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Parlamentarny projekt nowelizacji Prawa Farmaceutycznego - bardzo krótki, 
dotyczący jedynie kwes i otwierania nowych aptek i obejmujący tylko kilka aspektów, 
które odnoszą się między innymi do geografii i demografii - wywołał istną burzę. 
W mediach i na różnego rodzaju spotkaniach związanych z omawianiem tych spraw 
toczy s ię wojna propagandowa między zwolennikami i przeciwnikami 
przedstawionych w nim rozwiązań. Dobre w tym wszystkim jest to, że farmacja została 
odczarowana. Polacy zaczynają powoli rozumieć o co toczy się gra na rynku 
farmaceutycznym, a sprawa jest bardzo prosta: albo chcemy mieć dystrybucję (rynek 
aptek) produktów leczniczych w rękach kilku sieci z kapitałem zagranicznym - co 
skutkuje ograniczonym wpływem na ten rynek i ochroną prawa międzynarodowego 
oraz brakiem wpływu z podatków (ponieważ siedziby tych firm znajdują się poza 
granicami Polski), albo chcemy mieć rozdrobniony i konkurujący ze sobą rynek 
drobnych przedsiębiorców (aptekarz - właściciel apteki) płacących podatki w Polsce 
i biorących pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie takiego przedsiębiorstwa 
(ponieważ odpowiadają utratą prawa wykonywania zawodu). 

Ale to nie wszystko: to są tylko środki do osiągnięcia czegoś więcej: do 
osiągnięcia usługi farmaceutycznej oferowanej dla polskiego pacjenta, a ta usługa, 
zgodnie z Konstytucją RP oraz wszelkimi ustawami dotyczącymi ochrony zdrowia, 
powinna być najważniejsza i świadczona na najwyższym poziomie. 

Jeżeli mamy problem z wybraniem modelu funkcjonowania dystrybucji 
produktów leczniczych w Polsce, to może uczmy się od tych, którzy mają swoje rynki 
poukładane od wielu lat i które to modele sprawdzają się w swojej roli zaopatrzenia 
pacjenta w leki. My również chcemy takie modelu funkcjonowania rynku aptek, jaki 

Szanowni Państwo; Aptekarze Warmii i Mazur. Prezes Olsztyńskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej
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Roman Jan Grzechnik



3

jest w wielu państwach europejskich. Niemcy, Austria, Francja i jeszcze jedenaście 
europejskich Państw tworzących UE –mają zachowaną zasadę: aptekarz - właściciel 
apteki. Takie modele funkcjonowania rynku farmaceutycznego zostały zachowane przy 
czynnym udziale rządów ww. państw. Pytanie dlaczego? Dlaczego nasze Rządy tego nie 
broniły i jak zachowa się obecny Rząd? W europejskich Państwach "biznes" również 
próbował zmieniać zarówno mentalność i prawo w kierunku liberalizacji prawa 
farmaceutycznego; próbował podważać konstytucyjność zapisów: apteka w rękach 
aptekarza - ale to Rządy tych państw występowały w obronie obecnie istniejącego 
modelu dystrybucji produktów groźnych dla zdrowia substancji chemicznych, które 
popularnie nazywamy lekami. Uwieńczeniem tych zmagań było Stwierdzenie 
Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który powiedział wprost: Państwo 
członkowskie może uznać, że apteka prowadzona przez farmaceutę jest lepszym 
gwarantem i zabezpieczeniem dla zdrowia publicznego. Czyli to jest gwarant ochrony 
zdrowia pacjenta a nie ochrona korporacyjna dla grupy zawodowej farmaceutów. 
I takich działań oczekujemy również od naszego Rządu i naszych polityków . 

Zgodnie z tym duchem również i my w Izbie Aptekarskiej włączyliśmy się w szereg 
działań na rzecz zmian w Prawie Farmaceutycznym: po zaakceptowaniu poselskiego 
projektu zmian w PF w Komisji Zdrowia wydawało się, że nic nie stoi na przeszkodzie 
w dalszych jego losach. Niestety nieoczekiwanie projekt ten został odrzucony w całości 
przez Komisję Rozwoju i deregulacji. Jakie było zaskoczenie w środowisku 
farmaceutyczny i medycznym nie muszę przypominać (wszystkie poważniejsze 
organizacje medyczne popierają projekt zmian PF). Teraz losy projektu są w rękach 
Marszałka Sejmu. 

