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

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

wyżywieniem	i		funkcjonowaniem	obiektu.
2.	 	Doba	hotelowa	rozpoczyna	się	o	godz.	14.00	(26	maja	br.)	i	kończy	o	godz.	12.00	(28	maja	br.).	
3.	 	Uczestnictwo	w	imprezach	i	wykładach	będzie	możliwe	jedynie	dla	osób	posiadających	imienne	
identyfikatory.

4.	 	Na	kolację	grillową	(27	maja	br.)	pracownicy	aptek	szpitalnych,	a	także	przedstawiciele	firm	
farmaceutycznych	przynoszą	identyfikatory.

5.	 	Uczestnicy	konferencji	spożywają	śniadania	(w	godz.7.00–9.00)	 
i	obiady	(26	maja	–	w	godz.	13.30–15.00;	27	maja	–	w	godz.	14.00–15.15;	 
28	maja	–	w	godz.	13.00–15.00).

6.	 	Za	szkody	wyrządzone	w	hotelu	i	restauracji	obciążone	będą	osoby,	z	winy	których	takie	nastąpiły.

ORGANIZATORZY
mgr	Hanna	Plata,	Ewa	Jankowska

WYSTAWCY
Accord	Helathcare	Polska,	Amgen,	B.Braun,	CardinalHealth,	Cefarm,	Genesis	Pharm,	Kedrion,	
Konkret,	Nestle	Polska,	Nobipharm,	Optifarma,	Sandoz,	Selma,	Storpharm,	Toruńskie	Zakłady	
Materiałów	Opatrunkowych,	Bausch	Health PROGRAMOrganizatorzy dziękują wszystkim sponsorom  

za pomoc w przygotowaniu konferencji
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Niedziela,	26	maja	2019	r.

Wykłady w hotelu „Copernicus”.

	 od	14.00	 Przyjazd	i	zakwaterowanie	uczestników	

	13.30–15.00	 Obiad

	15.00–16.45	 	Sesja I naukowo-szkoleniowa  
–	przewodniczy:	dr	Beata	Kocięcka

	 	 	Otwarcie	konferencji	–	mgr	Ewa	Steckiewicz-Bartnicka	(15.00)

	 	 	mgr	Ewa	Steckiewicz-Bartnicka	(Naczelna	Rada	Aptekarska):	Sprawozdanie z prac 
Komisji ds. Farmacji szpitalnej Naczelnej Rady Aptekarskiej

	 	 –	Ustawa	o	zawodzie	farmaceuty
	 	 –	Ustawa	Prawo	farmaceutyczne
	 	 –		wynagrodzenie	farmaceutów	w	kontekście	ustawy	o	minimum	wynagrodzenia	

w	służbie	zdrowia;	konieczność	zakwalifikowania	do	grupy	równorzędnej	
personelowi	lekarskiemu	(15.00–15.30)

   Prezentacja firmy Bioton: Monika	Kaźmierska:	Nowe rozwiązania w portfolio 
Biotonu dla lecznictwa zamkniętego	(15.30–15.45)

	 	 	Maciej	Kasztelan	(Prezes	Zarządu	Intelimedical	Poland	Sp.	z	o.o.):	 
Różne modele i kierunki rozwoju automatyzacji aptek oraz szpitalnej 
dystrybucji leków	(15.45–16.15)

	 	 	mgr	Mikołaj	Zerhau	(Apteka	Mazowieckiego	Szpitala	Specjalistycznego	w	Ostrołęce):	
   Oszczędności w farmakoterapii po zmianie systemu dystrybucji leków na przykładzie 

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce	(16.15	–16.45)
	16.45–17.00	 Przerwa

	17.00–18.45		 	Sesja II naukowo-szkoleniowa  
–	przewodniczy:	mgr	Zofia	Rogowska-Tylman	

	 	 	prof.	 dr	 hab.	 Marzena	 Bartoszewicz	 (Katedra	 i	 Zakład	 Mikrobiologii	 i	 Parazytologii,	
Uniwersytet	 Medyczny	 we	 Wrocławiu):	 Racjonalne postępowanie profilaktyczne 
i terapeutyczne w ograniczaniu zakażeń szczepami wieloopornymi	(17.00–17.45)

   Prezentacja firmy medAspis: Klaudiusz	Gajewski	i	Grzegorz	Łuczak:	Agregacja 
kodów leków podczas dostawy do szpitala od dziś – oszczędność czasu pracy 
przy pełnym bezpieczeństwie dostaw	(17.45–18.00)

	 	 	dr	Paweł	St.	Węgrzyn	(Polskie	Towarzystwo	Farmakologii	Klinicznej	i	Terapii):	Racjonalne 
leczenie koloidami i płynami wieloelektrolitowymi zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy i zaleceniami Europejskiej Agencji Leków (EMA)	(18.00–18.45)

	 19.00	 Kolacja

Poniedziałek,	27	maja	2019	r.

Wykłady w hotelu „Copernicus”.

