
PATRONAT MEDIALNY 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Organizatorzy dziękują wszystkim współorganizatorom  
za pomoc w przygotowaniu konferencji

W dniach 3–4 czerwca obradom towarzyszą wystawy leków 
i sprzętu stosowanego w praktyce aptecznej 

(Sala Kongresowa B (VI piętro) w hotelu „Gołębiewski”)

xxxI dnI  
farmacjI szpItalnej

Wisła, 2–5 czerwca 2013 r.

prOGram

INFORMACJE
1.    Wszelkie sprawy związane z pobytem w Wiśle załatwiają:
    •   recepcja Biura ZG PTFarm – w zakresie spraw bezpośrednio związanych z  organizacją konferencji 

(hotel „Gołębiewski”),
    •   recepcja hotelu „Gołębiewski – w zakresie spraw związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem 

i funkcjonowaniem obiektu.
2.  Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 (2 czerwca br.) i kończy o godz. 12.00 (5 czerwca br.).
3.   Ze względu na bezpieczeństwo, uczestnictwo w imprezach i wykładach będzie możliwe jedynie 
dla osób posiadających imienne identyfikatory.

4.   Na uroczystą kolację (3 czerwca br.) oraz imprezę plenerową (4 czerwca br.) pracownicy aptek 
szpitalnych, a także przedstawiciele firm farmaceutycznych przynoszą identyfikatory.

5.   Uczestnicy konferencji spożywają śniadania (w godz. 7.30–9.30) i obiady (w godz. 13.30–15.30) 
w Restauracji Czerwonej hotelu „Gołębiewski”. Posiłki wydawane będą wyłącznie po okazaniu 
przy wejściu na salę magnetycznej karty zakwaterowania w hotelu (klucza-karty do pokoju).

6.   Informujemy, że korzystanie z dodatkowych usług (bary, restauracje i inne) „na pokój” 
wymagać będzie uruchomienia za zgodą organizatora „indywidualnego rachunku hotelowego”.  
W przypadku jego braku należy uregulować należności na bieżąco. Na Państwa życzenie 
organizatorzy mogą przyjąć zobowiązania wobec hotelu i rozliczyć je po zakończeniu konferencji, 
sporządzając łączną fakturę.

7.   Za szkody wyrządzone w hotelach i restauracjach obciążone będą osoby, z winy których takowe 
nastąpiły.

ORGANIZATORZY
dr Jerzy Szewczyński, red. Hanna Plata, Ewa Jankowska

WYSTAWCY
Abook, Actavis, Amgen, Baxter Polska, B.Braun, Berlin Chemie, B.Braun, Bristol-Myers Squibb, Cefarm, 
Delfarma, Domowe Sanatorium, Eusa Pharma, Genexo, Glaxo SmithKline Commercial, Glenmark, Intra, 
Komtur Polska, Linde Gaz Polska, Lohmann end Rauscher Polska, Mylan Polska, Neuca, Novartis 
Poland, Nobipharm, Nutricia, Pfizer Polska, Pharmapac, Polpharma, Profarm PS, Protek-System, 
Salus International, Sandoz Polska, Sanofi-Aventis, Servier, Sopharma Warszawa, Takeda Polska, 
Teva Pharmaceuticals Polska, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., Valeant, Vipharm



Niedziela, 2 czerwca 2013 r.

Od 15.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
16.00–20.00 Obiad

Poniedziałek, 3 czerwca 2013 r.  
(wykłady w Sali Kongresowej A (VI piętro) w hotelu „Gołębiewski”)

7.30–9.30 Śniadanie
9.40–9.45 Powitanie uczestników przez organizatorów konferencji
9.45–11.30 Sesja I naukowo-szkoleniowa 

przewodniczą: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak,  
  mgr Zofia Rogowska-Tylman
dr Jarosław Woroń (Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ 
w Krakowie): Farmakoterapia cukrzycy typu-2 – co możemy zrobić dla poprawy 
skuteczności i bezpieczeństwa leczenia (9.45–10.30)
dr Elwira Telejko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kierownik Studium Kształcenia 
Podyplomowego): Farmakoterapia bólu przewlekłego (10.30–11.15)
Prezentacje firm:
B.Braun (11.15–11.30)