W związku z zaistniałą sytuacją w ostatnich dniach - jako Prezes OIA w Olsztynie - 
rozpocząłem rozmowy i konsultacje z miejscowymi politykami i przedstawicielami 
parlamentu z naszego regionu. W olsztyńskiej siedzibie spotkałem się z posłem RP 
panem Mirosławem Pampuchem - posłem Nowoczesnej. Następnie, razem ze 
skarbnikiem mgr farm. Pawłem Martyniukiem, przedstawiliśmy założenia projektu 
posłowi PO Pawłowi Papke, odbyłem również ciekawą i bardzo merytoryczną rozmowę 
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z Panią poseł Urszulą Pasławską z PSL, następnie, razem z członkiem prezydium mgr 
farm. Łukaszem Puchałą spotkałem się posłem na Sejm RP Panem Andrzejem 
Maciejewskim z Kukiz 15, odbyliśmy interesującą rozmowę z Panią Poseł Iwoną Arent - 
przedstawicielką PIS, będącą jednocześnie wice-przewodniczącą PIS w strukturach 
olsztyńskich (muszę przyznać, że Pani poseł doskonale znała omawiany temat).

Wszystkim politykom staraliśmy się zaprezentować projekt zmian w PF jako 
projekt niezbędnych zmian koniecznych dla polskich pacjentów i jako projekt pilnie 
potrzebny.

Liczymy przede wszystkim na posłów PIS, ponieważ to oni rządzą dzisiaj naszym 
krajem. Ale rozmawiamy z przedstawicielami również innych par i reprezentowanych 
w sejmie. Nie chcemy, aby sprawy dotyczące polskiego pacjenta były rozgrywane jako 
gra polityczna między par ami – dlatego też staramy się przekonać do zmian w PF 
wszystkich Polaków. Zmiany te dotykają każdego z obywateli i będą z korzyścią dla 
każdej osoby korzystającej z usług farmaceutycznych. 

W ostatnich dniach losy projektu znalazły się w rękach parlamentarzystów. 
W głosowaniu został on przywrócony do dalszych prac w komisjach - za taką postawę 
dziękujemy. Pamiętajmy, że ta krótka nowelizacja jest oczywiście wstępem do dużych 
zmian Prawa Farmaceutycznego zapowiadanych na jesień tego roku, zmian – które jak 
zapowiada od dawna Rząd - będą częścią większej reformy i zmian w ochronie zdrowia.



 Posiedzenie ORA w dniu 20.12.2016 r. 
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI

Z POSIEDZEŃ RADY OIA W OLSZTYNIE

  Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Apteka Zamkowa" przy ul. Sikorskiego 1 w Reszlu (właściciel SAMO ZDROWIE ANITA 
GAWREWICZ Spółka jawna) dla Pani mgr farm. Heleny Ludwiniak na Jej wniosek.

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
APTEKA SPOŁECZNA NA KOPERNIKA GRUPA NOWA FARMACJA przy ul. Kopernika 5A lok. 1 
w Iławie (właściciel Arkadia Spółka z o. o.) dla Pani mgr farm. Beaty Katarzyny Wilk na Jej 
wniosek. 

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Dr Zdrowie" przy ul. Sikorskiego 2b w Olsztynie (właściciel DR ZDROWIE S.A.) dla Pana 
mgr farm. Wojciecha Drążkiewicza na Jego wniosek. 

SPRAWY FINANSOWE
- Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie organizacji XX Podlasko- Mazurskich 

Warsztatów Farmaceutycznych.
- Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych 

w wysokości 4.500 zł. na przebudowę i administrowanie strony internetowej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Olsztynie.

- Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatrudnienia pracownika na zastępstwo 
przebywającej na zwolnieniu (a potem prawdopodobnie na urlopie macierzyńskim) 
obecnej pracownicy biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.

- Rada podjęła uchwałę w sprawie zatrudnienia do obsługi prawnej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Olsztynie Pana mecenasa Jacka Guziura (po przejściu na emeryturę Pana 
mecenasa Jana Łukaszewicza).

 Posiedzenie ORA w dniu 17.01.2017 r. 
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Apteka Prima” przy pl. 650-lecia 9/1 w Jonkowie (właściciel LAMEDIC Łukasz Alancewicz) 
dla Pani mgr farm. Anny Jagiełło na jej wniosek.

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
5
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APTEKA SPOŁECZNA NA GRUNWALDZKIEJ GRUPA NOWA FARMACJA przy ul. Grunwaldzkiej 1d 
w Sieradzu dla Pani mgr farm. Marty Iwaniuk na Jej wniosek.

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki 
ogólnodostępnej przy ul. Zambrowskiej 18 w Kleosinie dla Pana mgr farm. Wojciecha Kaniuki 
na Jego wniosek.

SPRAWY FINANSOWE
- Rada podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację 

Spotkania Seniorów Farmacji.
- Rada podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych w związku 

z udziałem członków OIA w Olsztynie w I Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie 
Alpejskim organizowanym przez Śląską Okręgową Izbę Aptekarską. 

SPRAWY BIEŻĄCE

 Rada jednogłośnie zatwierdziła harmonogram posiedzeń rady w 2017 r. : 17.01; 21.02; 
14.03; 18.04; 16.05; 20.06; 18.07; 22.08; 19.09; 17.10; 21.11; 19.12; 
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SPOTKANIE SENIORÓW 14.02.2017 r.

Jadwiga Płodowska i Tadeusz Rozłucki przyjmują kwiaty i życzenia

W Dniu Św. Walentego 
w Restauracji „Staromiejska" 
miało miejsce spotkanie 
Seniorów Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Olsztynie. 
Okręgową Radę Aptekarską 
reprezentowali: Roman Jan 
Grzechnik, Teresa Korbut, 
Paweł Martyniuk i Łukasz 
Puchała. Prezes ORA w miłych 

słowach przywitał wszystkich uczestników i zaprosił do wspólnego posiłku. Po obiedzie 
miał miejsce bardzo miły akcent dotyczący obecnych na sali Dziewięćdziesięciolatków: 
Pani Jadwigi Płodowskiej i Pana Tadeusza Rozłuckiego. Otrzymali oni bukiety kwiatów 
oraz serdeczne życzenia a na salę wniesiono tort. Wiele radości dostarczyło zebranym 
wspólne zdmuchiwanie świeczek przez szanownych jubilatów. Nastąpił czas deseru 
i przyjaznych rozmów na różne tematy oraz jakże żywych wspomnień z czasów 
młodości.

Nasi Dziewięćdziesiątlatkowie zdmuchują  świeczki na torcie Uczestnicy Spotkania Seniorów
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Otrzymanie Prawa Wykonywania
. Zawodu 07.03.2017 r

W dniu 07.03.2017 r. na r ęce Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie 
n a stę p uj ąc e  o s o by  z ł oż y ły  ś l u bo w a ni e  o r az  o de br a ły  d o ku me nt : 
Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty:  

Karolina Kawałek, 
Paulina Kowal-Surma, 

Sylwia Łubian, 

Anna Szczęsna
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Aktualne wydarzenia

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez krO ęgową Izbę Aptekarską 
w Olsztynie ędą dotyczyć zagadnień związanych nie tylko Poruszane tematy b
z opieką farmaceutyczną ale pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin 
farmacji oraz pomogą przygotować się do zmian, jakie zachodzą w naszym 
zawodzie. ęcamy do odwiedzania strony internetowej, gdzie można znaleźć Zach
informacje o zbliżających się szkoleniach.
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Rzadkie działania uboczne leków: I. Priapizm
Męski problem