 7.00–9.00	 Śniadanie
 9.15–11.15	 	Sesja III naukowo-szkoleniowa 

–	przewodniczy:	mgr	Ewa	Steckiewicz-Bartnicka

	 	 	prof.	dr	hab.	Anna	Wiela-Hojeńska	(Katedra	i	Zakład	Farmakologii	Klinicznej,	
Wydział	Farmaceutyczny	z	Oddziałem	Analityki	Medycznej,	Uniwersytet	Medyczny	
we	Wrocławiu):	Wyzwania i możliwości farmacji klinicznej (9.15–10.00)

	 	 	mgr	Olga	Federowicz	(Katedra	i	Zakład	Farmakologii	Klinicznej,	Wydział	
Farmaceutyczny	z	Oddziałem	Analityki	Medycznej,	Uniwersytet	Medyczny	
we	Wrocławiu):	Farmacja kliniczna – wizja czy rzeczywistość?	(10.00–10.45)

  Prezentacja firmy Konkret	(10.45–11.00)
   Prezentacja firmy Actionmed:	Technologia	w	służbie	farmacji	–	bezpieczeństwo,	

jakość	i	ekonomika	farmakoterapii	(11.00–11.15)
 11.15–11.45	 Przerwa	kawowa	
	11.45–14.00	 	Sesja IV naukowo-szkoleniowa 

–	przewodniczy:	dr	Beata	Kocięcka

	 	 	mgr	Marian	Witkowski	(Okręgowa	Izba	Aptekarska	w	Warszawie):	 
ZSMOPL – raportowanie w praktyce aptecznej	(11.45–13.15)

	 	 	Joanna	Szajnik-Solska	(Departament	Nadzoru,	Główny	Inspektorat	Farmaceutyczny):	
Dyrektywa fałszywkowa – trzy miesiące po wejściu ustawy	(13.15–14.00)

	14.00–15.15	 Obiad

	15.15–17.00	 	Sesja V naukowo-szkoleniowa 
–	 przewodniczy:	mgr	Anna	Łohynowicz

	 	 	mec.	Zbigniew	Pawlak	(Kancelaria	Prawnicza	w	Radomiu):	Zamówienia publiczne 
po zmianach	(15.15–16.15)

	 	 	mec.	Zbigniew	Pawlak	(Kancelaria	Prawnicza	w	Radomiu):	Przetarg lekowy – 
aspekty użycia środków komunikacji elektronicznej, stanowisko doktryny 
i orzecznictwo KIO w Warszawie. Monitoring Prezesa NFZ. Projektowane zmiany 
Prawa zamówień publicznych	(16.15–16.45)

  Prezentacja firmy NESTLE	(16.45–17.00)
	17.00–17.15	 Przerwa
	17.15–18.45  Kurs na punkty twarde akredytowany przez Uniwersytet Medyczny w Warszawie 

– ZAFAŁSZOWANE LEKI I WYROBY MEDYCZNE (Część I) 
Kierownik	kursu:	prof.	dr	hab.	Zbigniew	Fijałek

	 	 Tematy	wykładów:
	 1.	 	Zafałszowane	leki	–poważne	zagrożenie	dla	bezpieczeństwa	pacjenta	i	zdrowia	

publicznego	(45’)
	 2.	 	Definicje	i	przykłady	zafałszowanego	leku	i	wyrobu	medycznego,	leku	nielegalnego,	

imitacji	leku,	produktu	leczniczego	substandardowego	(45’)
	 20.00	 Kolacja

Wtorek,	28	maja	2019	r.

Wykłady w hotelu „Copernicus”.

	 7.00–9.00	 Śniadanie
	 9.00-13.00	 	Kurs na punkty twarde akredytowany przez Uniwersytet Medyczny w Warszawie 

– ZAFAŁSZOWANE LEKI I WYROBY MEDYCZNE (Część II)
	 	 Tematy	wykładów:
	 3.	 	Bezpieczeństwo	produkcji	i	dystrybucji	produktów	leczniczych	oraz	wyrobów	me-

dycznych	w	Polsce	i	na	świecie.	Drogi	przenikania	zafałszowanych	leków	i	wyrobów	
medycznych	(45’)

	 4.	 	Import	równoległy	produktów	leczniczych	a	ryzyko	występowania	zafałszowanych	
leków	w	legalnej	sieci	dystrybucji	(45’)

	10.30	–11.00	 Przerwa	kawowa
	 5.	 	Nazewnictwo	i	ochrona	leków	przed	ich	zafałszowaniem.	Kontrola	seryjna	wstępna	

aktywnych	substancji	farmaceutycznych	przeznaczonych	do	wykonywania	leków	
recepturowych	w	aptekach	(45’)

	 6.	 	Monitorowanie	bezpieczeństwa	stosowania	produktów	leczniczych	i	wyrobów	me-
dycznych	w	Polsce	i	na	świecie	(45’)

	 7.	 Test	zaliczeniowy	(30’)
	13.00–15.00	 Obiad

PROGRAM
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Konferencja akredytowana 
przez Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy


