoszenie słowa
wstępnego otwierającego konferencję
Pani E. Dux-Prabucka, redaktor naczelna „Gazety Farmaceutycznej" zwróciła się do Towarzystwa
z prośbą o objęcie patronatem ww. czasopismo, proponując moŜliwość wykorzystania przez Towarzystwo części numeru na informacje, np. z zakresu działalności PTFarm. Mając na uwadze wieloletnią
współpracę Prezydium przychyliło się do prośby redakcji. Uchwała w tej sprawie została podjęta
przez ZG PTFarm.
Firma BMP zwróciła się z prośbą o pomoc przy organizacji oraz udział w Konferencji NaukowoTechnicznej Przemysłu Farmaceutycznego 2006, która odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2006 r. w
Poznaniu. Postanowiono, Ŝe w imieniu Towarzystwa sprawę tę będzie prowadził prof. A. Chmiel ze
względu na duŜe doświadczenie w organizowaniu konferencji związanych z przemysłem farmaceutycznym.
Studenckie Towarzystwo Naukowe zwróciło się z prośbą o wyraŜenie zgody na objęcie przez Towarzystwo patronatem sesji farmaceutycznej podczas III Międzynarodowego Kongresu Naukowego
Młodych Medyków oraz ufundowanie nagrody w wysokości 2000 zł.
„Farmacja Polska" objęła patronatem medialnym II Międzynarodową Konferencję NaukowoSzkoleniową Kraków 2006.
Firma TORFARM S.A. zwróciła się o objęcie patronatem honorowym VI edycji kampanii Apteka
Bez Barier. Prezydium odniosło się pozytywnie do tej propozycji. Postanowiono takŜe, Ŝe w pracach
przy tego typu przedsięwzięciach będzie brać udział prof. J. Pluta.
Firma Media Biznes zwróciła się z prośbą o objęcie honorowym patronatem merytorycznym przez
PTFarm cyklu programów informacyjnych, dotyczących kondycji branŜy farmaceutycznej w Polsce.
Poproszono dr J. Nartowską o przygotowanie odpowiedzi w tej sprawie i podjęcie w imieniu Towarzystwa współpracy z realizatorami programu.
Towarzystwo równieŜ objęło patronatem:
• Międzynarodową konferencję poświęconą monitorowaniu i optymalizacji działania leków immunosupresyjnych, która odbędzie się w Warszawie w 2008 roku,
• wydanie albumowe Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce wydawnictwa „Kontekst" z Poznania.
Zespół Sekcji Studenckich „Młoda Farmacja" zwrócił się z prośbą o objęcie przez PTFarm patronatem I Ogólnopolskiego Kongresu Naukowego „Młodej Farmacji" oraz przyznanie nagród dla laureatów
konkursu. Prezydium postanowiło objąć patronatem ww. imprezę, a takŜe przyznać dofinansowanie na
jej organizację i ufundowanie nagród.

Współpraca z izbami aptekarskimi, stowarzyszeniami naukowymi i instytucjami państwowymi
Towarzystwo zostało zaproszone przez prezesa NRA mgr A. Wróbla na spotkanie w charakterze obserwatora, którego celem było omówienie zaproponowanych przez naczelną Radę Aptekarską rozwiązań
w dokumencie „Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz niektórych innych ustaw".
Postanowiono, Ŝe w spotkaniu weźmie udział prof. Pluta i prof. Pachecka. Spotkanie odbyło się w
kwietniu br. Prof. Pluta uwaŜa za niesłuszne powrót do dyskusji nad pojęciami „aptekarz" czy „farmaceuta" i ustalaniem ich nadrzędności w stosunku do siebie. ZauwaŜa takŜe, Ŝe w dokumencie tym nie
wymienia się Towarzystwa jako jednostki uprawnionej do prowadzenia szkoleń dla farmaceutów.
Wpłynęło pismo przedstawiające stanowisko wyraŜające sprzeciw Rady Wydziału Farmaceutycznego AM w Gdańsku w sprawie projektu ustawy o zawodzie aptekarza opracowanego przez
prof. dr. hab. Marka Szewczyka.
Czekamy na stanowisko pozostałych rad wydziałów farmaceutycznych.
W dalszym ciągu kontynuowane są prace zespołów powołanych wspólnie z Naczelną Radą Aptekarską. Zespół ds. opieki farmaceutycznej opracował propozycje zmian w prawie farmaceutycznym
dotyczące opieki farmaceutycznej, które po zaopiniowaniu zostaną przesłane do Ministerstwa Zdrowia.
Zespół ds. etyki i deontologii planuje na spotkaniu w październiku ustalić wspólny projekt Kodeksu
Etyki. W listopadzie skierowano do dwóch stron projekt Kodeksu Etyki.
23 września br. Naczelna Rada Aptekarska obchodziła swoje XV-lecie działalności. Z tej okazji
wystosowano okolicznościowe pismo. PTFarm reprezentował na tej uroczystości dr J. Szewczyński.
Przyjęto do wiadomości przesłany przez Radę Towarzystw Naukowych PAN projekt ustawy o
towarzystwach naukowych, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag. Zgodnie z decyzją Prezydium Ŝadne uwagi nie zostaną zgłoszone.
W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Zdrowia konkursami na prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektora
Farmaceutycznego wystosowano pismo popierające: kandydaturę dr. L. Borkowskiego na prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych oraz kandydaturę mgr. Z. Niewójta w konkursie na Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
Po wygraniu konkursu i objęciu stanowisk przez wymienione powyŜej osoby przesłano gratulacje
i Ŝyczenia sukcesów w pracy.
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne wystosowało list do premiera z naszą opinią w sprawie zmian w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym i Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych.
Współpraca z zagranicą
W dniach 15-16 lutego br. odbyło się w Davos spotkanie przedstawicieli stron polskiej i niemieckiej organizujących I Polsko-Niemiecką Konferencję Naukowo-Szkoleniową w Krakowie. Stronę
polską reprezentowali prof. J. Pluta i mgr A. Wróbel. Konferencja ta została oceniona pozytywnie tak
przez stronę polską, jak i niemiecką. Następną postanowiono zorganizować równieŜ w Krakowie w
dniach 8-11 paździenika br.
Ustalono, Ŝe zostanie zachowana identyczna formuła konferencji (sesje referatowe, kursy szkoleniowe, wykłady plenarne). Odbędą się równieŜ sesje poświęcone aktualnym problemom zawodowym farmaceutów.
Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele Litwy, Ukrainy, Rosji i Czech, dlatego
zgodnie z ustaleniami zmieniła ona nazwę na II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową
Farmaceutów.
Towarzystwo zostało zaproszone do współorganizowania konferencji „6 World Meeting on
Pharmaceutis, Biopharmaceutis and Pharmaceutical Technology", która odbędzie się w 2008 roku.
Postanowiono, Ŝe w komitecie organizacyjnym Towarzystwo reprezentować będzie prof. R. Jachowicz (z CM UJ).

Prof. J. Pachecka, prof. A. Kubis oraz prof. J. Pluta brali udział w 66 Światowym Kongresie
FIP, który odbył się w dniach 23-31 sierpnia 2006 roku w Salwador Bahia w Brazylii. Ze strony polskiej przedstawione były cztery plakaty (2 prof. Kubisa i 2 prof. Pluty). Podczas tegorocznej konferencji odbyły się wybory nowych władz FIP. Prof. Pachecka poinformował, Ŝe ze względów formalnych
nie wybrano nowego przewodniczącego Sekcji Akademickiej FIP. Nowo przyjętym członkiem FIP zostało Węgierskie Towarzystwo Farmaceutyczne.
Sekcja Studencka „Młodej Farmacji" Oddziału Wrocławskiego PTFarm zwróciła się z prośbą o
pomoc w nawiązaniu i udostępnieniu kontaktów zagranicznych z firmami farmaceutycznymi działającymi w obrębie Unii Europejskiej. Odpowiedź w tej sprawie przygotował prof. Marek Wesołowski
sugerując, aby studenci kontaktowali się w tej sprawie z zagranicznymi organizacjami studenckimi. PowyŜsze pismo zostanie przedstawione równieŜ na najbliŜszym posiedzeniu Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej.
Wewnętrzne sprawy organizacyjne
8 kwietnia 2005 roku odbył się Zjazd „Młodej Farmacji". Towarzystwo było reprezentowane
przez: prof. dr. M. Wesołowskiego i prof. dr B. Gutkowską. Zjazd wybrał nowy zarząd Zespołu Sekcji
„Młoda Farmacja" w następującym składzie:
•
•
•
•

Patrycja Klimek - przewodnicząca (Warszawa)
Jan Lipiński - wiceprzewodniczący (Wrocław)
Anna Michalska - sekretarz (Białystok)
Daria KałuŜna - skarbnik (Bydgoszcz)

W czasie spotkania dyskutowano nad kierunkami prac nowego zarządu. Postanowiono znowelizować dotychczasowy regulamin Sekcji oraz aktywnie uczestniczyć w dorocznych konkursach prac magisterskich.
W związku z rezygnacją mgr. P. Tomaszewskiego z pełnienia obowiązków pełnomocnika ds. kontaktów z zagranicą, prof. K. Olczyk podjęła się koordynacji prac prowadzonych przez dotychczasowego
pełnomocnika.
Prezes PTFarm przekazał informację o powołaniu przez dr. T. Szubę nowego Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego. W związku z tym będą konieczne zmiany w zarządzie Zespołu Sekcji Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania PTFarm, której dr Szuba był przewodniczącym.
Zrzeszenie Polskich Towarzystw Medycznych przesłało pismo zapraszające na zebranie informacyjne w sprawie kontynuowania dalszej działalności tegoŜ Towarzystwa. Postanowiono, Ŝe z ramienia
PTFarm w spotkaniu będzie brała udział prof. R. Olędzka.
W zwązku z przeprowadzanym konkursem na Głównego Inspektora Farmaceutycznego Towarzystwo wystosowało do Ministerstwa Zdrowia pismo popierające kandydaturę mgr. Z. Niewójta.
Wpłynęło szczegółowe sprawozdanie z działalności Fundacji „Słownika Biograficznego Farmaceutów Polskich". Wybrano nowego prezesa Zarządu Fundacji SBFP. Został nim mgr R. Kiedrowski.
W związku z odwołaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego mgr. Z. Niewójta po stwierdzeniu
nieprawidłowości w produkcji Zakładów Farmaceutycznych „Jelfa", Prezydium skierowało do premiera
pismo z prośbą monitorowania sytuacji, jaka panuje w polskiej farmacji.
Zdecydowano o opłaceniu składek członkowskich PTFarm w organizacjach międzynarodowych
(FIP, Historia Farmacji - ISHP).
Przedstawiono kandydatów mających reprezentować PTFarm w pracach Zespołu Ekspertów CMKP,
który będzie opiniował i oceniał dorobek naukowy i zawodowy farmaceutów w dziedzinie farmacji szpitalnej. Kandydatami zostali: dr Hanna Jankowiak-Gracz (Poznań) i mgr Olga Fedorowicz
(Kraków).
Wydano folder ze zdjęciami z XIX Naukowego Zjazdu PTFarm we Wrocławiu. Nakład będzie
rozprowadzany w 2007 roku podczas kolejnego Zjazdu w Katowicach.
Oddział PTFarm w Szczecinie przesłał protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków
Oddziału. Zgodnie z podjętą uchwałą nowym prezesem Oddziału została dr Raińska--Giezek.

Stwierdzono, Ŝe w protokole brakuje formalnej rezygnacji prof. A. Put z funkcji prezesa Oddziału.
Nie powiadomiono równieŜ Zarządu Głównego o planowanym zorganizowaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału. W odpowiedzi dr T. Raińska-Giezek poinformowała o problemach zdrowotnych prof. A. Put i jej rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa Oddziału w Szczecinie.
Dr T. Raińska-Giezek wystąpiła z propozycją objęcia przez wydziały farmaceutyczne patronatu
nad oddziałami, które nie posiadają w swoim mieście ośrodków akademickich. Prezes Towarzystwa
uwaŜa to za bardzo dobry pomysł, szczególnie w odniesieniu do Oddziału PTFarm w Szczecinie.
DrT. Raińska-Giezek, prezes Oddziału PTFarm w Szczecinie skierowała pismo do Zarządu Głównego
o udzielenie pomocy w powołaniu konsultanta wojewódzkiego ds. farmacji aptecznej, który byłby osobą z terenu województwa zachodniopomorskiego. Postanowiono wystąpić z wnioskiem do prof. R.
Jachowicz - konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji aptecznej o pomoc w rozwiązaniu tego
problemu.
Trwały prace przygotowawcze związane z organizacją finału prac magisterskich. Prof. M. Wesołowski w porozumieniu z prof. E. Grześkowiakiem poinformował, Ŝe finał Konkursu Prac Magisterskich
odbędzie się w Poznaniu 4 listopada br. Osobą odpowiedzialną w Poznaniu za sprawy organizacyjne jest
p. Agnieszka Bienert. 8 lipca br. podczas zebrania Zespołu Sekcji „Młoda Farmacja" dokonano oceny
prac magisterskich i wybrano 8, które wezmą udział w finale konkursu. Prof. M. Wesołowski podkreślił duŜy wkład pracy, a takŜe zaangaŜowanie studentów „Młodej Farmacji" przy organizacji tego
Konkursu.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego postanowił z okazji XX Naukowego
Zjazdu i XXI Walnego Zgromadzenia Delegatów nadać w 2007 roku godności i medale honorowe Towarzystwa. Postanowiono, Ŝe termin zgłaszania wniosków upływa 30 kwietnia 2007 roku oraz przyjęto
następujące limity nadania:
• godność członka honorowego dla 5 osób,
• medal im. I. Łukasiewicza dla 15 osób,
• Odznaka Honorowa dla 20 osób.
Postanowiono takŜe, Ŝe wnioski o nadanie godności osobom z zagranicy rozpatrywane będą poza
limitem. Sprawa przyznawania godności „Przyjaciel PTFarm w roku..." będzie poruszana na następnym
posiedzeniu Zarządu. Natomiast w marcu zapadną decyzje o limicie odznaczeń z okazji jubileuszu 60lecia PTFarm.
Nagrody naukowe
Kolejny finał konkursu prac magisterskich odbył się 4 listopada br. w Poznaniu. W pracach jury brali
udział m.in. prof. R. Olędzka, prof. M. Wesołowski i prof. J. Pluta. Konkurs był wspierany organizacyjnie i
finansowo przez Towarzystwo. Trzy pierwsze nagrody otrzymali:
• I miejsce - mgr Sławomir Drzymała z Akademii Medycznej w Poznaniu za pracę „Analiza zmian leukocytów krwi obwodowej u osób stuletnich"
• II miejsce - mgr Tomasz Osmałek z Akademii Medycznej w Poznaniu za pracę „Trwałość fotochemiczna związku HR 780 - nowej pochodnej z grupy inhibitorów
reduktazy HMG-COA"
• III miejsce - mgr Andrzej Jowsa z Akademii Medycznej w Katowicach za pracę „Synteza i ocena własności cytostatycznych bis-acetyleniowych tiochinolin".
Nagrody naukowe ufundowali: „Polpharma" (I nagroda), „GlaxoSmithKline" (II i III nagroda). Koszty organizacyjne sfinansowało Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Prezes Towarzystwa podziękował Sekcji Studenckiej „Młoda Farmacja" w Poznaniu za bardzo dobrą organizację konkursu.
XX Naukowy Zjazd PTFarm
Trwały intensywne prace związane z organizacją XX Naukowego Zjazdu PTFarm, który odbędzie
się w Katowicach w dniach 25-28 września 2007 roku. O przebiegu tych prac oraz podejmowa-