Jakie leki mogą wywołać priapizm ?
Priapizm, jako efekt uboczny działania leków występuje rzadko - oceniając 

udział procentowy w ogólnej puli działań ubocznych - ale duża ilość osób 
przyjmujących różnorodne leki powoduje, że rzadkie lub bardzo rzadkie efekty 

Priapizmem nazywa się długotrwały 
bolesny wzwód prącia, który nie jest 
związany z pobudzeniem seksualnym. 
Nazwę tej jednostki chorobowej, ujętej 
w systemie ICD-10 pod numerem N48.3 
przyjęto od pochodzącego z mitologii 
rzymskiej boga Priapa, którego atrybutem był ogromnej wielkości, stale wzwiedziony 
fallus. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w ówczesnej kulturze symbolizował on 
pomyślność i szczęście i często ozdabiano nim domy (tak jak dziś wieszamy podkowę 
na szczęście). 

Priapizm jest najczęściej spowodowany urazami mechanicznymi prącia oraz 
występuje w przebiegu urazów rdzenia kręgowego lub uszkodzeń neurologicznych jak 
również w niektórych chorób – białaczek, anemii sierpowatej (nawet kilkanaście 
procent pacjentów), talasemii oraz jako efekt uboczny stosowania niektórych 
narkotyków. Częstość występowania priapizmu wśród chorych na anemię 
sierpowatokrwinkową, wywołała potrzebę poszukiwania leków do zastosowania 
w tym wskazaniu. Kontrolowane badania kliniczne potwierdziły skuteczność 
sildenafilu w zapobieganiu priapizmowi wśród pacjentów cierpiących na tę chorobę 
pasożytniczą mimo, że wśród ostrzeżeń związanych ze stosowaniem tej substancji 
znajduje się informacja o możliwości wystąpienia długotrwałego bolesnego wzwodu.
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Priapizm może wystąpić także, jako efekt uboczny stosowania znieczulenia 
zewnątrzoponowego, w następstwie porażenia nerwów.

Priapizm jest problemem  który wymaga natychmiastowego leczenia ,
specjalistycznego, a odkładanie interwencji, choćby ze względu na wstydliwy 
charakter zjawiska, może spowodować stałe uszkodzenie prącia lub nawet jego 
amputację (w przypadku wystąpienia zmian z niedotlenienia). W każdym 
przypadku należy jak najszybciej zgłosić się do szpitala w celu rozpoczęcia leczenia, 
którym zajmują się urolodzy, a obejmuje ono najczęściej interwencje chirurgiczną 
np. odbarczenie ciał jamistych przez usunięcie z nich krwi.

uboczne występują i dotyczą także naszych pacjentów. 
Lista często przyjmowanych leków obejmuje przede wszystkim leki wpływające na 
układ nerwowy. Będą to m.in. stymulanty takie jak metylofenidat czy atomoxetyna 
stosowane do leczenia ADHD  (ponieważ problem dotyczy dzieci, FDA nakazało 
umieszczenie stosownej informacji w ulotce leku). 

W literaturze znajdujemy dane dotyczące występowania priapizmu 
skorelowanego z użyciem leków:
- przeciwdepresyjnych, np.: fluoksetyny, paroxetyny, trazodonu, mitrazapiny. 
- alfa-blokerów – doxazosyny, tetrazosyny, tamsulosyny.
- neuroleptyków, np.: risperidonu, olanzapiny, kwe apiny, klozapiny
- leków przeciwpadaczkowych, np.: pregabaliny
- testosteronu
- warfaryny
- preparatów Tribulus terrestris – Buzdyganka naziemnego, którego przetwory 
dostępne są bez recepty, jako preparaty wspomagające potencję.
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Aptekarski Wieczór Filmowy

