
Sprawozdanie kadencyjne z działalności sekcji od 1 stycznia 2013 r. do 17 listopada 2017 r. 

W styczniu 2013 r. dr Hanna Jankowiak-Gracz przekazała obowiązki przewodniczącej nowemu zarządowi. Zarząd 

rozpoczął pracę w składzie: mgr farm. Alina Górecka – przewodnicząca, mgr farm. Justyna Zamarska, mgr farm. 

Magdalena Piętka, mgr farm. Ryszard Sot, mgr farm. Krzysztof Halicki. 

W lutym 2013 r. powołano dr Hannę Jankowiak-Gracz do Komitetu Naukowego sekcji, w składzie której 

znaleźli się również prof. dr hab. Edmund Grześkowiak i dr Maria Jędrasik-Ciszewska. Komitet Naukowy przez 

5 lat otrzymywał do konsultacji projekty programu corocznych konferencji naukowych sekcji oraz wystąpienia do 

Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W styczniu 2013 r. mgr farm. Alina Górecka została zaproszona do współpracy z Polskim Towarzystwem 

Żywienia Poza-, Dojelitowego i Metabolizmu (Polspen) przez dr. hab. Stanisława Kłęka przy pisaniu nowych 

standardów żywienia klinicznego. Uczestniczyła we wszystkich spotkaniach autorów, konsultując teksty 

wszystkich rozdziałów. Jest autorem rozdziału ,,Przygotowanie mieszanin żywieniowych w aptece szpitalnej”. 

Standardy Polspenu ukazały się nakładem wydawnictwa „Scientiffica” w 2014 r. Żaden z autorów standardów nie 

zakwestionował  zapisów w rozdziale dotyczącym przygotowania mieszanin.  

Inne publikacje dotyczące wsparcia żywieniowego oraz żywienia klinicznego, w których członkowie 

sekcji brali udział to: ,,Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjenta” dr Katarzyny Matysiak-Luśni 

(współautorzy mgr farm. Magdalena Piętka, dr farm. Maria Ciszewska-Jędrasik i mgr farm. Alina Górecka), 

„Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej”– mgr M.Piętka, ,,Dietetyka Kliniczna” (w trakcie 

wydawania). Mgr A. Górecka jest autorem rozdziału. 

Sekcja współpracuje od kilku lat z „Polspenem” i corocznie jest zapraszana do prowadzenia sesji 

farmaceutycznej na corocznej konferencji „Polspenu” w Jachrance. Członkowie zarządu sekcji są autorami 

licznych wystąpień nie tylko na sesji farmaceutycznej, ale także w innych sesjach tych konferencji. 

W czerwcu 2014 r. przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego PTFm, mgr 

fram. Alina Górecka została zaproszona do objęcia funkcji członka zarządu „Polspen”, co należy uważać za 

wyróżnienie dla działalności całej sekcji. 

Zebrania zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego PTFm odbywają się dwa razy w 

roku (w czerwcu podczas konferencji „Polspenu” w Jachrance oraz podczas dorocznej Konferencji Sekcji PTFarm 

w listopadzie. 

W imieniu Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego członkowie sekcji występowali: 

– w 2013 r. do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie konieczności poprawy bezpieczeństwa 

świadczenia usług medycznych w zakresie żywienia parenteralnego domowego. Wystąpienie to zostało poparte 

przez prezesa „Polspenu” – dr. hab. Stanisława Kłęka, prezesa Towarzystwa Klinicznego Żywienia Dzieci – prof. 

dr. hab. Janusza Książyka, Krajowego Specjalistę ds. farmacji szpitalnej –prof. dr. hab. Edmunda Grześkowiaka i 

Naczelną Izbę Aptekarską, 

– w 2013 r. do Ministerstwa Zdrowia, w ramach konsultacji projektu rozporządzenia dotyczącego warunków 

udzielania świadczeń ambulatoryjnych, z wnioskiem o wymaganie od wszystkich ośrodków świadczących usługi 

w zakresie żywienia parenteralnego o posiadanie apteki szpitalnej z pracownią żywienia parenteralnego, 

zorganizowaną zgodnie z Ogólnopolskimi Standardami Pracowni Żywieniowej PTFarm. Celem tego wystąpienia 

było podniesienie bezpieczeństwa terapii żywieniowej w warunkach domowych oraz zgodność rozporządzenia 

Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie z obowiązującym prawem. 

W 2015 r. sekcja przygotowała i zgłosiła za pośrednictwem NRA poprawki do projektu rozporządzenia 

Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ,,żywienie pozajelitowe w warunkach 

domowych”, wystąpiła do prezesa NFZ z poparciem dla stanowiska prezesa „Polspenu” w sprawie wyceny 

procedury żywienia pozajelitowego pacjentów domowych. 