nych ustaleniach Prezydium ZG było na bieŜąco informowane przez prof, dr K. Olczyk - przewodniczącą Komitetu.
Na wniosek Komitetu Prezydium ZG zaakceptowało wstępnie zasady organizacyjne Zjazdu:
• podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Krakowie odbędzie się
prezentacja multimedialna nt. Zjazdu,
• organizatorzy zwrócą się do róŜnych czasopism farmaceutycznych z prośbą o zamieszczenie informacji o Zjeździe, a takŜe objęcie Zjazdu patronatem medialnym,
• przed rozpoczęciem Zjazdu zostanie zwołana konferencja prasowa,
• zgodnie z I Komunikatem uczestnicy mogą rejestrować się drogą elektroniczną, faksową i listowną,
• zostanie zamieszczony wywiad z prof. K. Olczyk - przewodniczącą Zjazdu w „Farmacji Polskiej" oraz w „Gazecie Farmaceutycznej" (po otrzymaniu zgody),
• w Komunikacie I zostanie umieszczone pytanie dotyczące chęci udziału w kursach szkoleniowych zakończonych testem, co wiąŜe się z otrzymaniem punktów edukacyjnych,
• wysokość opłaty rejestracyjnej do 31.05.2007 r. wyniesie 350 zł, po tym terminie 400 zł,
• termin nadsyłania wstępnych zgłoszeń upływa 31 stycznia 2007 roku,
• firmy farmaceutyczne: Servier, Farmacol, Kamsoft będą głównymi sponsorami Zjazdu,
• głównie sponsorzy otrzymują godność „Przyjaciel PTFarm w roku 2007",
• będą prowadzone rozmowy w sprawach sponsoringu z firmą: Hasco-Lek, PGF, Torfarm, Salus International, Pliva Kraków, Apipol,
• naleŜy wybrać obiekty do rezerwacji i negocjować z nimi stawki cenowe noclegów,
• oficjalna nazwa Zjazdu brzmi: „XX Naukowy Zjazd PTFarm", natomiast jakakolwiek zmiana będzie wymagała zgody Zarządu Głównego,
• hasło Zjazdu: „Farmacja XXI wieku: wyzwania i nadzieje",
• naleŜy zwrócić się do Ministerstwa Zdrowia o objęcie Zjazdu patronatem honorowym,
• naleŜy przygotować do zatwierdzenia przez ZG składy komitetów: naukowego i organizacyjnego,
• konto w Katowicach będzie funkcjonowało od 1.01.2007 roku, aktualne wydatki są rozliczane przez ZG w formie zaliczek,
• jakiekolwiek przewidywane zniŜki muszą być akceptowane przez ZG,
• naleŜy rozpocząć procedurę przyznawania wyróŜnień dla członków Towarzystwa,
• ramowy program Zjazdu będzie zatwierdzony przez ZG,
• komunikat I zostanie wydrukowany w Warszawie,
• Głównym miejscem obrad będzie Katowicki Spodek, natomiast na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego rezerwowane będą mniejsze sale wykładowe.
Prezydium ZG zatwierdziło przedstawiony przez prof. K. Olczyk skład osobowy Komitetu Organizacyjnego: dr K. Klementys, dr G. Janikowska, dr R. Wojtyczka, mgr P. Brukiewicz, dr hab. K.
Pluta, dr hab. S. Boryczka, dr hab. A. Plewka, dr J. Stojko, mgr P. Olczyk, mgr E. KaczmarekKonieczny, D. Suchy (student) oraz Komitetu Naukowego - przewodniczący prof. dr hab. J. Pluta,
członkowie: doc. S. Boryczka, prof. dr hab. R. Jachowicz, prof, dr hab. E. Grześkowiak, prof. dr hab.
J. Pawlaczyk, doc. dr hab. U. Mazurek, prof. dr hab. M. Wardas, prof. dr hab. M. Sznitowska, prof.
dr hab. J. Brandys, prof. dr hab. B. Filipek, doc. dr hab. B. Urbanek, prof. dr hab. E. Brzezińska,
prof. dr hab. J. Burczyk, prof. dr hab. K. Głowniak, prof. dr hab. J. Pałka, prof. dr hab. A. Stojko,
prof. dr hab. J. Pachecka, prof. dr hab. J. Pacha, prof. dr hab. A. Starek, prof. dr hab. K. Olczyk, prof.
dr hab. D. Moska.
Wpłynęło pismo od szefa gabinetu politycznego ministra zdrowia o przyjęciu zaproszenia do objęcia honorowym patronatem XX Naukowego Zjazdu PTFarm w Katowicach.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. dr K. Olczyk na bieŜąco informowała Prezydium o
aktualnie prowadzonych pracach oraz pojawiających się problemach czy wątpliwościach. Komitet zdecydował, Ŝe miejscem otwarcia obrad będzie Katowicki Spodek, tam teŜ znajdą się stoiska wystawiennicze firm farmaceutycznych uczestniczących w Zjeździe. Pozostałe obrady odbywać się będą w salach
Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Rezerwacja noclegów będzie prowadzona przez firmę zewnętrzną. Komunikat I jest na bieŜąco rozsyłany m.in. do okręgowych izb aptekarskich, oddziałów Towarzystwa, na wydziały farmaceutyczne i in.
Prof. Olczyk poinformowała o prowadzonych rozmowach ze sponsorami Zjazdu, m.in. firmą Servier, Kamsoft, Torfarm, Farmacol, PGF, Apipol i Salus.
Nowością będzie wydanie w formie aneksu w „Acta Poloniae Pharmaceutica" najlepszych prac z
poszczególnych Sekcji.
Na wniosek prof. dr K. Olczyk Prezydium postanowiło, Ŝe:
• obniŜenie opłaty zjazdowej dla pracowników Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, będących członkami PTFarm, zostawia się do decyzji przewodniczącej Zjazdu w terminie późniejszym,
• zwolnienie z opłaty zjazdowej naukowców polskiego pochodzenia z Europy Wschodniej, ok.
10 osób, jw.,
• istnieje moŜliwość zgłoszenia na Zjazd tylko jednej pracy,
• wydatki na zakup kopert i papieru z logo Zjazdu mają być pokryte ze środków zjazdowych,
• na konto zjazdowe zostanie przekazana zaliczka na zakup materiałów biurowych, znaczków i in.,
• umowa wstępna z firmą cateringową przed podpisaniem zostanie przeanalizowana przez dyrektora Biura ZG,
• opłaty za wydzielony numer telefoniczny w centrali Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, z
którego prowadzone będą rozmowy związane z organizacją Zjazdu będzie pokrywało Towarzystwo,
• zostaną zakupione na czas pracy Komitetu dwa laptopy do prowadzenia statutowej działalności Oddziału w Katowicach oraz działań związanych z przebiegiem Zjazdu,
• sekcja Studencka „Młoda Farmacja" określi formę prezentacji prac studenckich,
• dzień przed otwarciem Zjazdu odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich natomiast nagrody zostaną wręczone w dniu jego otwarcia,
• obchody święta aptekarzy pod patronatem św. Kosmy i Damiana będą ustalone z NRA, która zaproponowała, aby odbyły się one w czasie trwania Zjazdu.
Prezes Oddziału PTFarm w Katowicach dr K. Klementys zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na
otwarcie strony internetowej na potrzeby XX Naukowego Zjazdu PTFarm, umieszczenie linku do strony
internetowej dotyczącej Zjazdu, wyrobienie pieczęci zjazdowych, pomoc w załoŜeniu konta bankowego.
Następnie mgr P. Brukiewicz zapoznał zebranych ze stroną internetową Zjazdu
www.ptfarmzjazd.pl. Strona zawiera regulaminy publikacji prac i streszczeń, komunikaty, informacje o
opłatach (w tym zniŜki dla studentów i seniorów, które ostatecznie zostaną ustalone na kolejnym
posiedzeniu Prezydium), moŜliwości zakwaterowania, dojazdu, komunikat I, numer konta zjazdowego.
Dzięki stronie internetowej moŜliwe będzie dokonywanie wszelkich rejestracji drogą internetową. Dalsza prezentacja obejmowała przedstawienie moŜliwości technicznych strony oraz skład komitetów, zdjęcia miejsca obrad i sal wykładowych, imprezy towarzyszące, nazwiska i telefony kontaktowe osób
zajmujących się organizacją Zjazdu, linki do stron sponsorów.
Konferencje, sympozja, posiedzenia

9 lutego w Warszawie spotkali się organizatorzy I Polsko-Niemieckiej Konferencji, która odbyła
się w Krakowie. Tak organizatorzy, jak i uczestnicy pozytywnie ocenili konferencję zarówno pod
względem organizacyjnym, jak i programowym. Korzystnie wypowiedzieli się równieŜ na jej temat w
Krakowie reprezentanci strony niemieckiej.
Konferencja zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 20 362,77 zł. Zgodnie
z zawartą wcześniej umową suma ta w równych częściach zostanie pokryta przez PTFarm i NRA.
Ujemny wynik tej konferencji jest związany z wysokimi kosztami tłumaczenia symultanicznego, jak i
spotkania w Wieliczce. NaleŜy rozwaŜyć czy przy niewielkiej liczbie uczestników ze strony niemieckiej
naleŜy utrzymywać tłumaczenie symultaniczne.
Urząd Patentowy RP przesłał zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję „Własnośćprzemysłowa w
biotechnologii", która odbędzie się w dniach 16-17 listopada br. w Warszawie.
13 kwietnia br. odbyło się w Warszawie spotkanie Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów w Krakowie. Ustalono temat konferencji - „Choroby cywilizacyjne wyzwaniem współczesnej medycyny".
Prof. Pluta będzie pełnił obowiązki przewodniczącego komitetu naukowego, wiceprzewodniczącym ze strony niemieckiej został prof. Walter Schunack. Natomiast funkcje przewodniczącego
komitetu organizacyjnego przyjął mgr. A. Wróbel, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, a wiceprzewodniczącego Hans-Günter Friese, obecny prezes Izby Aptekarskiej Westfalii-Lippe.
Oddział Bydgoski PTFarm przy współpracy z Muzeum Farmacji zorganizował w terminie 29
kwietnia - 7 maja br. wyjazd naukowo-szkoleniowy „Szlakiem świętych Kosmy i Damiana oraz błogosławionej Hildegardy z Bingen".
W dniach 4-7 czerwca br. odbyła się w Białymstoku, jedna z największych organizowanych przez
PTFarm, Konferencja „XXIV Dni Farmacji Szpitalnej", w której wzięło udział ponad 750 osób pracujących w aptekach szpitalnych i firmach farmaceutycznych. W programie znalazły się wykłady, dyskusje nt. aktualnych problemów zawodowych oraz prezentacje nowych leków. Konferencja zakończyła się
sukcesem organizacyjnym i finansowym. Organizatorem był dr J. Szewczyński wraz z pracownikami
Biura ZG.
Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna spotkała się w dniach 8-9 czerwca br. w Ustroniu podczas
Ogólnopolskiego Sympozjum Bromatologicznego, którego tematem było „Bezpieczna Ŝywność - racjonalne Ŝywienie". Organizatorem tegorocznego spotkania była prof. Maria Ward as.
III Polsko-Niemieckie Sympozjum Onkologiczne odbyło się w dniach 16-17 czerwca w Słubicach. Dr J. Łazowski poinformował, Ŝe Sympozjum było organizowane wspólnie z Niemieckim Stowarzyszeniem Farmacji Onkologicznej. Ze strony polskiej pracami organizacyjnymi zajmowała
się równieŜ mgr Agnieszka Jarmołowicz oraz dr Hanna Jankowiak-Gracz. W tym roku uczestniczyło
więcej osób ze strony niemieckiej niŜ polskiej.
W dniach 28 września - 1 października odbyło się w Kościelisku II Forum Farmacji Przemysłowej, zorganizowane przez prof. A. Chmiela i dr. J. Hołyńskiego. Z ramienia PTFarm uczestniczył w tej
konferencji prof. W. Wieniawski. Uczestnikami były głównie osoby związane z przemysłem farmaceutycznym. Referaty wygłaszali byli przedstawiciele Narodowego Instytutu Leków, Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego. Wykład otwierający obrady wygłosił prof. W. Wieniawski.
Kolejną konferencję Sekcji Farmacji Onkologicznej zorganizował dr J. Łazowski w BiałowieŜy w
dniach 4-7 października br. Uczestniczyło w niej około 120 farmaceutów będących pracownikami aptek
szpitalnych.
W dniach 8-11 października 2006 roku miała miejsce w Krakowie II Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Farmaceutów zorganizowana wspólnie z Naczelną Radą Aptekarską oraz hurtownią farmaceutyczną Salus. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prezes NRA mgr A.
Wróbel, a Komitetu Naukowego prezes PTFarm prof. J. Pluta. W obecnym roku liczba uczestników
zmniejszyła się do 400 osób, w tym jedynie 15 Niemców. Wykładowcami były osoby ze strony polskiej i
niemieckiej (strona polska finansowała równieŜ niemieckich wykładowców). Konferencja była udana
pod względem merytorycznym, ale zakończyła się deficytem finansowym.

