
 

 
 
 
 

OMNI CONSUMER INFO SP. Z O.O. 

ul. Hajoty 49 

01-821 Warszawa 

Telefon: +48 22 279 49 04 / 05 / 15 

E-mail:  kontakt@farmacja21.pl 

 

Farmaceuta powinien być w coraz większym stopniu postrzegany jako doradca, posiadający specjalistyczną wiedzę o lekach... 
Rezolucja Rady Europy ResAP 2 dot. roli aptekarza w zakresie bezpieczeństwa zdrowia (21.03.2001r.) 

  

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

  

W dniach 11-12 września 2015 r. we Wrocławiu odbędzie się pierwsza edycja Kongresu Naukowego Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego pt. FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA. 

  

Tytuł naszego spotkania nie jest przypadkowy. Chcemy w ten sposób rozpocząć publiczną dyskusję nt. roli zawodu 

farmaceuty w zmieniającym się systemie ochrony zdrowia w Polsce. Nie zgadzamy się na akceptację sytuacji, w 

której farmaceuta - osoba po specjalistycznych studiach medycznych - jest sprowadzana wyłącznie do roli 

sprzedawcy leków. Już w latach 70. ubiegłego wieku zaczęto w Stanach Zjednoczonych powierzać pracownikom 

aptek nowe zadania, które ukształtowały się pod nazwą "opieka farmaceutyczna". XXI wiek to już prawdziwy 

wysyp usług farmaceutycznych na świecie. Dlatego główną ideą Kongresu jest przybliżenie polskim farmaceutom 

rozwiązań innych krajów oraz próba odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed nami w dobie starzejącego się 

społeczeństwa. Do udzielenia odpowiedzi na te fascynujące wyzwania zaprosiliśmy wybitnych wykładowców z 

Polski i Europy. Podejmą oni tematy starannie wybrane przez Komitet Naukowy Kongresu, zgodnie z 

najnowszymi trendami i doniesieniami ze świata medycyny i farmacji. 

  

Planujemy również podnieść temat podyplomowych szkoleń farmaceutów, bez których trudno rozwijać pełną 

opiekę farmaceutyczną w aptekach ogólnodostępnych. Mamy nadzieję, że zaproszeni eksperci spróbują 

odpowiedzieć na pytanie, co czynić, by farmacja apteczna znalazła w polskim systemie ochrony zdrowia należne 

jej miejsce. 

  

Do udziału w Kongresie szczególnie gorąco zapraszamy farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych. 

To tam powinna mieć miejsce opieka farmaceutyczna, to tam każdy pacjent powinien znaleźć kompetentnego 

doradcę, który będzie jego zaufanym przewodnikiem w poszukiwaniu zdrowia. Wyrażamy nadzieję, że udział w 

Kongresie wzbogaci nas wszystkich o użyteczną wiedzę i zwiększy satysfakcję z pracy z pacjentami. 

  

Serdecznie zapraszam. 

  

Do zobaczenia we Wrocławiu 

Prof. Janusz Pluta 

Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

Przewodniczący Komitetu Naukowego 
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