W 2016 zgłosiła uwagi do propozycji systemowego rozwiązania gwarantującego minimalne 

wynagrodzenie pracowników medycznych służby zdrowia oraz uwagi do projektu ustawy regulującego system 



wynagrodzeń  w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pozycji farmaceuty szpitalnego, do kryteriów 

oceny świadczeń kontraktowanych odrębnie w zakresie ,,żywienia pozajelitowego w warunkach domowych oraz 

wystosowała pismo do MZ z wnioskiem o finansowanie procedury żywienia pozajelitowego w warunkach 

domowych z zachowaniem obowiązującego prawa oraz wymagań producentów produktów leczniczych do 

sporządzania mieszanin żywieniowych. 

W 2017 r. przewodnicząca sekcji wysłała egzemplarz „Farmaceutycznych Standardów Przygotowywania 

mieszanin żywieniowych” do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z wnioskiem o uwzględnienie 

standardów w procesie akredytacji szpitali. Wniosek ten został poparty przez krajowego konsultanta ds. farmacji 

szpitalnej – prof. dr. E. Grześkowiaka 

Na uwagę zasługuje także aktywność członków zarządu sekcji w pracy edukacyjnej na rzecz środowiska 

farmaceutycznego. Mgr Justyna Zamarska została zaproszona przez Polskie Stowarzyszenie Farmacji 

Onkologicznej do wystąpienia na dorocznym seminarium w Ryni w 2013 r. Przedstawiła prezentację 

Funkcjonowanie Pracowni Żywienia Do- i Pozajelitowego –doświadczenia Szpitala Uniwersyteckiego w 

Krakowie. Prowadziła także warsztaty ,,Zasady bezpiecznego sporządzania mieszanin do żywienia 

pozajelitowego”, przygotowała także wystąpienie w sesji farmaceutycznej konferencji „Polspenu” w Jachrance w 

2013 r .– Zasady przygotowania mieszanin do żywienia pozajelitowego – rola farmaceuty w zespole żywieniowym. 

W 2014 r. wystąpiła na konferencji w Jachrance oraz na corocznej konferencji sekcji w Warszawie z referatem 

Sposoby zlecania mieszanin do żywienia pozajelitowego zwiększające bezpieczeństwo terapii. Prowadziła także 

warsztaty na konferencjach ekcji w 2013 r., 2014r. i 2017 r. 

Mgr Justyna Zaarska z mgr Magdaleną Piętką pracowała na rzecz Stowarzyszenia Pacjentów ,,Apetyt na Życie” – 

w 2014 r.wygłosiły referaty – Nowoczesne leczenie żywieniowe –wyzwanie medycyny XXI wieku oraz Rola 

farmaceuty w zespole żywieniowym. 

Sekcja starała się współpracować ze wszystkimi stowarzyszeniami pacjentów leczonych żywieniowo, czego 

wyrazem były wykłady prezesów tych stowarzyszeń (Stowarzyszenie „Apetyt na życie” i ,,Żyć z pompą”) na 

konferencjach żywieniowych PTFarm. 

Mgr M. Piętka brała czynny udział w licznych kursach poświęconych tematyce żywienia:  

- kursy żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych, 

- realizujące program studiów podyplomowych prowadzonych przez Medyczne Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

- kursy specjalizacyjne. 

Zarząd sekcji w swojej pracy zwracał uwagę na stałe podnoszenie kompetencji farmaceutów szpitalnych 

w zakresie żywienia klinicznego, czego wyrazem były liczne  kursy żywieniowe w ramach dorocznej konferencji 

sekcji w formie warsztatów. Na pięć konferencji zorganizowanych w tej kadencji w latach 2013–2014 trzy 

zawierały w swym programie warsztaty. 

Członkowie zarządu prowadzili liczne działania edukacyjne w swoich regionach dla farmaceutów i 

innych członków zespołów żywieniowych. Wymienić tu należy 8 kursów leczenia żywieniowego dla Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Krakowie, które odbyły się w Krakowie , Kielcach, Katowicach , 

Skawinie (mgr M. Piętka i mgr J. Zamarska ). 

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego mgr Ryszard Sot w 2013 r. zorganizował i 

prowadził warsztaty, „Żywienie pozajelitowe w warunkach szpitalnych i domowych” 

Mgr Magdalena Piętka brała aktywny udział w ogólnopolskich konferencjach naukowo-szkoleniowych 

innych towarzystw naukowych, m.in. w oddziale katowickim Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Jest 

współautorem publikacji w czasopismach międzynarodowych, m.in. Joural Oncology (2013) oraz czasopismach 

polskich („Farmakoekonomika Szpitalna”), uczestniczy w międzynarodowych konferencjach żywieniowych 

(ESPEN), na które przygotowuje plakaty (1 w 2013 r. i 4 w 2014 r.) 