Zespół Sekcji Historii Farmacji zorganizował 27 października br. w Warszawie konferencję naukową
z okazji 50-lecia powstania Sekcji. Omówiono dzieje kształtowania się Sekcji Historii Farmacji PTFarm
i jej działalność oraz przedstawiono sylwetki pierwszych działaczy Sekcji. Z ramienia Prezydium
udział wzięli: prof. W. Wieniawski oraz dr J. Nartowska.
W listopadzie br. odbył się w Warszawie na terenie Akademii Medycznej I Kongres Naukowy
„Młodej Farmacji", w czasie którego przeprowadzono konkurs prac naukowych studentów, zaprezentowano prace doktorskie, wysłuchano specjalistycznych wykładów oraz brano udział w warsztatach
naukowych.
W dniach 16-17 listopada br. odbędzie się w Poznaniu I Konferencja Naukowa Ogólnopolskiej Sekcji śywienia Do- i Pozajelitowego PTFarm nt. „NiedoŜywienie szpitalne - cicha epidemia
XXI wieku". W konferencji udział weźmie prof. J. Pluta oraz dr J. Szew-czyński.
Prof. J. Pałka podziękował za pomoc organizacyjną związaną z I Konferencją Chromatograficzną,
która odbyła się w Białymstoku w terminie 10-13 września br. Konferencja umoŜliwiła zaprezentowanie dorobku polskich naukowców, nawiązanie kontaktów międzynarodowych, a takŜe przyczyniła się do
stworzenia jedynego w Polsce ośrodka analiz farmaceutycznych.
29 listopada br. z inicjatywy Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm odbędzie się przegląd
prac magisterskich z zakresu historii farmacji. Patronat naukowy nad spotkaniem objął Instytut Naukowy PAN.
Redakcja „Gazety Farmaceutycznej" składa podziękowania za współpracę przy organizacji spotkań
szkoleniowych, które odbyły się w 7 miastach, a uczestniczyło w nich blisko 1250 farmaceutów.
Cykl posiedzeń organizowanych przez PTFarm i „Gazetę Farmaceutyczną" w 2005 roku obejmował
zebrania naukowo-szkoleniowe w następujących ośrodkach: Katowicach, Rzeszowie, Poznaniu, Szczecinie, Częstochowie, Wrocławiu i Białymstoku.

Wydawnictwa
Prezydium dokonało oceny działalności Towarzystwa w zakresie wydawnictw periodycznych (czasopism). Pełnomocnik prezesa ds. spraw wydawniczych prof. dr hab. W. Wieniawski przypomniał, Ŝe
zostali powołani w 2006 roku redaktorzy naczelni w osobach:
• mgr A. Brzozowska „Farmacja Polska",
• prof. A. Wędzisz „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
• prof. A. Mazurek „Acta Poloniae Pharmaceutica",
a takŜe nowy skład Komitetu Redakcyjnego „Farmacja Polska".
Prof. Wieniawski podkreślił, Ŝe dopływ materiałów do „Farmacji Polskiej" i „Acta Poloniae Pharmaceutica" jest prawidłowy. W dalszym ciągu to ostatnie czasopismo przynosi straty finansowe. To
samo dotyczy pisma „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna". W kwietniu br. planowane jest spotkanie Komitetu Redakcyjnego tego pisma w nowym składzie. Prof. Wieniawski ma nadzieję, Ŝe
spotkanie to przyczyni się do lepszego ukierunkowania pisma.
W dyskusji prof. Wesołowski podkreślił, Ŝe dopóki „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna"
będzie wydawana tylko w języku polskim nie będzie miała większego znaczenia jako pismo naukowe. Na
pewno sprawa ta będzie omawiana na ww. spotkaniu Komitetu Redakcyjnego.
Prof. Wesołowski zastanawia się takŜe czy „Acta Poloniae Pharmaceutica" powinno być wydawane
na tak drogim papierze. Prof. Wieniawski poinformował, Ŝe jest to konieczne ze względu na druk tabel, rycin, wykresów, które muszą być drukowane na papierze lepszej jakości. Prof. B. Gutkowska
zwróciła się do Prezydium z pytaniem czy jest nadzieja na otrzymanie punktów impact factor
przez wydawnictwo „Acta Poloniae Pharmaceutica". Prof. Pluta stwierdził, Ŝe nie jest to zaleŜne
tylko od Towarzystwa jako wydawcy, ale od autorów, których zamieszczane prace nie są cytowane w
innych czasopismach, a od liczby cytowań uzaleŜniona jest punktacja impact factor. Prof. Olędzka wniosła o cytowanie prac publikowanych w „Acta Poloniae Pharmaceutica" w innych czasopismach. Prof.
Wieniawski chciałby zwrócić uwagę dziekanów podczas spotkania Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej

na konieczność cytowania publikacji zamieszczanych w „Acta Poloniae Pharmaceutica" w pracach
publikowanych w czasopismach naukowych, które posiadają wysoki impact factor. Podsumowując
uznano, Ŝe: „Acta Poloniae Pharmaceutica" są wydawane bez większych kłopotów.
Planowane jest wydane suplementu z materiałami „V Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o
Leku".
W kwietniu odbyło się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego pisma „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", na którym postanowiono utrzymać dotychczasową jego formułę. Tak jak dotychczas
pismo będzie dotowane przez ZG PTFarm.
Prof. Pluta chciałby, Ŝeby pismo ukazywało się takŜe w wersji elektronicznej, zaś prof. Wieniawski
proponuje, Ŝeby niektóre artykuły zaczęły ukazywać się równieŜ w numerach szkoleniowych „Farmacji
Polskiej", a prof. Wesołowski sugeruje wprowadzenie do pisma artykułów dotyczących Ŝywienia pozajelitowego.
Dr J. Łazowski wystąpił z propozycją nowego wydawnictwa w języku angielskim poświęconego
działalności farmacji polskiej, w tym historii i spraw bieŜących, twierdząc, Ŝe takie wydawnictwo jest
waŜne ze względu na wzrost współpracy z zagranicą. Prof. Pluta uwaŜa, Ŝe jest to propozycja godna
rozwaŜenia. Kwestią jest natomiast znalezienie środków finansowych na ewentualną realizację tego
przedsięwzięcia.
Został wydany folder ze zdjęciami z XIX Naukowego Zjazdu PTFarm we Wrocławiu. Nakład
będzie rozprowadzany w 2007 roku podczas kolejnego Zjazdu w Katowicach.
Kierownik Wydawnictwa red. Hanna Plata przygotowała dla Prezydium i Zarządu Głównego informacje o pracach wydawnictwa w zakresie wydawnictw nieperiodycznych, a więc tej części, w której
pełni funkcję redaktora.
W kwietniu br. wydaliśmy „Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych", stan na 1 stycznia 2006
roku, a we wrześniu Suplement do tegoŜ „Wykazu..." stan na 31 lipca 2006 roku.
W listopadzie,, wydaliśmy ksiąŜkę „Produkty lecznicze stosowane w weterynarii" zawierającą
monografie produktów leczniczych weterynaryjnych. KaŜda z monografii została przygotowana na
podstawie aktualnie obowiązującej Charakterystyki Produktu Leczniczego, zatwierdzonej przez prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Prowadzimy prace nad wydaniem „Farmakopei Polskiej VII, tom I", która jest pełną polskojęzyczną wersją piątego wydania „Farmakopei Europejskiej" ze zmianami i uzupełnieniami zamieszczonymi w „Suplementach Farmakopei Europejskiej 5.1-5.5"
Przystąpiliśmy juŜ do opracowywania nowego wydania Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych ze stanem na 1 stycznia 2007 roku.
Nadal Dział Wydawnictw skupia duŜo uwagi nad wydawaniem materiałów szkoleniowych w zeszytach „Farmacji Polskiej". W tym celu w ubiegłym tygodniu spotkał się Komitet Redakcyjny ds.
szkoleń „Farmacji Polskiej", którego uczestnicy opracowali plan pracy na rok 2007/2008 (tematyka publikacji, nawiązywanie kontaktów z autorami).
Tradycyjnie wydajemy „Acta Poloniae Pharmaceutica" i „Bromatologię i Chemię Toksykologiczną".
Planujemy wydanie pozycji ksiąŜkowej związanej z obchodami jubileuszu 60-lecia PTFarm oraz
streszczeń z XX Naukowego Zjazdu PTFarm.
Prof. Pluta uwaŜa mijający rok za bardzo udany od strony wydawniczej i związanych z tym przychodami Towarzystwa.
Prof. Wieniawski podkreślił zasługi Działu Wydawnictw kierowanego przez red. Hannę Platę,
związane z duŜymi i trudnymi tematycznie pozycjami wydawniczymi.
Prezydium uznało, Ŝe odpowiedni numer okolicznościowy „Farmacji Polskiej" będzie jednym z
wydawnictw jubileuszowych, jakie zostaną opublikowane w 2007 roku. Całość koncepcji spotkań i
wydawnictw związanych z tym jubileuszem będzie omawiana przez Prezydium i Zarząd Główny
PTFarm w pierwszym półroczu 2007 roku.
Sprawy administracyjne

Zakończono prace związane z zakończeniem spraw finansowych w 2005 roku. Biuro ZG sporządziło
sprawozdanie finansowe z realizacji budŜetu oraz bilans finansowy Towarzystwa, który przekazano do
Urzędu Skarbowego.
Został podpisany aneks do Umowy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczący wydania „Urzędowego Wykazu Leków".
Dyrektor Biura ZG poinformował Prezydium o zakończonych pracach remontowych przewidzianych na 2006 rok:
• zmodernizowano i pomalowano pomieszczenia kuchni oraz wymieniono niektóre meble,
• uzupełniono tynki, odgrzybiono i pomalowano mury odgradzające teren posesji Towarzystwa.
Prace te obejmowały zewnętrzną cześć murów.
• uszczelniono i umocowano wsporniki murów budynku B od strony południowej, eliminując w ten sposób moŜliwość powstawania zacieków,
• zmodernizowano sieć elektryczną w piwnicach budynku B oraz przystąpiono do budowy nowych toalet,
• wymieniono okna w budynku B oraz wykonano nowe drzwi wejściowe.

RóŜne
Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał w załączeniu pismo mgr farm. E. Kaszy wraz z materiałami dotyczącymi przystosowania aptek ogólnodostępnych dla pracowników na wózkach inwalidzkich. Postanowiono ww. materiały przekazać redakcji „Farmacji Polskiej" w celu przygotowania artykułu na ten temat.
Wpłynęło pismo od przewodniczącego Rady Fundacji Słownika Biograficznego Farmaceutów Polskich zapraszającego na zebranie kadencyjne fundatorów, w celu zapoznania się z działalnością
Fundacji i powołania jej Rady na następną kadencję. PoniewaŜ zaproszenie dotarło zbyt późno prof. B.
Zielińska-Psuja, która reprezentowała Towarzystwo, mogła uczestniczyć w zebraniu bez prawa podejmowania zobowiązań, gdyŜ nie posiadała notarialnego upowaŜnienia do reprezentowania Towarzystwa (taki wymóg postawiła Rada Fundacji).
Wojewoda Lubelski ogłosił konkurs na stanowisko Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. W związku z tym prof. S. Fidecka została wybrana na przedstawiciela PTFarm, który
wejdzie w skład komisji przeprowadzającej ww. konkurs.
Wojewoda Mazowiecki przesłał informację o powołaniu prof. B. Gutkowskiej do składu Komisji
Konkursowej, której celem jest wyłonienie kandydata na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego, jednocześnie zawiadamiając, Ŝe kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się
7 lutego br.
Marszałek Województwa Mazowieckiego zwrócił się z propozycją zamieszczenia odpłatnej informacji o Towarzystwie w przygotowywanej publikacji dotyczącej Mazowsza. Prezydium nie wyraziło zainteresowania tą moŜliwością.
Prof. B. Gutkowska poinformowała o powstaniu Towarzystwa Chemii Medycznej, w którym farmaceuci odgrywają znaczącą rolę i jako przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Chemii Medycznej
PTFarm zadeklarowała chęć współpracy z nowopowstałym Towarzystwem.
Dr J. Majewski przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji poinformował o zajęciu I
miejsca przez Wydawnictwo Kontekst za publikację „Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce" podczas XV Ogólnopolskiego Przeglądu KsiąŜki Krajoznawczej i Turystycznej. NaleŜy przypomnieć, ze wydanie ww. pozycji było wspierane finansowo przez Towarzystwo.
Prof. Pluta poinformował członków Prezydium o krytycznej opinii dr. S. Piechuli (członka NRA)
rozpowszechnianej na stronach internetowych dotyczącej organizacji spotkań naukowo--szkoleniowych
prowadzonych przez PTFarm. Prof. Pluta postanowił nie udzielać Ŝadnej odpowiedzi w tej sprawie. Dr
Szewczyński zasugerował jednak przesłanie pisma skierowanego do NRA celem ustosunkowania się do
słów dr. Piechuli.
W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Zdrowia w sprawie wytypowania kandydata
do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji szpitalnej postanowiono przedstawić

kandydaturę prof. E. Grześkowiaka, dziekana Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu.
Klub Studentów Polskich na Litwie zaprasza do wzięcia udziału w akcji charytatywnej na rzecz
polskiego Domu Starców w Solecznikach celem pozyskania środków finansowych i produktów z
branŜy chemicznej. PoniewaŜ Klub Studentów Polskich na Litwie nie posiada dotychczas rejestracji
prawnej decyzja w tej sprawie została odłoŜona.

