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Szanowni Państwo!

Organizowana przez nas konferencja stawia czoła 
zwiększającym się wymaganiom względem świadczonych 
usług zdrowotnych i porusza istotny temat obecności 
farmaceuty w przebiegu leczenia pacjenta. Jest odpowiedzią 
na potrzebę zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa 
farmakoterapii. Obecnie prowadzi się dyskusję na temat opieki 
farmaceutycznej w aptekach, podczas gdy za granicą jest ona, 
między innymi, szeroko rozwiniętym działaniem prowadzonym 
przez farmaceutę klinicznego w procesie leczenia szpitalnego. 
Wzorem innych krajów powinniśmy włączać farmaceutów do 
wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych by 
zacieśniać krąg współpracy i wspólnie podejmować rosnące 
wyzwania w trosce o pacjenta.

Stworzone przez nas wydarzenie pozwoli nie tylko 
uzyskać cenne informacje na temat różnych aspektów
farmacji klinicznej wprost od autorytetów zagranicznych
i krajowych, ale też umożliwi dyskusję i nawiązanie nowych
relacji zawodowych.

W imieniu  Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam 
do współtworzenia z nami konferencji „Farmaceuta na
oddziale szpitalnym – korzyści i wyzwania” !

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego



Organizatorami konferencji są:

- Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu   
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

- Komisja Farmakologii i Farmacji Klinicznej oraz Terapii 
Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN,

- Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii,

- Studenckie Koło Naukowe Farmakologii Klinicznej.

Organizatorzy



Patronat nad konferencją objęli:

Prof. dr hab. n. med. Marek Ziętek
Rektor Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. farm. Halina Grajeta
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

z O. Analityki Medycznej

Patroni wydarzenia

Polskie Stowarzyszenie
Farmaceutów Onkologicznych



Patroni medialni



Partnerami wydarzenia są:

Partnerzy

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny

Studenckie Towarzystwo Naukowe 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Forum Dolnośląskie Analityków

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
Młoda Farmacja



Czym jest farmacja kliniczna?

„Farmacja kliniczna stanowi interdyscyplinarny obszar specjalistycznej 
wiedzy i aktywności zawodowej farmaceutów, związany
ze zwiększaniem skuteczności i bezpieczeństwa leczenia
farmakologicznego, poprawą jakości życia pacjentów oraz
racjonalizacją kosztów terapii. Nazywana jest również farmacją
zorientowaną na potrzeby indywidualnego pacjenta, w pełni
wykorzystującą umiejętności farmaceutów dotyczące konsultacji
farmakoterapii w zakresie ustalenia przyczyn braku jej skuteczności
lub wystąpienia objawów niepożądanych, monitorowania następstw 
stosowania leków, indywidualizacji schematów dawkowania poprzez 
m.in. oznaczanie stężeń leków w płynach biologicznych, prowadzenie 
badań farmakokinetycznych i farmakogenetycznych, jak również
udzielania kompetentnej informacji o lekach. Standardową
praktyką powinien być udział współczesnego farmaceuty klinicznego
w opracowywaniu, monitorowaniu i wdrażaniu odpowiedniego
planu leczenia z uwzględnieniem odrębności poszczególnych
chorych oraz ich pełnej sytuacji zdrowotnej.

Rozwój farmacji klinicznej i związanej z nią opieki
farmaceutycznej zmienia rolę i zadania farmaceuty w ochronie zdrowia. 
Wymaga to ścisłego współdziałania wszystkich członków zespołu 
terapeutycznego, zwłaszcza lekarzy i farmaceutów, z poszanowaniem 
umiejętności i kompetencji przedstawicieli obu zawodów, w atmosferze 
życzliwości i wzajemnego zrozumienia.” 

prof. dr hab. n. farm. Anna Wiela-Hojeńska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego



O konferencji

Konferencja „Farmaceuta na oddziale szpitalnym
– korzyści i wyzwania” jest pierwszą tego typu
w Polsce. Poprzez jej organizację chcemy
zwiększyć świadomość odnośnie farmacji
klinicznej wśród pracowników ochrony zdrowia, 
sprowokować dyskusję na ten temat oraz
zachęcić do zatrudniania farmaceutów
klinicznych jako pełnoprawnych członków
zespołów interdyscyplinarnych dbających o dobro
pacjenta.

Naszymi prelegentami będą specjaliści z krajów 
Unii Europejskiej (m.in. ze Słoweni, Czech oraz 
Niemiec) posiadający praktyczne doświadczenie z 
zakresu współpracy lekarzy oraz farmaceutów,
a także krajowe autorytety w dziedzinie farmacji 
klinicznej  i farmakoekonomiki.

Na konferencję zaproszonych będzie ok. 250 osób, 
w tym dyrektorzy szpitali, ordynatorzy
poszczególnych oddziałów szpitalnych, lekarze 
współpracujący z Uniwersytetami Medycznymi, 
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, liczni
farmaceuci z różnych środowisk oraz studenci
kierunków medycznych z całej Polski.



Konferencja odbędzie się 22 kwietnia w nowoczesnym budynku 
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 
znajdującym się przy ul. Borowskiej 211, w bezpośrednim
sąsiedztwie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.



Koordynator ds. Promocji
Katarzyna Morawska

+48 661967787

e-mail:
katarzyna_morawska@outlook.com

Kontakt

Będziemy zaszczyceni, jeżeli zechcą Państwo wziąć 
udział we współtworzeniu konferencji „Farmaceuta na 
Oddziale Szpitalnym - korzyści i wyzwania”.

Prosimy o kontakt i zapraszamy do współpracy!