11.30–12.00 Przerwa kawowa

12.00–13.15 Sesja II naukowo-szkoleniowa  
przewodniczą: mgr Ewa Steckiewicz-Bartnicka,  
  mgr Ewa Pomorska
dr n. med. Albert Syta (Sanofi-Aventis): Insuliny i insulinoterapia w świetle 
aktualnych zaleceń (12.00–12.45)
mgr Magdalena Akiersztain-Bartczak (Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie): 
 Projekt SHE, współpraca farmaceuty z pacjentem żyjącym z HIV/AIDS (12.45–13.15)
Prezentacje firm:
Firma Delfarma (13.15–13.30)

13.30–15.30 Przerwa obiadowa

15.30–17.00 Sesja III naukowo-szkoleniowa 
przewodniczą: dr Elwira Telejko,  
  mgr Przemysław Orlikowski
dr hab. med. prof. nadzw. Przemysław Kardas (I Zakład Medycyny Rodzinnej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi): Rola farmaceuty szpitalnego w zapewnieniu 
przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów leczonych w ramach 
programów lekowych (BMS) (15.30–16.00)
dr Agnieszka Jastrzębska (IV Zespół Oddziału Klinicznego AiIT nr 2 SU w Krakowie; 
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ): Metody zapobiegania 
i ograniczania infekcji wewnątrzszpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem 
oddziału intensywnej terapii. Czy możemy zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów 
oraz ograniczyć występowanie zdarzeń niepożądanych? (16.00–16.45)
Prezentacje firm:
Genexo (16.45–17.00)

19.30 Uroczysta kolacja

Wtorek, 4 czerwca 2013 r.  
(wykłady w Sali Kongresowej A (VI piętro) w hotelu „Gołębiewski”)

7.30–9.30 Śniadanie

9.30–11.00 Sesja IV naukowo-szkoleniowa 
przewodniczą: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, 
  mgr Anna Wieczorek
prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek (Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób 
Przemiany Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny SUM w Katowicach): Farmakoterapia w niewydolności nerek, 
neurotoksyczność leków (9.30–10.15)

dr n. med. Anna Kasicka-Jonderko (Katedra i Zakład Podstawowych Nauk 
Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) 
w Katowicach): Nowoczesna farmakoterapia chorób wątroby, dróg żółciowych 
i trzustki (10.15.–11.00)

11.00–11.30 Przerwa kawowa

11.30–13.30 Sesja V naukowo-szkoleniowa 
przewodniczą: dr Elwira Telejko,  
  dr Beata Kocięcka
prof. dr hab. med. Ivan Kocić (Katedra i Zakład Farmakologii Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego): Stosowanie leków off-label na przykładzie okulistyki (11.30–12.00)
dr Chmal-Jagiełło (Apteka Szpitalna Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera 
w Krakowie): Różnice i podobieństwa w budowie między przeciwciałem 
monoklonalnym a białkiem fuzyjnym (12.00–12.30)
dr Marek Wesołowski (SGA Consulting w Lublinie): Analiza efektywności kosztowej 
w lecznictwie zamkniętym (12.30–13.15)
Prezentacje firm:
Protek-System (13.15–13.30)

13.30–15.15 Przerwa obiadowa

15.15–17.00 Sesja VI szkoleniowa 
przewodniczy dr Kazimiera Klementys
dr n. farm. Lucyna Bułaś (Katedra Farmacji Stosowanej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Kolegium Kształcenia 
Podyplomowego przy SUM, konsultant w dziedzinie farmacji aptecznej): Studium 
przypadku w pracy apteki szpitalnej (15.15–16.00)
Prezentacje firm:
Mylan (16.00–16.15)
Berlin-Chemie (16.15–16.30)
Schulte: Blister – system dawek jednostkowych (unit-dose) (16.30–17.00)

18.30 Kolacja

Środa, 5 czerwca 2013 r.
7.30–9.30 Śniadanie
9.30–11.00 Zakończenie konferencji

11.00 Wyjazd uczestników
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Konferencja akredytowana  
przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