Prace realizowane w 2007 roku
Szkolenia przeddyplomowe
Prof. Pluta poinformował członków Prezydium o przebiegu posiedzenia Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej, które odbyło się w siedzibie Towarzystwa 29 marca br. Podczas posiedzenia omawiano
m.in. zmiany, jakie zachodzą w praktykach zawodowych magistrów farmacji.
Spotkania, wizyty
18 kwietnia br. w siedzibie Towarzystwa odbyło się spotkanie z dr. L. Borkowskim prezesem
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przedstawicielami Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - mgr Z. Ulz, mgr. Z. Niewójtem oraz z mgr K.
Chmielewską z Ministerstwa Zdrowia. Z ramienia PTFarm udział wzięli - prezes prof. dr hab. J. Pluta,
prof. dr hab. K. Olczyk, prof. dr hab. W. Wieniawski oraz dr J. Szewczyński. Głównym celem spotkania była wymiana poglądów na temat aktualnych problemów polskiej farmacji oraz ustalenie kierunków
dalszej współpracy pomiędzy wymienionymi instytucjami i PTFarm.
RównieŜ 18 kwietnia prof. J. Pluta i dr J. Szewczyński spotkali się z prof. Jerzym WoyWojciechowskim - prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Celem spotkania było chęć wymiany
poglądów na temat aktualnych problemów tych dwóch Towarzystw oraz nawiązanie ścisłej współpracy i podpisanie umowy w powyŜszej sprawie.
Prof. J. Pałka - dziekan Wydziału Farmaceutycznego w Białymstoku przesłał zaproszenie na
obchody jubileuszu XXX-lecia Wydziału. Z ramienia Towarzystwa udział weźmie prof. J. Pachecka
oraz dr J. Szewczyński.
XX Naukowy Zjazd PTFarm
Trwają aktualnie prace przygotowawcze do XX Naukowego Zjazdu, a o ich wynikach Prezydium
jest informowane przez przewodniczącą Komitetu prof. dr K. Olczyk.
Nawiązano umowy ze sponsorami Zjazdu, wynajmującymi obiekty, w których odbywać się będą
obrady Zjazdu, firmami świadczącymi usługi gastronomiczne oraz zakładem poligraficznym.
Akces uczestnictwa zgłosiło dotychczas 312 osób, termin zgłoszeń został wydłuŜony do połowy
maja br.
Na ukończeniu są sprawy programowe. W najbliŜszym czasie zostanie podjęta decyzja w sprawie wykładu inauguracyjnego.
Mgr P. Brukiewicz - skarbnik Komitetu Organizacyjnego XX Naukowego Zjazdu PTFarm przekazał
informacje dotyczące stanu zaawansowania budowy strony internetowej Zjazdu oraz moŜliwościach
korzystania z niej w celach rejestracyjnych, przesyłania streszczeń, dokonywania rezerwacji miejsc
hotelowych, itp.
Aktualnie ukazał się II Komunikat Zjazdowy, który jest w trakcie rozsyłania. W dalszym ciągu
trwają rozmowy z firmami, które mogą zostać sponsorami Zjazdu.
Postanowiono, Ŝe:
• członkowie honorowi będą mieli refundowane koszty podróŜy, 1 nocleg oraz otrzymają materia-

ły zjazdowe,
• osoby otrzymujące nagrody i wyróŜnienia otrzymają zwrot kosztów noclegu przez oddział delegujący,
• członkom Zarządu Głównego biorącym udział w Zjeździe pokryty zostanie koszt wpisowego.
Patronaty
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zwrócił się z propozycją współpracy nad
1 Ogólnopolskim Konkursem Medycznym „Perły Medycyny 2007". Prezydium wyraziło zgodę na
objęcie patronatu nad konkursem oraz wyznaczyło do reprezentowania Towarzystwa w obradach
kapituły Konkursu prof. B. Gutkowską.
Firma Inter-Fragrances zwróciła się z prośbą o objęcie patronatem przez PTFarm oraz pomoc w
akredytacji spotkania organizowanego dla farmaceutów w Warszawie. Prezydium wyraziło zgodę na
patronat, a sprawa akredytacji zostanie przekazana do Akademii Medycznej w Warszawie.
Centrum Edukacji Medycznej wystąpiło z prośbą o objęcie przez Towarzystwo patronatem honorowym konferencji „Informatyczne i prawne problemy dystrybucji produktów farmaceutycznych", która
odbędzie się 23 maja br. w Warszawie.
Studenckie Towarzystwo Naukowe AM w Warszawie zwróciło się z prośbą o objęcie patronatem
honorowym sesji farmaceutycznej odbywającej się podczas IV Międzynarodowego Konkursu Naukowego Młodych Medyków, a takŜe ufundowanie nagrody dla studentów wydziału farmaceutycznego.
Współpraca z samorządem aptekarskim
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej - mgr A. Wróbel przekazał wraz z podziękowaniami za
współpracę opracowany projekt Kodeksu Etyki Farmaceuty-Aptekarza RP. Ze strony PTFarm w
przygotowaniu tego projektu udział brali: prof. R. Olędzka, dr W. śebrowska, prof. D. Moska.
Kodeks będzie omawiany na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego PTFarm.
Sympozja, konferencje
W ramach współpracy z „Gazetą Farmaceutyczną" prowadzone są dalsze zebrania naukowoszkoleniowe. 17 stycznia miało miejsce spotkanie w Bydgoszczy, a 15 lutego w Toruniu. W obu tych
spotkaniach uczestniczył prezes PTFarm, prof. J. Pluta.
Wpłynęło zaproszenie od Ministra Zdrowia na konferencję organizowaną 8 marca br. w Warszawie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nt. „Bezpieczeństwo farmakoterapii".
1 marca br. odbyło się w Warszawie posiedzenie naukowo-szkoleniowe organizowane wspólnie z
„Gazetą Farmaceutyczną" z wykładem dr hab. A. Szuby (AM Wrocław) „Aktualne poglądy na patogenezę i leczenie nadciśnienia tętniczego". Po wykładzie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na spektakl
„Klimakterium" do teatru „Rampa".
Oddział PTFarm w Kielcach zwraca się o pomoc w akredytacji posiedzeń naukowo--szkoleniowych.
Postanowiono, ze najbliŜsze posiedzenie organizowane wspólnie z „Gazetą Farmaceutyczną" odbędzie się
w Kielcach.
Komisja Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej poinformowała nas o organizowanej 23 lutego br.
konferencji na temat zagadnień współpracy lekarza z przemysłem farmaceutycznym. Z ramienia
Towarzystwa w tej konferencji udział wzięli: prof. J. Pachecka, prof. W. Wieniawski oraz prof. R. Olędzka.
Międzynarodowa Organizacja Farmaceutyczna FIP przesłała zaproszenie do współorganizacji kongresu w Bazylei. Zainteresowani członkowie organizacji mogą przekazać swoje propozycje. W poro-

zumieniu z prof. J. Brandysem została przedstawiona kandydatura dr A. Skowron z Katedry
Toksykologii CM UJ.
Wydział Ochrony Zdrowia CM UJ zaprosił do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji
„Biologia Medyczna a Zdrowie Człowieka", która odbyła się w dniach 19-20 stycznia 2007 roku
w Krakowie.
Prof. R. Kaliszan wystąpił z propozycją współorganizacji Międzynarodowego Sympozjum Naukowego, które odbędzie się w Gdańsku w 2008 roku. Jednocześnie zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe tej konferencji. Prezydium wyraziło zgodę na propozycję uczestniczenia w Komitecie Honorowym konferencji, a takŜe przyznało na ten cel dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych.
Prof. Pluta oceniając II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Farmaceutów Kraków 2006 poinformował, Ŝe zaistniały pewne niedomówienia pomiędzy NRA a PTFarm w zakresie organizacji tegorocznego spotkania. Prezes NRA mgr A. Wróbel odstąpił w pewnym zakresie od wcześniejszych ustaleń mianując bez uzgodnień prof. M. Pawłowskiego na przewodniczącego Komitetu Naukowego oraz wprowadzając do grona organizatorów Wydział Farmaceutyczny CM UJ. W związku z powyŜszym prof. J. Pluta nie będzie w br. uczestniczyć w pracach tego Komitetu, a dr J. Szewczyński zrezygnował z dalszego prowadzenia przez Biuro spraw finansowych. Według prof. Pluty te nieporozumienia
nie mogą stanowić przyczyny rezygnacji z dalszej współpracy przy organizacji tej konferencji, poniewaŜ jest ona waŜnym ogniwem łączącym środowisko naukowe i zawodowe farmaceutów.
Dr Szewczyński poinformował, Ŝe ostateczny wynik finansowy II Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów Kraków 2006 wskazuje na duŜe zadłuŜenia Komitetu Organizacyjnego w stosunku do PTFarm i na 21 marca 2007 roku wynosi 70 504,71 złotych. Odczytał równieŜ
treść swoich pism skierowanych do prezesa NRA jako przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, w
których przedstawia swoje uwagi dotyczące spraw związanych z organizacją i finansowaniem tej konferencji.
Oddział PTFarm w Częstochowie zorganizował 11-13 maja br. w Zawierciu doroczną konferencję
naukowo-szkoleniową z cyklu „Jurajska Wiosna Farmaceutów".
Wydawnictwa
Wydano tom I „Farmakopei Polskiej VII" - aktualnie prowadzona jest sprzedaŜ. Wydano „Produkty
stosowane w weterynarii" - aktualnie prowadzona jest sprzedaŜ. W przygotowaniu jest nowe wydanie „Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych", które ukaŜe się w kwietniu br.
Wydawnictwa nieperiodyczne:
• naleŜy ponownie zgłosić czasopisma do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w celu
uzyskania punktów za umieszczaną w nich publikację naukową,
• w internecie naleŜy umieszczać zawartość i streszczenia publikowanych czasopism,
• red. A. Brzozowska oraz red. H. Plata przygotują projekt zmian, jakie naleŜy wprowadzić do poszczególnych wydawnictw, biorąc pod uwagę równieŜ ich obciąŜenia finansowe,
• recenzje dla „Acta Poloniae Pharmaceutica" są płatne, dla „Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" bezpłatne, a w przypadku „Farmacji Polskiej" naleŜy rozwaŜyć wprowadzenie recenzji płatnych.
Zebrał się Komitet Redakcyjny „Acta Poloniae Pharmaceutica", omawiano sprawy związane z
punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego za publikacje w czasopiśmie oraz doprowadzenia
czasopisma do uzyskania impact factor. Dyskutowano o moŜliwości propagowania czasopisma przez
uczelnie polskie oraz zagraniczne oraz nawiązywaniu kontaktów z uczelniami w państwach Unii
Europejskiej i byłymi państwami ZSRR.
W związku z pismem prof. M. Sznitowskiej w sprawie zakupu tomu I „Farmakopei Polskiej
VII" za niŜszą cenę, Prezydium postanowiło przekazać nieodpłatnie Katedrom Technologii Postaci Leku
po 1 egzemplarzu tej publikacji.

Odbyło się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Farmacji Polskiej po dyplomie". Omawiano
aktualne sprawy związane z wydawaniem tych numerów „Farmacji Polskiej".
Prof. J. Pachecka poruszył sprawę Index Copernicus - informatycznego systemu naukowego, w którym nie zostały umieszczone czasopisma wydawane przez Towarzystwo. Postanowiono wyjaśnić tę
sprawę i dąŜyć do zamieszczenia naszych wydawnictw w spisie. Prof. J. Pachecka zobowiązał się do
sfinalizowania tej sprawy.

Sprawy organizacyjne
Minister Zdrowia zawrócił się z prośbą o wyznaczenie trzech kandydatów do pełnienia funkcji
konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji przemysłowej. W odpowiedzi zostały przedstawione
(wraz z uzasadnieniami) kandydatury: prof. M. Sznitowskiej (AM Gdańsk) oraz prof. R. Glinki
(Uniwersytet Medyczny, Łódź).
Główny Inspektor Farmaceutyczny - mgr Zofia Ulz wyraziła swoje podziękowanie za wsparcie
w piśmie skierowanym do premiera J. Kaczyńskiego.
14 lutego br. w Poznaniu odbyło się z udziałem prezesa PTFarm uroczyste posiedzenie związane z
80-leciem urodzin prof. J. Masiakowskiego. Uroczystość ta związana była takŜe z jubileuszem urodzin prof. Z. Kowalewskiego, który jednak zmarł w godzinach rannych w dzień jubileuszu.
Przewodnicząca Klubu Seniora PTFarm w Katowicach mgr farm. T. Hylowa złoŜyła podziękowanie za umoŜliwienie udziału seniorów w uroczystości Jubileuszu 60-lecia Wydziału Farmaceutycznego
AM we Wrocławiu oraz uhonorowanie wielu z nich odnowieniem dyplomów.
Polskie Towarzystwo Lekarskie zwraca się w imieniu prof. E. RuŜyłły o wyraŜenie swojej opinii w
sprawie powołania Rady Lekarzy. Członkowie Prezydium nie są przeciwni utworzeniu takiej Rady.
Otrzymaliśmy podziękowanie z dedykacją od prof. W. Gałasińskiego za przesłane gratulacje z okazji nadania Mu tytułu doctora honoris causa.
Prof. B. Gutkowska oraz dr J. Szewczyński brali udział w corocznym Zjeździe Okręgowej Izby Aptekarskiej.
TVN Med. zwraca się z moŜliwością nawiązania współpracy dotyczącej przekazywania informacji o
Towarzystwie, ciekawych wydarzeniach oraz moŜliwości udzielenia patronatu medialnego. Postanowiono, Ŝe prof. K. Olczyk nawiąŜe taką współpracę w odniesieniu do organizowanego XX Naukowego Zjazdu.
Szczecińscy farmaceuci reprezentowani przez Oddział PTFarm w Szczecinie oraz OIA zwrócili się
z prośbą o poparcie moŜliwości zmiany na stanowisku konsultanta wojewódzkiego ds. farmacji aptecznej. Postanowiono wystąpić z pytaniem w tej sprawie do prof. R. Jachowicz - krajowego konsultanta w
dziedzinie farmacji aptecznej.
Dr J. Łazowski zwrócił się z prośbą o wyraŜenie zgody na wstąpienie Ogólnopolskiej Sekcji
Farmacji Onkologicznej do Polskiej Unii Onkologii w charakterze członka wspierającego. Wpisowe oraz
składka członkowska wynosi 1000 złotych rocznie. Jednocześnie prosząc o pokrycie składki
członkowskiej Sekcji w Europejskim Towarzystwie Farmacji Onkologicznej w wysokości 75 euro.
Prezydium zaakceptowało wymienione powyŜej prośby.
Trwają prace przygotowawcze do Walnego Zgromadzenia delegatów, które odbędzie się 29
czerwca 2007 roku:
• ustalono miejsce i termin obrad, przyjęto klucz wyborczy zgodnie z którym oddziały uzyskają mandaty oraz ustalono ścisły harmonogram prac,
• przekazano jednostkom terenowym informacje o liczbie mandatów oraz zasadach prowadzenia zebrań wyborczych,
• rozwaŜana jest koncepcja adaptacji obiektu do prowadzenia obrad Zgromadzenia, poniewaŜ
w br. przewidywana jest większa liczba jego uczestników niŜ na poprzednich obradach.