Mgr farm. Alina Górecka przygotowała i prowadziła we wrześniu 2014 r. dwudniowy kurs z czterema 

warsztatami „Podstawy żywienia klinicznego dla farmaceutów” w Akademii Aesculapa w Nowym Tomyślu. 



Kierowała dla specjalizujących się w farmacji szpitalnej i klinicznej, organizowanymi przez Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Największym osiągnięciem edukacyjnym była organizacja w szpitalu w Skawinie dwóch kursów 

„ESPEN exprets Cours Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding”, które 

przygotowała mgr M. Piętka. 

We wrześniu 2017 r. mgr Magdalena Piętka została stałym członkiem komitetu edukacyjnego ESPEN. 

Mgr Justyna Zamarska w 2013 r. uruchomiła zakładkę ,,żywienie kliniczne’’ na popularnej wśród 

farmaceutów szpitalnych stronie internetowej www.aptekaszpitalna.pl. 

Na konferencji sekcji w 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze zespołu autorów 

„Farmaceutycznych standardów sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego” w celu przygotowania 

drugiego, znowelizowanego ich wydania. Wspólna praca zakończyła się sukcesem i w maju 2017 r. standardy 

zostały wydane.  

Na spotkaniu zarządu „Polspen” we wrześniu 2014 r., mgr A. Górecka wystąpiła z inicjatywą uruchomienia 

stałej rubryki w czasopiśmie punktowanym przez MEN „Postępy Żywienia Klinicznego” – „Żywienie kliniczne 

okiem farmaceuty”. Efektem tego są publikowane od maja 2015 r. artykuły, których autorami są farmaceuci 

zajmujący się żywieniem klinicznym.  

Sekcja w latach 2013–2017 zorganizowała 5 ogólnopolskich konferencji naukowych:  

 – VIII Konferencję Naukową Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego „Nauka dla praktyki farmaceuty szpitalnego w zakresie terapii żywieniowej”, która się odbyła 

w dniach 15–16 listopada 2013 r. w Poznaniu. W ramach konferencji zorganizowano warsztaty kursu kształcenia 

podyplomowego „Terapia żywieniowa”. Patronat Honorowy i Naukowy nad konferencją objął rektor 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki. 

 – IX Konferencję Naukową Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego „Leczenie żywieniowe w pediatrii – współpraca lekarza i farmaceuty”, która się odbyła w 

dniach 14–15 listopada 2014 r. w Warszawie. Patronat Honorowy i Naukowy nad konferencją objął rektor 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki. 

 – X Konferencję Naukową Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego „Farmaceuta w zespole żywieniowym”, która się odbyła w dniach 13 –14 listopada 2015 r. w 

Warszawie. Patronat Honorowy i Naukowy nad konferencją objął rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. 

Marcinkowskiego w Poznaniu – prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki. 

 – XI Konferencję Naukową Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego „Znaczenie wsparcia żywieniowego w chorobach przewlekłych i opiece hospicyjnej”, którą 

zorganizowano w Warszawie w dniach 17–18 listopada 2016 r. Patronat nad konferencją objął rektor Uniwersytetu 

Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki. 

 – XII Konferencję Naukową Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego „Żywienie kliniczne w intensywnej opiece medycznej – możliwości i zagrożenia”, którą 

zorganizowano w Warszawie w dniach 17–18 listopada 2017 r. Patronat nad konferencją objął rektor Uniwersytetu 

Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki. 

Przed każdą konferencją – mgr A. Górecka występowała do dziekana Wydziału Farmaceutycznego UM 

w Poznaniu prof. dr. hab. Lucjusza Zaprutki o uznanie programu konferencji za kurs kształcenia podyplomowego 

i przyznanie punktów twardych dla uczestników konferencji. 

We współpracy z Polskim Towarzystwem Żywienia Poza i Dojelitowego oraz Metabolizmu przed każdą 

konferencją sekcji organizowany był kurs dla zespołów żywieniowych pod auspicjami Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego w Krakowie dla uczestników konferencji. Był to duży ukłon w stronę sekcji, 

ponieważ certyfikat z tego kursu jest niezbędny dla farmaceuty będącego członkiem zespołu żywieniowego, 

zwłaszcza w przypadkach, kiedy szpital, w którym farmaceuta pracuje, chce kontraktować z NFZ żywienie 

kliniczne. Corocznie uczestniczyło w nim 50 – 120 osób. W 2017 r. był to kurs LLL zorganizowany przez ESPEN 

dzięki staraniu mgr farm. Magdalenie Piętce. Kursy te wpisują się w podnoszenie kompetencji zawodowych 

farmaceutów co jest zadaniem statutowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 



W grudniu 2014 r. sekcja została zaproszona przez prof. dr. hab. Janusza Książyka do współpracy z 

Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego Dzieci, co można traktować jako wyraz uznania dla pracy sekcji 

oraz poziomu organizowanych przez nią konferencji.  

 