Prof. M. Wesołowski na prośbę prof. Pluty sprawdził i wyjaśnił (zgodnie z wnioskiem zgłoszonym na poprzednim Walnym Zgromadzeniu delegatów przez mgr. P. Klimę), Ŝe Towarzystwo nie
moŜe korzystać z funduszy unijnych.
Sprawy administracyjne
Trwają prace związane z przygotowaniem nowej strony internetowej, która będzie odpowiadać
nowoczesnym standardom. Unowocześniona zostanie szata graficzna, a struktura stron dostosowana
do aktualnych potrzeb odbiorców. Termin zakończenia - czerwiec 2007 rok.
Prowadzone są prace modernizacyjne sieci telefonicznej oraz węzłów cieplnych w budynku B.
W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego dr J. Szewczyński zwrócił się z prośbą
o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Prof. J. Pluta dziękując za dotychczasową pracę wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagrody jubileuszowej, której przyznanie zaakceptowało Prezydium i jednocześnie postanowiło upowaŜnić prezesa do zawarcianowej umowy o pracę z
dr. J. Szewczyńskim od 1 marca br.
Rozpoczęto prace związane z organizacją Jubileuszu 60-lecia PTFarm. Ustalono termin
i miejsce obchodów. Przygotowywana jest monografia jubileuszowa.
Zakończono prace związane z zakończeniem roku finansowego 2006. Biuro ZG przygotowało sprawozdanie z realizacji budŜetu w 2006 roku. Opracowano bilans finansowy Towarzystwa za 2006 rok i
przekazano go do Urzędu Skarbowego. Przygotowano takŜe projekt budŜetu na 2007 rok. Wszystkie
wymienione dokumenty zostały przyjęte przez Zarząd Główny stosowną uchwałą.

RóŜne
„Gazeta Farmaceutyczna" zgodnie z podpisaną umową o współpracy prosi o przesyłanie informacji o
spotkaniach, odczytach i innych wydarzeniach związanych z działalnością Zarządu Głównego oraz oddziałów PTFarm. Postanowiono, Ŝe koordynatorem działań będzie dr J. Szewczyński. Na najbliŜszym Zarządzie Głównym prezesi oddziałów zostaną poinformowani o tej moŜliwości z prośbą o współpracę.
Odbyło się spotkanie Prezydium ZG z przedstawicielem firmy Medicines Complete, w
czasie którego przedstawiono projekt prenumeraty anglojęzycznych wydawnictw naukowych dla
członków Towarzystwa. Bazy streszczeniowe, czasopisma pełno tekstowe oraz ksiąŜki byłby udostępnione poprzez stronę internetową Towarzystwa i hasło logowania. Łączny koszt prenumeraty uzaleŜniony byłby od wybranych tytułów oraz liczby zainteresowanych osób. Firma Medicines Complete
współpracuje obecnie z wieloma akademiami medycznymi w kraju.

2b. Współpraca międzynarodowa
WaŜnym elementem aktywności PTFarm w zakresie wspierania działalności naukowej jest współpraca międzynarodowa, która obejmuje zarówno tradycyjne kontakty z międzynarodowymi organizacjami
naukowymi, z którymi PTFarm utrzymuje związki formalne, jak i wspieranie wyjazdów pracowników
naukowych wydziałów farmaceutycznych na międzynarodowe kongresy i sympozja.
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne jest od dawna członkiem Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP). W minionej kadencji przedstawiciele PTFarm uczestniczyli w kongresach FIP i w
posiedzeniach Rady FIP w Nowym Orleanie (USA),w Kairze (Egipt) oraz w Salvator Bahia (Brazylia). Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne jest teŜ członkiem Europejskiej Federacji Nauk Farmaceutycznych (EUFEPS), która skupia kilkanaście stowarzyszeń grupujących farmaceutów-naukowców. W cza-

sie kadencji przedstawiciel PTFarm uczestniczył w kongresach EUFEPS w Brukseli. Uczestnictwo w
tych organizacjach związane jest z opłacaniem składek członkowskich ze środków finansowych PTFarm.
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne dofinansowywało teŜ udział niektórych ogólnopolskich sekcji w
odpowiednich organizacjach międzynarodowych, w tym w Międzynarodowym Towarzystwie Historii
Farmacji (ISHP), w Międzynarodowym Towarzystwie Farmacji Onkologicznej (ISOPP) i, jak wspomniano wyŜej, w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Farmacji (IPSF).
Kontakty międzynarodowe w dziedzinie nauk farmaceutycznych były wspierane przez Towarzystwo w drodze częściowego finansowania udziału farmaceutów w waŜniejszych kongresach i sympozjach
naukowych. W tym zakresie w minionej kadencji dofinansowano ogółem 33 wyjazdy na zagraniczne
spotkania naukowe.

2c. Współpraca z organizacjami krajowymi

W czasie XX kadencji organy statutowe Towarzystwa starały się o utrzymanie kontaktów z
Ministerstwem Zdrowia, zwłaszcza z Departamentem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, a takŜe z organami resortu odpowiedzialnymi za sprawy dotyczące farmacji i leków. Szczególnie ścisłe kontakty
utrzymywane były z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jak i z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne utrzymywało w okresie sprawozdawczym ścisłe i poprawne kontakty z kolejnymi ministrami jak i departamentami (szczególnie Nauki i Szkolnictwa WyŜszego) w Ministerstwie Zdrowia.
Spotkano się z ministrem zdrowia prof. dr hab. Zbigniewem Religą. Ze strony Towarzystwa w tym
spotkaniu brali udział: prof. dr hab. Janusz Pluta, prof. dr hab. BoŜenna Gutkowska, prof. dr hab. Jan
Pachecka, prof. dr hab. Witold Wieniawski oraz dr Jerzy Szewczyński. W czasie spotkania poinformowano Pana Ministra o działalności Towarzystwa oraz jego zamierzeniach. Zwrócono uwagę na
fakt, Ŝe w kierownictwie Ministerstwa zasiada zbyt mało farmaceutów oraz Ŝe funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego powinni sprawować kompetentni farmaceuci, którzy cieszą się teŜ poparciem
zawodu. Dlatego teŜ, gdy ogłoszono konkurs na to stanowisko PTFarm wspierało kandydaturę mgr.
Zbigniewa Niewójta.
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego brał udział w pracach Rady Naukowej przy ministrze zdrowia oraz przewodniczył Zespołowi do spraw Akredytacji Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych. Pani prof. dr hab. BoŜenna Gutkowska była zapraszana na wybrane posiedzenia dotyczące spraw legislacyjnych. Pani prof. dr hab. Barbara Filipek i pani dr n. farm Elwira Telejko brały
natomiast udział w posiedzeniach dotyczących specjalizacji zawodowych. NaleŜy w tym miejscu
podkreślić, Ŝe na kaŜdorazowe zaproszenia ministra zdrowia Towarzystwo delegowało swoich przedstawicieli do aktualnie prowadzonych prac w zespołach, komisjach lub komisjach tematycznych. Zgłaszano bądź wspierano kandydatów na specjalistów krajowych.
20 października 2004 roku w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Materiałów Medycznych i Środków Biobójczych odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania pracy zespołu doradców
akcesyjnych Unii Europejskiej. Ówczesny prezes Urzędu prof. dr hab. Michał PiroŜyński wyróŜnił
pracę Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w zakresie wydawnictw (Farmakopea Polska, Urzędowy
Wykaz Produktów Leczniczych). Planowane jest włączenie Towarzystwa w prace nad badaniami leków.
Prof. J. Pluta, dr J. Szewczyński i red. H. Plata spotkali się z nowym prezesem Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr. Andrzejem Koronkiewiczem.. Ze strony Urzędu potwierdzona została wola współpracy z Towarzystwem.

W 2006 roku prezes Towarzystwa prof. J. Pluta wraz z dr J. Szewczyńskim i red. H. Platą
złoŜyli wizytę nowo powołanemu prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dr. Leszkowi
Borkowskiemu. W trakcie spotkania poruszono kwestie związane m.in. z kierunkami współpracy obu
stron.
W pracach Komisji Farmakopei Polskiej w tej kadencji brali udział członkowie Prezydium Zarządu
Głównego PTFarm: prof. dr hab. Jan Pachecka (przewodniczący Komisji), prof. dr hab. Janusz Pluta, prof. dr hab. Witold Wieniawski, a w pracach Podkomisji Postaci Leku i Leków Aptecznych
prof. dr hab. Aleksander Kubis i dr Elwira Telejko. W pracach Komisji Farmakopei uczestniczył równieŜ
Przewodniczący Sądu KoleŜeńskiego PTFarm prof. dr hab. Zbigniew Fijałek.
Towarzystwo utrzymywało w latach 2004-2007 kontakty z jednostkami samorządu aptekarskiego,
w tym, z Naczelną Radą Aptekarską, w której obowiązki prezesa pełnił mgr Andrzej Wróbel. TakŜe
duŜa część oddziałów PTFarm układała swe stosunki z okręgowymi izbami aptekarskimi ze swego
terenu na zasadach współpracy i partnerstwa.
W ramach współpracy z Naczelną Radą Aptekarską powołano na początku obecnej kadencji zespół wspólny ds. opracowania kodeksu etyki farmaceutycznej oraz zespół ds. koordynacji działań w
dziedzinie opieki farmaceutycznej zawierając w lutym 2005 r. odpowiednie porozumienie. Powołanie
tych zespołów było jednocześnie wykonaniem odpowiednich zaleceń Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca 2004 r. W wyniku działania zespołu ds. wspólnego kodeksu etyki farmaceutycznej został
opracowany w końcu 2006 roku znowelizowany projekt tego kodeksu. W wyniku pracy zespołu ds.
wdraŜania opieki farmaceutycznej została ujednolicona definicja tego pojęcia oraz opracowana strategia
wdraŜania opieki farmaceutycznej. W ramach współpracy z Naczelną Radą Aptekarską działał równieŜ w
czasie kadencji zespół ds. ustawy o zawodzie farmaceuty.
3 lutego 2005 r. została podpisana umowa o współpracy oraz o wspólnej organizacji „PolskoNiemieckich Konferencji Naukowo-Szkoleniowych".
W omawianym okresie zorganizowano wspólnie:
1. W grudniu 2004 r. spotkanie Prezydium i prezesów oddziałów terenowych PTFarm z członkami
Prezydium i prezesami okręgowych izb aptekarskich. Spotkanie takie odbyło się w Morach, jego przewodnim celem było uzgodnienie poglądów w zakresie postanowień wynikających z zarządzenia ministra zdrowia o szkoleniach ciągłych oraz kierunkach współpracy w tym zakresie w najbliŜszym czasie. W spotkaniu brali takŜe udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. W dyskusjach poruszano wiele aktualnych kwestii związanych z kształceniem podyplomowym farmaceutów oraz wyjaśniano powstające wątpliwości i niejasności. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i zakończyło się przyjęciem pewnych uzgodnień odnośnie dalszej współpracy.
2. „I Polsko-Niemiecką Konferencję Naukowo-Szkoleniową Farmaceutów", która odbyła się w Krakowie w dniach 9-12 października 2005 r. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego tej konferencji był mgr Andrzej Wrobel (prezes NRA), a przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. dr
hab. Janusz Pluta. W programie przewidziano wykłady prezentowane przez polskich i niemieckich
pracowników naukowych z Polski i Niemiec, kursy szkoleniowe organizowane przez Akademię
Medyczną we Wrocławiu i Katowicach oraz Colegium Medicum UJ, konferencję okrągłego stołu nt. aktualnych problemów zawodowych farmaceutów z obu państw oraz szereg imprez towarzyszących. W konferencji wzięło udziałponad 700 osób.
3. „II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Farmaceutów", która odbyła się w Krakowie w dniach 8-11 października 2006 r. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego tej konferencji był podobnie jak w ubiegłym roku mgr Andrzej Wróbel (prezes NRA), a przewodniczącym
Komitetu Naukowego prof. dr hab. Janusz Pluta. Kontrukcja programu była takŜe identyczna jak w
ubiegłym roku, przewidziano wykłady prezentowane przez polskich i niemieckich pracowników naukowych z Polski i Niemiec, kursy szkoleniowe organizowane przez Akademię Medyczną we Wrocławiu i Katowicach oraz Colegium Medicum UJ, konferencję okrągłego stołu nt. aktu-

alnych problemów zawodowych farmaceutów z obu państw oraz szereg imprez towarzyszących.
Zmienili się jedynie wykładowcy. W konferencji wzięło udział ponad 700 osób.
W ostatnich miesiącach niestety kontakty z NRA i niektórymi izbami zmieniły się na zdecydowanie gorsze. Główną przyczyną istniejącego stanu rzeczy jest rozbieŜność zdań obu organizacji co do
kształtu zapisu ustawy o zawodzie farmaceuty, a szczególnie rozdziału o szkoleniach ciągłych.
Oceniając współpracę regionalną oddziałów PTFarm i okręgowych izb aptekarskich naleŜy stwierdzić, Ŝe była ona w znacznym stopniu zróŜnicowana. Są oddziały, w których istnieje ścisła współpraca (organizowanie wspólnych zebrań naukowych, wspólne rozwiązywanie spraw regionalnych np.
związanych ze specjalizacją), są oddziały gdzie tej współpracy nie ma, ale nie ma teŜ wyraźnych konfliktów, są wreszcie oddziały, w których istnieją zdecydowane róŜnice stanowisk i opinii. Trzeba przy tym
zauwaŜyć, Ŝe istnienie dobrej współpracy obu organizacji sprzyja ich kondycji, czego najlepszym przykładem jest najliczniejszy Oddział Wrocławski.
Podsumowując współpracę PTFarm oraz samorządu aptekarskiego naleŜy uznać ją w minionej kadencji za dość udaną, nie mniej jednak w ostatnich miesiącach nacechowaną często niepotrzebnie duŜym
ładunkiem emocjonalnym. Natomiast jej istnienia nie moŜna na pewno zaprzeczyć.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne współpracuje takŜe z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego (członkiem Rady Głównej tego ministerstwa jest prof. dr hab. BoŜenna Gutkowska - prezes
Oddziału Warszawskiego PTFarm), Urzędem Antymonopolowym, CMKP i in. Przedstawiciele Towarzystwa biorą udział w pracach komisji, zespołów roboczych opracowują i opiniują tworzone dokumenty oraz wykonują ekspertyzy.

2d. Kształcenie podyplomowe i ciągłe
W 2003 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów
zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. nr 132, poz. 1238), które nakłada
na farmaceutów obowiązek ustawicznego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, w pięcioletnich
okresach rozliczeniowych. Szkolenia ciągłe obejmować mają zakres wiedzy teoretycznej dotyczący
zagadnień z zakresu postępu nauk farmaceutycznych, a w szczególności: farmakoterapii, technologii
postaci leków, farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej, leku roślinnego, farmakologii, homeopatii,
biotechnologii farmaceutycznej, farmakoekonomiki, zdrowia publicznego, prawa wykonywania zawodu
farmaceuty oraz nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną.
W myśl zarządzenia szkolenia ciągłe mogą odbywać się w następujących formach:
- kursy (wykłady, internetowe programy edukacyjne, w ramach specjalizacji),
- przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, kongresie,
zjeździe, konferencji lub sympozjum (np. towarzystwa naukowego),
- przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
- opublikowanie jako autor lub współautor ksiąŜki naukowej bądź rozdziału, popularnonaukowej, oryginalnego lub popularnonaukowego artykułu, tłumaczenia ksiąŜki lub
artykułu.
Do prowadzenia kursów wyłączność uprawnień mają jednostki szkolące (akademie medyczne), natomiast w innych formach mogły uczestniczyć inne podmioty np. towarzystwa naukowe.

Wstępne prace w sprawie włączenia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w proces szkoleń
ciągłych rozpoczęto juŜ w poprzedniej kadencji. Rozmawiano na ten temat z Departamentem Nauki Ministerstwa Zdrowia, zapoznawano się z postanowieniami zarządzenia oraz dyskutowano nad załoŜeniami i
sposobem włączenia się w ten proces poszczególnych jednostek organizacyjnych PTFarm.
W obecnej kadencji władz Towarzystwa kontynuowano rozpoczęte wcześniej prace. Zorganizowano wówczas wspólne spotkanie PTFarm z NRA w Morach celem wymiany poglądów i ustalenia zasad
współpracy w tym zakresie. Jednostki organizacyjne PTFarm ustaliły plany pracy i czynnie włączyły
się w sam proces szkoleń. W tym celu podpisano umowy o akredytacji szkoleń z jednostkami szkolącymi - akademiami medycznymi w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i
Wrocławiu. Szkoda, Ŝe pozostałe wydziały farmaceutyczne nie zdąŜyły z Towarzystwem takich umów
nawiązać, podczas gdy nawiązywały je z izbami aptekarskimi.
Zgodnie z podjętymi postanowieniami szkolenia zawodowe odbywają się w Polskim Towarzystwie
Farmaceutycznym w ramach:
a. zjazdów naukowych (łącznie z kursami), konferencji i sympozjów naukowych bądź naukowo-szkoleniowych organizowanych bezpośrednio przez sekcje naukowe PTFarm,
b. posiedzeń i konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych odbywających się rytmicznie
w oddziałach terenowych PTFarm;
c. konferencji i posiedzeń organizowanych wspólnie z innymi podmiotami (np. „Gazetą Farmaceutyczną" i innymi stowarzyszeniami naukowymi).
Sprawy ewentualnych zmian w organizacji szkolenia podyplomowego pojawiły się pod koniec
obecnej kadencji władz PTFarm w związku z pracami nad nową ustawą o zawodzie farmaceuty, której
opracowanie wyniknęło z konieczności dostosowania prawa polskiego w tym zakresie do Dyrektywy 2005/36/WE z września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. W czasie prac nad
tą ustawą pojawiły się próby zmodyfikowania opisanego wyŜej systemu zmierzające do przesunięcia
całości nadzoru merytorycznego nad kursami doszkalającymi i samokształceniem farmaceutów z wydziałów farmaceutycznych do jednostek izb aptekarskich, mimo rozszerzenia zasad szkolenia na wszystkie
dziedziny farmacji, a nie tylko na farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach. Jak wspomniano wyŜej właściwe uregulowanie tego zagadnienia będzie stanowiło powaŜne wyzwanie dla
władz PTFarm 21. kadencji.

2e. Zjazdy, konferencje, sympozja

KONFERENCJE, SYMPOZJA I POSIEDZENIA NAUKOWE ORGANIZOWANE W 2004 ROKU

Konferencja

Miejsce i termin

Organizator

XIX Naukowy Zjazd PTFarm

Wrocław 22-24
września

Oddział Wrocławski PTFarm
i Wydział Farmaceutyczny
AM we Wrocławiu

I Forum Farmacji Przemysłowej

Kościelisko 1920 listopada

Ogólnopolska Sekcja Biotechnologii Farmaceutycznej

V Ogólnopolskie Spotkanie Farma- Zakopane 13-16
cji Onkologicznej
października

Ogólnopolska Sekcja Farmacji
Onkologicznej

KONFERENCJE, SYMPOZJA I POSIEDZENIA NAUKOWE ORGANIZOWANE W 2005 ROKU

Konferencja

Miejsce i termin

Organizator

I Forum Farmacji Przemysłowej

Kościelisko 19-22
maja

Ogólnopolska Sekcja Biotechnologii Farmaceutycznej

Uroczystości z okazji 60-lecia
Oddziału Białostockiego PTFarm

Białystok 28 maja

Oddział PTFarm w Białystoku

XXIII Dni Farmacji Szpitalnej

Jurata 29 maja - 1
czerwca

Biuro ZG

XIV Sympozjum Historii Farmacji

Słowacja przełom
kwietnia i maja

Zespół Sekcji Historii Farmacji

II Polsko-Niemiecka Konferencja
Farmacji Onkologicznej

Słubice n/Odrą 3-4
czerwca

Ogólnopolska Sekcja Farmacji
Onkologicznej

Ogólnopolskie Sympozjum
Bromatologiczne „śywność,
Ŝywienie - nowe wyzwania"

Białystok 23-24
czerwca

Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna

I Polsko-Niemiecka Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Farmaceutów

Kraków 9-12
października

PTFarm i NRA

VI Ogólnopolskie Spotkanie
Farmacji Onkologicznej

Warszawa 12-15
października

Ogólnopolska Sekcja Farmacji
Onkologicznej

KONFERENCJE, SYMPOZJA I POSIEDZENIA NAUKOWE ORGANIZOWANE W 2006 ROKU

Konferencja
XXIV Dni Farmacji Szpitalnej

Miejsce i termin
Białystok 47 czerwca

Organizator
Biuro ZG

Ogólnopolskie Sympozjum Broma- Ustroń Śląski 8-9
tologiczne „śywność, Ŝywienie czerwca
nowe wyzwania"

Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna

III Polsko-Niemiecka Konferencja
Farmacji Onkologicznej

Słubice n/Odrą 16-17
czerwca

Ogólnopolska Sekcja Farmacji
Onkologicznej

II Forum Farmacji Przemysłowej

Kościelisko 23-24
czerwca

Ogólnopolska Sekcja Biotechnologii Farmaceutycznej

VII Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej

BiałowieŜa 4-7 października

Ogólnopolska Sekcja Farmacji
Onkologicznej

II Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Farmaceutów
50-lecie Zespołu Sekcji Historii
Farmacji

Kraków 8-11 października

PTFarm i NRA

Warszawa 27
października

Zespół Sekcji Historii Farmacji

I Konferencja Sekcji śywienia Doi Pozajelitowego

Poznań 16-17
listopada

Ogólnopolska Sekcja śywienia Do- i Pozajelitowego

Sekcji Aptek Szpitalnych

Spała 8-10
listopada

Biuro ZG

Sekcji Aptek Szpitalnych

Wisła 24-26
listopada

Biuro ZG

Sekcji Farmacji Klinicznej

Kraków 1-2
grudnia

Ogólnopolska Sekcja
Farmacji Klinicznej

Kongres Naukowy „Młodej Farmacji"

Warszawa 910 grudnia

Zespół Sekcji Studenckich
„Młoda Farmacja"

KONFERENCJE, SYMPOZJA I POSIEDZENIA NAUKOWE ORGANIZOWANE W 2007 ROKU

Konferencja

Miejsce i termin

Organizator

Sekcji Aptek Szpitalnych

DźwiŜyno
10-12 lutego

Konferencja szkoleniowa „Postępy
w leczeniu przeciw-grzybiczym i
przeciwwymiotnym"

Spała 11-12
kwietnia

Ogólnopolska Sekcja
Farmacji Onkologicznej
Ogólnopolska Sekcja
Farmacji Onkologicznej

IV Polsko-Niemiecka Konferencja
Farmacji Onkologicznej

Frankfurt n. Odrą
11-12 maja

Ogólnopolska Sekcja
Farmacji Onkologicznej

„Analiza farmaceutyczna i
diagnostyka laboratoryjna
a zdrowie człowieka"

Białystok
11-13 maja

Wydział Farmaceutyczny AM
w Białymstoku i Oddział PTFarm w Białymstoku

„Wiosna Jurajska 2007"

Zawiercie
11-13 maja

Oddział PTFarm
w Częstochowie

XXV Dni Farmacji Szpitalnej 2007 Wisła 3-6
czerwca

Biuro ZG

XVI Sympozjum Historii Farmacji

Krasiczyn 1417 czerwca

Zespół Sekcji Historii Farmacji

Walne Zgromadzenie Delegatów

Warszawa
29 czerwca

Biuro ZG

3a-2.11

REGULAMIN MŁODEJ FARMACJI –
ZESPOŁU SEKCJI STUDENCKICH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO
(Wszedł w Ŝycie dnia 7 grudnia 2006 roku.)

Rozdział 1
Nazwa, siedziba, działalność
§1
1. Nazwą Zespołu Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego jest
„Młoda Farmacja”. Wersja angielska nazwy brzmi „Young Pharmacy”.
2. Uznawanym skrótem jest MF oraz jego angielski odpowiednik YP.
§2
1. Młoda Farmacja, zwana dalej „Zespołem Sekcji”, zrzesza studentów studiów magisterskich na kierunku farmacja Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce.
2. Zespół Sekcji powołany jest w oparciu o § 31 pkt 4 i 5 Statutu Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego oraz § 4 Regulaminu Sekcji Naukowych PTFarm, na podstawie
których stanowi strukturę Towarzystwa. Nie posiada samodzielnej osobowości prawnej.
3. Na Zespół Sekcji składają się jego Sekcje lokalne, zwane dalej „Sekcjami”, działające
przy poszczególnych Oddziałach PTFarm.
4. Siedzibę Zespołu Sekcji w danej kadencji wskazuje jego Przewodniczący.
§3
Zespół Sekcji posługuje się emblematem, którego wzór określa załącznik do niniejszego Regulaminu.
Rozdział 2
Cele i środki działania
§4
Do celów Zespołu Sekcji naleŜą:
1. Pomoc studentom farmacji w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie nauk farmaceutycznych,
2. Rozwój idei humanitaryzmu oraz etyki zawodowej,

3.
4.
5.
6.

Rozwój programu przeddyplomowego kształcenia farmaceutycznego,
Propagowanie postępów nauki wśród studentów farmacji,
Pomoc w aktywnym wchodzeniu studentów na farmaceutyczny rynek pracy,
Integracja środowiska studentów farmacji na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Cele te Zespół Sekcji realizuje przez:
1. Propagowanie swoich celów, zadań i zasad organizacyjnych wśród studentów farmacji Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce oraz zagranicą,
2. Zajmowanie się sprawami studentów farmacji poprzez stałą współpracę z władzami
poszczególnych Uczelni i PTFarm w zakresie:
a) informowania studentów o uchwałach władz poszczególnych Uczelni i PTFarm związanych ze studiami tudzieŜ pracą zawodową farmaceutów,
b) zgłaszania wniosków do władz poszczególnych Uczelni i PTFarm w sprawach
studenckich,
c) konsultacji z przedstawicielami władz poszczególnych Uczelni i PTFarm,
3. Ścisłą współpracę z międzynarodowymi organizacjami studentów farmacji:
a) IPSF – International Pharmaceutical Students’ Federation,
b) EPSA – European Pharmaceutical Students’ Association
w ramach programów działania tychŜe organizacji,
4. Organizowanie wymian międzyuczelnianych oraz zagranicznych praktyk wakacyjnych w porozumieniu z odpowiednimi władzami,
5. Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, wykładów, seminariów, warsztatów
oraz konkursów prac naukowych i innych,
6. Współpracę z innymi organizacjami oraz samorządami studenckimi, działającymi na
terenie poszczególnych Uczelni,
7. Współpracę ze studenckimi towarzystwami naukowymi w sprawie kół naukowych
oraz propagowania rozwoju nauki,
8. Kultywowanie tradycji historycznych zawodu farmaceuty,
9. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i towarzyskim,
10. Podejmowanie innych działań, które Zespół Sekcji uzna za korzystne dla studentów
farmacji.
§5
Zespół Sekcji opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków, zrzeszonych we
właściwych Sekcjach.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§6
Członkowie Zespołu Sekcji dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. nadzwyczajnych.
§7

1. Otrzymanie statusu członka zwyczajnego właściwej Sekcji jest równoznaczne z przyjęciem w poczet członków zwyczajnych Zespołu Sekcji.
2. Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych podejmują Zarządy
właściwych Sekcji zgodnie z zasadami ujętymi w regulaminach Sekcji, dotyczącymi
rekrutacji członków.
3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych kandydatowi przysługuje
odwołanie do Zarządu Zespołu Sekcji Młoda Farmacja, którego decyzja w tym
przedmiocie jest ostateczna.
§8
1. Otrzymanie statusu członka nadzwyczajnego właściwej Sekcji jest równoznaczne z
przyjęciem w poczet członków nadzwyczajnych Zespołu Sekcji.
2. Członkostwo nadzwyczajne nadają Zarządy właściwych Sekcji osobom, które złoŜyły
szczególne zasługi dla Młodej Farmacji.
3. Członkiem nadzwyczajnym moŜe zostać absolwent kierunku farmacja do 2 lat po
ukończeniu studiów magisterskich, pod warunkiem, Ŝe osoba ta przystąpiła do Sekcji
w okresie studiów.
4. Członek nadzwyczajny korzysta z praw członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego
prawa wyborczego.
§9
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. przestrzegania postanowień regulaminów i uchwał władz Zespołu Sekcji oraz właściwej Sekcji lokalnej,
2. aktywnego udziału w realizacji celów Młodej Farmacji,
3. wywiązywania się z powierzonych mu funkcji,
4. przestrzegania norm współŜycia społecznego,
5. dbania o dobre imię Młodej Farmacji.
Członek zwyczajny ma:
1. czynne i bierne prawo wyborcze w obrębie właściwej Sekcji oraz w obrębie Zespołu
Sekcji, jeśli uzyskał status delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów,
2. prawo zgłaszania wniosków do władz Zespołu Sekcji oraz właściwej Sekcji lokalnej,
3. prawo do uczestnictwa we wszystkich projektach i inicjatywach Młodej Farmacji
zgodnie z obowiązującymi zasadami.

§ 10
Członkostwo w Zespole Sekcji wygasa:
1. na wniosek złoŜony przez członka do władz właściwej Sekcji - z dniem wskazanym
we wniosku,
2. z chwilą śmierci członka,
3. wskutek działania niezgodnego z regulaminami i uchwałami władz Młodej Farmacji z chwilą podjęcia przez Zarząd właściwej Sekcji uchwały o wykreśleniu. Od uchwały
o wykreśleniu przysługuje prawo odwołania do Zarządu Zespołu Sekcji Młoda Farmacja w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi uchwały o wykreśleniu, którego decyzja w tym przedmiocie jest ostateczna,

4. z chwilą skreślenia członka z listy studentów,
5. z chwilą otrzymania dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja, za wyjątkiem sytuacji, w której nadane zostało członkostwo nadzwyczajne.

§ 11
Członkowie Zespołu Sekcji, którzy zaliczyli co najmniej dwa lata studiów, mogą stać się
kandydatami na członków PTFarm, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej PTFarm, zgodnie ze Statutem Towarzystwa.

Rozdział 4
Władze Sekcji
§ 12
Władzami Zespołu Sekcji są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów,
2) Zarząd Zespołu Sekcji Młoda Farmacja,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
§ 13
1. NajwyŜszą władzą Zespołu Sekcji jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 14
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów naleŜy:
1) podejmowanie uchwał wytyczających kierunki działania Zespołu Sekcji,
2) wybór Zarządu Zespołu Sekcji oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Zespołu
Sekcji oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium,
5) uchwalanie zmian w regulaminach Zespołu Sekcji,
6) podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Zespołu Sekcji,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu ze stowarzyszeń, o
których mowa w § 4,
8) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Zespołu Sekcji
oraz Główną Komisję Rewizyjną.

§ 15
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
§ 16

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci
poszczególnych Sekcji, wybrani na daną kadencję na Walnych Zgromadzeniach
Członków Sekcji lub, w uzasadnionych wypadkach, ich zastępcy. KaŜda Sekcja reprezentowana jest przez jednego delegata. Delegatów obowiązuje obecność i czynny
udział w Walnych Zgromadzeniach Delegatów.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym mogą brać udział:
1) członkowie ustępujących władz, jeŜeli nie zostali wybrani delegatami,
2) goście zaproszeni przez Zarząd Zespołu Sekcji.
Dopuszcza się takŜe udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów po dwóch obserwatorów zgłoszonych kaŜdorazowo przez Zarządy poszczególnych Sekcji.
§ 17
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Przewodniczącego
Zespołu Sekcji dwa razy do roku.
2. O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Zespołu
Sekcji zawiadamia Zarządy wszystkich Sekcji co najmniej na cztery tygodnie przed
zwołaniem Walnego Zgromadzenia z podaniem proponowanego porządku obrad.
§ 18
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów moŜe być zwoływane przez Zarząd
Zespołu Sekcji:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na wspólny wniosek Zarządów co najmniej trzech Sekcji złoŜony na piśmie do
Zarządu Zespołu Sekcji,
4) na wniosek Prezesa Zarządu Głównego PTFarm.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Zespołu Sekcji w terminie do czterech tygodni od daty podjęcia uchwały bądź zgłoszenia
wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. O miejscu i terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd
Sekcji informuje Zarządy wszystkich Sekcji przynajmniej na dwa tygodnie przed
ustalonym terminem zgromadzenia, podając porządek obrad.

§ 19
1. Zarząd Zespołu Sekcji składa się z przynajmniej 6 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Delegatów i jest władzą wykonawczą Zespołu Sekcji.
2. Kadencja Zarządu Zespołu Sekcji trwa jeden rok, rozpoczyna się 15 października i
kończy 14 października roku następnego.
3. W skład Zarządu Zespołu Sekcji wchodzą:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Sekretarz,
4) Skarbnik,
5) Koordynator ds. Praktyk IPSF (Student Exchange Officer - SEO),
6) Koordynator ds. Kontaktów z EPSA (Liaison Secretary - LS)
oraz inne osoby, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie Delegatów.

4. Funkcje pełnione w Zarządzie Zespołu Sekcji nie mogą być łączone ze sobą. Jedna
osoba moŜe sprawować tylko jedną funkcję w Zarządzie Zespołu Sekcji, moŜe jednak
pełnić jednocześnie funkcję w Zarządzie właściwej Sekcji lokalnej.

§ 20
1. Przewodniczący Zespołu Sekcji wybierany jest bezwzględną większością głosów
przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym.
2. Pozostali członkowie Zarządu Sekcji proponowani są przez Przewodniczącego oraz
zatwierdzani przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu łącznym tajnym.
3. W przypadku braku zatwierdzenia składu Zarządu Zespołu Sekcji według pkt 2, delegaci zgłaszają propozycje kandydatur na nie zatwierdzone stanowiska Zarządu Zespołu Sekcji. Są oni wybierani zwykłą większością głosów w głosowaniach odrębnych
tajnych.
§ 21
1. Przewodniczący Zespołu Sekcji ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu
Zespołu Sekcji w wyniku:
1) długotrwałego nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z pełnionej
funkcji,
2) działania wbrew regulaminom oraz uchwałom władz Zespołu Sekcji,
3) braku aktywnego udziału w pracach Zarządu Zespołu Sekcji.
2. W przypadku braku zatwierdzenia decyzji Przewodniczącego na najbliŜszym Walnym
Zgromadzeniu Delegatów decyzja ta przestaje obowiązywać.
3. Z uzasadnionych powodów Walne Zgromadzenie Delegatów moŜe odwołać członków Zarządu Zespołu Sekcji. W przypadku odwołania Przewodniczącego ustępuje
cały Zarząd Sekcji, a Walne Zgromadzenie Delegatów niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu.
§ 22
Do kompetencji Zarządu Zespołu Sekcji naleŜy:
1) reprezentowanie Zespołu Sekcji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
2) kierowanie działalnością Zespołu Sekcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz
Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) ustalanie terminu i miejsca obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz innych spotkań,
4) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Delegatów o przystąpienie do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
5) ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród,
6) utrzymywanie stałego kontaktu z władzami PTFarm,
7) składanie sprawozdań z działalności Zespołu Sekcji Zarządowi Głównemu
PTFarm,
8) składanie wniosków o przyznanie funduszy na działalność Zespołu Sekcji,
9) ustalanie rocznego planu pracy i preliminarza dochodów i wydatków, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
10) pozyskiwanie sponsorów,

11) zarządzanie majątkiem i funduszami Zespołu Sekcji w granicach określonych
przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
12) prowadzenie imiennego spisu członków Zespołu Sekcji,
13) dbanie o ciągłość działań Zespołu Sekcji oraz współpracę między wszystkimi
Sekcjami.
§ 23
1. Posiedzenia Zarządu Zespołu Sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu Zespołu Sekcji zwołuje Przewodniczący.
3. Uchwały Zarządu Zespołu Sekcji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 24
1. Główna Komisja Rewizyjna:
a. składa się z trzech członków, spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego,
b. jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zespołu Sekcji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej,
c. ma prawo występowania do Zarządu Zespołu Sekcji z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz Ŝądania wyjaśnień,
d. składa sprawozdania i wnioski pokontrolne Walnemu Zgromadzeniu Delegatów,
e. jest wybierana w czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów zwykłą większością głosów w głosowaniu odrębnym tajnym na okres jednego roku.
2. Mandat członka Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa:
a) z upływem kadencji, na którą został wybrany,
b) z chwilą zrzeczenia się mandatu,
c) z chwilą ustania członkostwa w Zespole Sekcji,
d) z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Delegatów uchwały o
usunięciu członka z Głównej Komisji Rewizyjnej z powodu nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Zespołu Sekcji
§ 25
Fundusze Zespołu Sekcji stanowią:
1) środki przyznane przez Zarząd Główny PTFarm,
2) środki przyznane przez władze poszczególnych Uczelni,
3) inne, m.in. dotacje, zapisy, darowizny.
§ 26
Fundusze Zespołu Sekcji znajdujące się na koncie Zarządu Głównego PTFarm mogą być uŜy-

te na działalność na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wniosek o udostępnienie
składa Zarząd Zespołu Sekcji do Prezesa oraz Skarbnika Zarządu Głównego PTFarm. Wymagane są podpisy Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika Zarządu Zespołu Sekcji.
§ 27
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Zespołu Sekcji moŜe, na wniosek odpowiedniego Zarządu Sekcji lokalnej, zwrócić się do Prezydium Zarządu Głównego PTFarm o
przesunięcie określonej sumy z konta Zarządu Głównego PTFarm na konto odpowiedniego
Oddziału PTFarm, z przeznaczeniem na określoną działalność Sekcji wnoszącej wniosek.
Wymaga to akceptacji wszystkich członków Zarządu Zespołu Sekcji.
Rozdział 6
Zmiana Regulaminu
Zmiana Regulaminu Młodej Farmacji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów
przyjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 28
Likwidacja Sekcji następuje w trybie określonym w § 13 Regulaminu Sekcji Naukowych
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
§ 29
W przypadkach nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy PTFarm.
§ 30
W przypadkach szczególnych ostateczną decyzję w kontrowersyjnej sprawie podejmuje Zarząd Główny PTFarm.
§ 31
Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Główny PTFarm.

ZAŁĄCZNIK DO
REGULAMINU MŁODEJ FARMACJI –
ZESPOŁU SEKCJI STUDENCKICH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO

LOGO
ZESPOŁU SEKCJI
MŁODA FARMACJA

Regulamin Odznaki Honorowej
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

§1
Postanowienia ogólne
1. Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (zwana dalej Odznaką
Honorową) została ustanowiona uchwałą Zarządu Głównego PTFarm podjętą w dniu
26.06.2003 r. w wykonaniu zalecenia Walnego Zgromadzenia Delegatów PTFarm z
dnia 28 czerwca 2001 r.
2. Niniejszy regulamin ustala zasady przyznawania Odznaki Honorowej, zasady wyłaniania kandydatów do tej odznaki, zasady podejmowania uchwały o przyznaniu odznaki, a takŜe procedurę jej wręczania.
3. Osoba, której przyznano Odznakę Honorową otrzymuje Dyplom Odznaki Honorowej
oraz medal pamiątkowy.

4. Medal pamiątkowy Odznaki Honorowej wykonany jest z brązu i posiada po jednej
stronie symbol PTFarm (kielich z węŜem) i napis Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, a po drugiej napis „Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego”.
5. Dyplom Odznaki Honorowej podpisuje Prezes PTFarm.
§2
Zasady przyznawania Odznaki Honorowej.
1. Odznaka Honorowa przyznawana jest jednokrotnie w ciągu całej kadencji Zarządu
Głównego PTFarm z okazji Zjazdu Naukowego PTFarm.
2. Odznaka Honorowa moŜe być przyznana członkom PTFarm a takŜe osobom nie będącym członkami PTFarm.
3. Odznaka Honorowa jest przyznawana członkom PTFarm, którzy:
• cieszą się ogólnym zaufaniem w środowisku naukowym i zawodowym farmaceutów
• wyróŜnili się aktywną działalnością w ramach PTFarm, bądź działaniem na
rzecz rozwoju farmacji i nauk farmaceutycznych.
4. Odznaka Honorowa jest przyznawana osobom nie będącym członkami PTFarm, które
swą działalnością przyczyniły się do rozwoju farmacji i nauk farmaceutycznych.
5. Odznakę Honorową nadaje Zarząd Główny PTFarm w drodze uchwały .
§3
Zasady wyłaniania kandydatów do odznaki
1. Kandydatów do Odznaki Honorowej będących członkami PTFarm zgłaszają, z zastrzeŜeniem pkt 2 i 3, Zarządy Oddziałów PTFarm, w których kandydat jest członkiem.
2. Kandydatów do Odznaki Honorowej nie będących członkami PTFarm, a takŜe kandydatów z grona Prezesów Zarządu Oddziałów PTFarm moŜe zgłosić Prezydium Zarządu Głównego PTFarm.
3. Kandydatów do Odznaki Honorowej z grona członków Prezydium Zarządu Głównego
PTFarm, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu KoleŜeńskiego PTFarm, mogą zgłaszać
Zarządy Oddziałów PTFarm, w których kandydat jest członkiem, moŜe ich takŜe zgłaszać Prezes PTFarm.
4. Procedura zgłaszania kandydatów do Odznaki Honorowej zostaje rozpoczęta w drodze
uchwały Zarządu Głównego PTFarm.
5. W uchwale, o której mowa w pkt. 4 zostają określone:
• limit liczby wniosków o nadanie Odznaki Honorowej, ustalany dla kaŜdego
Oddziału PTFarm proporcjonalnie do liczby członków tego Oddziału
• limit liczby wniosków o nadanie Odznaki Honorowej osobom, o których mowa w pkt. 2 i 3 regulaminu
• formularz wniosku o nadanie Odznaki Honorowej
• termin zgłaszania wniosków o nadanie Odznaki
• zasady finansowania kosztów podróŜy osób odznaczonych Odznaką Honorową
na uroczystość jej wręczenia.
6. Zgłaszanie kandydatów do Odznaki Honorowej dokonywane jest przez Zarządy
Oddziałów PTFarm, a takŜe przez Prezydium Zarządu Głównego w drodze uchwały.
§4
Zasady podejmowania uchwały o przyznaniu odznaki

1. Porządek dzienny posiedzenia Zarządu Głównego PTFarm, na którym mają być rozpatrywane wnioski o nadanie Odznaki Honorowej powinien zawierać nazwiska kandydatów i powinna być do niego dołączona informacja wskazująca jednostkę zgłaszającą kandydata wraz ze zwięzłą informacją o jego osobie.
2. Uchwałę w sprawie nadania Odznaki Honorowej podejmuje Zarząd Główny PTFarm
zgodnie z § 7 Regulaminu Zarządu Głównego w głosowaniu tajnym.
§5
Procedura wręczania Odznaki Honorowej
1. Wręczanie Odznaki Honorowej odbywa się na otwarciu Zjazdu Naukowego PTFarm
bądź na posiedzeniu Zarządu Głównego PTFarm lub Zarządu Oddziału i ma charakter
uroczysty.
2. Wręczanie Odznaki Honorowej osobie nie będącej członkiem PTFarm moŜe zostać
dokonane w sposób inny niŜ wskazany w pkt. 1.
3. Wręczenia Odznaki Honorowej dokonuje Prezes PTFarm lub członek Zarządu Głównego PTFarm upowaŜniony przez Prezesa PTFarm.

Regulamin przyznawania tytułu honorowego „Przyjaciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku.........”
I Postanowienia ogólne
1. Tytuł honorowy „Przyjaciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku.....”
(zwany dalej Tytułem Honorowym) został ustanowiony uchwałą Zarządu Głównego
podjętą w dniu 13 września 2004 r. w wykonaniu zalecenia Walnego Zgromadzenia
Delegatów PTFarm z 25.06.2004 r..
2. Dyplom wręczany z okazji przyznania Tytułu Honorowego zawiera symbol PTFarm
(kielich z węŜem), odpowiedni napis „Przyjaciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku ....”, wykonany jest z papieru wysokiej jakości formatu A4.
3. Osoba prawna (instytucja, firma lub osoba fizyczna, o której mowa w pkt. II 2), która
otrzymała Tytuł Honorowy otrzymuje takŜe przedmiot pamiątkowy, który jest równieŜ dowodem jego przyznania i który zawiera podobne elementy, jak dyplom.
4. Dyplom wydawany z okazji przyznania Tytułu Honorowego podpisuje Prezes PTFarm.
II Zasady przyznawania Tytułu Honorowego
1. Tytuł Honorowy „Przyjaciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku ...”
jest przyznawany osobom prawnym (instytucjom, firmom), które wspomagają w

szczególny sposób w danym roku, organizacyjnie lub finansowo działalność statutową
PTFarm.
2. Tytuł Honorowy moŜe być przyznany osobom fizycznym które nie będąc członkami
PTFarm przyczyniły się w znaczący sposób do polepszenia działalności statutowej
Towarzystwa.
3. Tytuł Honorowy nadaje Zarząd Główny w drodze uchwały, na wniosek Prezydium
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
III Zasady podejmowania uchwały o przyznaniu Tytułu Honorowego.
1. Kandydatów do przyznania Tytułu Honorowego mogą zgłaszać składając wniosek:
Prezes PTFarm, członkowie Prezydium, oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach inni członkowie Zarządu Głównego.
2. Wniosek o przyznanie Tytułu Honorowego, o którym mowa w powyŜszym punkcie
powinien zawierać określenie kandydata (nazwę instytucji, firmy lub osoby fizycznej),
szczegółowe uzasadnienie przyznania tytułu honorowego, określenie zakresu udzielonej pomocy organizacyjnej bądź finansowej dla działalności statutowej PTFarm.
3. Porządek dzienny posiedzenia Zarządu Głównego, na którym ma być rozpatrywany
wniosek o przyznanie Tytułu Honorowego, powinien zawierać określenie kandydata i
powinna być do niego dołączona zwięzła informacja o nim.
4. Przyznanie Tytułu Honorowego następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego.

IV Procedura wręczania Tytułu Honorowego.
1. Wręczenie przyznanego Tytułu Honorowego ma charakter uroczysty i moŜe odbywać
się w czasie otwarcia Naukowego Zjazdu, bądź innej imprezy naukowej organizowanej przez PTFarm lub w trakcie posiedzenia Zarządu Głównego.
2. Wręczenie Tytułu Honorowego osobie fizycznej nie będącej członkiem PTFarm, moŜe zostać dokonane w sposób inny niŜ wskazany w powyŜszym punkcie.
3. Wręczenia Tytułu Honorowego dokonuje Prezes PTFarm lub inny członek Zarządu
Głównego upowaŜniony przez Prezesa Towarzystwa.

REGULAMIN
nadawania godności honorowych Towarzystwa innych,
niŜ członkostwo honorowe
Godności honorowe Towarzystwa inne, niŜ członkostwo honorowe, nadawane są zgodnie z §
25 pkt 9 i § 31 pkt 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTFarm. na wniosek Zarządu Głównego.
§1
Ustanawia się następujące inne godności honorowe Towarzystwa:
1) Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,

2) Prezes Honorowy Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
3) Przewodniczący Honorowy Zespołu Sekcji lub Sekcji Ogólnopolskiej.
§2
Godności honorowe Towarzystwa wymienione w § 1 nadawane są osobom, które zasłuŜyły
się Polskiemu Towarzystwu Farmaceutycznemu, pełniąc odpowiednio funkcje Prezesa Towarzystwa, prezesa Oddziału Towarzystwa, przewodniczącego Zespołu Sekcji lub Sekcji Ogólnopolskiej.
§3
Prawo do wystąpienia z wnioskiem do Prezydium Zarządu Głównego PTFarm. o nadanie
godności Prezesa Honorowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego mają członkowie
Prezydium ZG.
§4
1. Prezydium ZG rozpatruje wniosek o nadanie godności Prezesa Honorowego PTFarm.
zgodnie z regulaminem Prezydium ZG PTFarm. i wydaje swą opinię większością głosów,
przy obecności co najmniej 2/3 członków Prezydium.
2. Opiniowanie jest przeprowadzane w trybie głosowania tajnego. O wydanej opinii Prezydium ZG informuje wnioskodawcę.
3. Negatywna opinia Prezydium ZG wstrzymuje dalsze postępowanie o nadanie godności
honorowej. Nie zamyka to drogi do kolejnego wystąpienia o nadanie godności honorowej.
§5
1. Wniosek wraz z pozytywną opinią Prezydium ZG przedstawiany jest przez prezesa lub
wskazanego przez niego członka Prezydium Zarządowi Głównemu PTFarm.
2. Zarząd Główny rozpatruje wniosek na posiedzeniu zgodnie z § 6 regulaminu ZG PTFarm.
3. Uchwała dotycząca zaopiniowania wniosku o nadanie godności Prezesa Honorowego PTFarm. podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
członków Zarządu Głównego.
4. Negatywna opinia Zarządu Głównego wstrzymuje dalsze postępowanie o nadanie godności
honorowej. Nie zamyka to drogi do kolejnego wystąpienia o nadanie godności honorowej.

§6
1. Na podstawie pozytywnej uchwały, o której mowa w § 5 pkt 3, wniosek o nadanie godności Prezesa Honorowego PTFarm. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów prezes
PTFarm. lub wskazany przez niego członek Prezydium.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwałę o nadaniu godności Prezesa Honorowego PTFarm. w trybie przewidzianym w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia
Delegatów PTFarm.
§7
1. Dyplom Prezesa Honorowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego podpisuje prezes PTFarm.
2. Wzór dyplomu określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
§8
Wręczenie dyplomu Prezesa Honorowego PTFarm. ma charakter uroczysty, publiczny
i odbywa się w trakcie Zjazdów Naukowych Towarzystwa bądź innych uroczystości związanych z działalnością Towarzystwa.
§9
1. Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego posiada wszystkie prawa i
obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.
2. Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zapraszany jest na Walne
Zgromadzenia Delegatów PTFarm. z głosem doradczym, jak równieŜ na inne organizowane przez Towarzystwo uroczystości.
3. Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na prośbę Prezesa Towarzystwa uzgodnioną z Prezydium ZG moŜe reprezentować Towarzystwo na imprezach krajowych i zagranicznych.
§ 10
1. Prawo do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Oddziału o nadanie godności Prezesa Honorowego Oddziału Towarzystwa mają członkowie danego Oddziału.
2. W przypadku pozytywnej uchwały Zarządu Oddziału wniosek rozpatrywany jest w trybie
określonym w § 47 pkt 10 Statutu PTFarm. oraz w § 3-6 regulaminu nadawania godności
członka honorowego Towarzystwa.
§ 11
Prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie godności Przewodniczącego Honorowego Zespołu Sekcji lub Sekcji Ogólnopolskiej, na podstawie § 16 pkt 1 regulaminu sekcji naukowych PTFarm., mają:
1) zarządy poszczególnych sekcji naukowych, na wniosek swoich członków,
2) członkowie Zespołu Sekcji,
3) członkowie Sekcji Ogólnopolskiej.
§ 12
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, na którym przewiduje się rozpatrywanie wniosku, o
którym mowa § 10 i § 11, powinno być rozesłane co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
§ 13

1. Wnioski, o których mowa w § 11, kierowane są odpowiednio do Zarządu Zespołu Sekcji
lub Zarządu Sekcji Ogólnopolskiej.
2. Zarząd Zespołu Sekcji lub Zarząd Sekcji Ogólnopolskiej rozpatruje wniosek o nadanie
godności Przewodniczącego Honorowego i wydaje swą opinię większością głosów przy
obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
3. Opiniowanie jest przeprowadzane w trybie głosowania tajnego. O wydanej opinii Zarząd
Zespołu Sekcji lub Zarząd Sekcji Ogólnopolskiej informuje wnioskodawcę.
4. Negatywna opinia Zarządu Zespołu Sekcji lub Zarządu Sekcji Ogólnopolskiej wstrzymuje
dalsze postępowanie o nadanie godności honorowej. Nie zamyka to drogi do kolejnego
wystąpienia o nadanie godności honorowej.
§ 14
W przypadku pozytywnego wyniku głosowania wniosek rozpatrywany jest w trybie określonym w § 47 pkt 10 Statutu PTFarm. oraz w § 3-6 regulaminu nadawania godności członka
honorowego Towarzystwa.
§ 15
Przewodniczący Honorowy Zespołu Sekcji lub Sekcji Ogólnopolskiej ma wszystkie prawa i
obowiązki członka zwyczajnego. Jest zapraszany na posiedzenia Zarządu Zespołu Sekcji lub
Sekcji Ogólnopolskiej oraz uczestniczy na prawach członka we wszystkich zebraniach Zespołu Sekcji lub Sekcji Ogólnopolskiej.

§ 16
Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 1, § 10 ust. 2 i § 14, kierowane do Zarządu Głównego
PTFarm. odpowiednio przez Prezydium ZG, Zarząd Oddziału lub Zarząd Zespołu Sekcji lub
Sekcji Ogólnopolskiej, wypełniane są na formularzach analogicznych do tych, na jakich zgłaszane są wnioski o odznaczenie Medalem im. I. Łukasiewicza.
§ 17
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia.

Regulamin przyjęto na posiedzeniu Zarządu Głównego PTFarm. w dniu 14 marca 2001 r.

3b-1. Walne Zgromadzenie Delegatów

Przygotowania do Walnego Zgromadzenia Delegatów -Warszawa
2007 r.

Zarząd Główny PTFarm zdecydował, Ŝe XXI Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się 29
czerwca 2007 roku w siedzibie Towarzystwa. Wezmą w nim udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach członków oddziałów, a z głosem doradczym członkowie ustępujących
władz i członkowie honorowi, jeŜeli nie zostaną wybrani na delegatów oraz zaproszeni goście. Delegaci
będą wybierani według następującego klucza: na pierwszych 150 członków oddziału przypada 1 delegat i
na kaŜdych kolejnych 50 - kolejny 1 delegat. Liczbę członków przyjmuje się według stanu na 31 grudnia
2006 roku, zgodnie z danymi przedstawionymi przez oddział w dokumentach finansowych przekazanych
do Działu Finansowego Biura ZG.

Przyjęto ramowy projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów:
Otwarcie Zgromadzenia przez prezesa PTFarm.
Przyjęcie protokołu ze Zgromadzenia w 2004 roku.
Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Wybór Komisji Uchwał i Zaleceń.
Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej
Komisji
Rewizyjnej oraz Sądu KoleŜeńskiego.
7. Rozpatrzenie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Głównemu.
8. Wybór prezesa Zarządu Głównego.
9. Wybór 8 członków Prezydium Zarządu Głównego.
10. Wybór 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 2 zastępców.
11. Wybór 12 członków Sądu KoleŜeńskiego.
12. Sprawy organizacyjne.
13. Przyjęcie uchwał Zgromadzenia.
14. Wolne wnioski.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przyjęto harmonogram prac związanych z organizacją Zgromadzenia.

Data

Zakres prac

do 17.12.2006 r. do
15.02.2007 r.

Ustalenie limitów nadawanych godności i medli honorowych w 2007 r.
Przyjmowanie dokumentów finansowych z działalności jednostek organizacyjnych PTFarm z wykazami osób płacących składki członkowskie. Ustalenie
załoŜeń organizacyjnych Walnego Zgromadzenia Delegatów w 2007 r. Ustalenie
miejsca i terminu obrad, przyjęcie zasad wyłaniania delegatów.
Przygotowanie projektów stosownych uchwał.
Posiedzenie Zarządu Głównego - podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz klucza wyboru delegatów.
Zgłaszanie kandydatów do nadania godności członka honorowego oraz odznaczeń - medalu im. I. Łukasiewicza oraz Odznaki Honorowej PTFarm.
Walne Zebrania Członków jednostek organizacyjnych PTFarm. Przekazanie
do Biura ZG sprawozdań kadencyjnych jednostek organizacyjnych PTFarm (w
przypadku nie przesłania tych dokumentów w podanym terminie nie będą
one mogły być zamieszczone w sprawozdaniu kadencyjnym ZG). Przesłanie
do Biura ZG protokołów z Walnych Zebrań Członków Oddziałów oraz list z
nazwiskami i adresami oraz numerami telefonów delegatów. Ostatnie
posiedzenie Zarządu Głównego tej kadencji - rozpatrzenie wniosków o
nadanie medalu I. Łukasiewicza i medali honorowych. Walne Zgromadzenie
Delegatów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Pierwsze posiedzenie
wybranego 29 czerwca br. Prezydium ZG.

do 23.03.2007 r.

23.03.2007 r. do
30.04.2007 r.
23.04.-26.05.2007 r.
do 10.05.2007 r.

do 31.05.2007 r.
13.06.2007 r.
29.06.2007 r. do
13.07.2007 r.