„ A p t e ka rs k i  Wi ec zó r 
Filmowy", którego inicjatorem 
i aktywnym uczestnikiem jest 
Łukasz Puchała, to cykl spotkań 
organizowanych dla członków 
Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Olsztynie. Uczestnicy mają 
o k a z j ę  s p o t k a ć  s i ę 
w kameralnych warunkach jakie 
daje sala kina studyjnego, 
porozmawiać ze sobą przy kawie 
i oczywiście obejrzeć film, 
którego bohaterem w zamyśle 
jest oczywiście aptekarz. Do tej 
pory miały miejsce dwa takie 
wydarzenia, zorganizowane 
w  K i n i e  A w a n g a r d a 
w Olsztynie a kolejne są już 

z a p l a n o w a n e .  G o r ą c o  z a c h ę c a m  d o  u c z e s t n i c t w a 
w następnych edycjach, gdyż jest to doskonała okazja do oderwania się od problemów 
w wyniku obcowania z kulturą, poznania zaskakujących oblicz filmowych aptekarzy, 
a przede wszystkim spotkania koleżanek i kolegów „po fachu".

Uczestnicy I Aptekarskiego Wieczoru-Filmowego

Uczestnicy II Aptekarskiego Wieczoru-Filmowego



 I Puchar Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim

Koniec miesiąca stycznia przyniósł nam wiele pozytywnych , sportowych 
emocji co miało niewątpliwie związek z Pierwszym Pucharem Farmaceutów 
w Narciarstwie Alpejskim.

Zawody odbyły się dnia 28-go stycznia 2017 r. w niewielkiej górskiej 
miejscowości Istebna nieopodal Wisły.

Organizatorem zawodów była Śląska Izba Aptekarska oraz Hurtownia Hurtap, 
którą reprezentował Pan Prezes Wiktor Napióra.

Opiekę nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska zaś Gazeta 
Farmaceutyczna zadbała o scenę medialną wydarzenia. Organizatorzy mogą być 
dumni, gdyż w pierwszej edycji zawodów na linii startu pojawiło się aż 200 
zawodników, z czego ponad 120 stanowili farmaceuci z całej Polski. Nie zabrakło 
również reprezentantów Naszej Izby Aptekarskiej w składzie Bogumiła Polakiewicz, 
Emilia Sawicka, Janusz Łazarczuk, Paweł Kotek oraz nasz fotoreporter- Łukasz Puchała. 
Aura jaka towarzyszyła nam w dniu zawodów w postaci błękitnego nieba i obfitości 
promieni słonecznych serdecznie zagrzewała nas do walki.

Stok Narciarski "Złoty Groń" przygotowany był perfekcyjnie, a bramki były 
ustawione tak, aby każdy narciarz (także ten mniej doświadczony) czerpał dużą 
przyjemność z jazdy.
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Dynamiczna muzyka wraz z donośnym głosem spikera budowały iście olimpijski 
klimat.

Finał zawodów to DUŻY SUKCES naszej olsztyńskiej  ekipy. Każdy 
z reprezentantów zajął wysokie punktowane miejsca w swoich kategoriach 
wiekowych. Ponad to wszyscy uczestnicy stali się posiadaczami unikalnego medalu 
z tejże imprezy. Zawodom towarzyszyła przyjazna atmosfera zdrowej rywalizacji 
sportowej.

 Wieczorem mieliśmy sposobność skorzystania z gościnności Karczmy 
Ochodzita, gdzie ucztowaliśmy przy wspaniałym regionalnym jadle, tocząc dyskusje do 
późnych godzin wieczornych.

Czas spędzony w polskich górach był wart przebycia setek kilometrów nie tylko 
ze względu na rywalizacje sportową ale także na możliwość nawiązania nowych 
znajomości.

 Jeżeli pytasz czy warto wybrać się za rok na Puchar Polski Farmaceutów 
w Narciarstwie Alpejskim w Istebnej odpowiadam z czystym sumieniem: 
zdecydowanie TAK.

Nasi 
reprezentanci



43 Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji 
Warszawa, wrzesień 2017
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Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę 
P a ń s t w a  z a p r o s i ć  n a  k o l e j n y,  4 3 
Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji 
do Warszawy. To dla nas wielki zaszczyt móc 
gościć historyków farmacji z całego świata w 
bardzo szczególnym dla Polski roku 2017. 
Będziemy wówczas obchodzili dwusetną 
rocznicę opublikowania (1817 r.) pierwszej 
polskiej farmakopei - Pharmacopoea Regni 
P o l o n i a e ,  o r a z  7 0 - l e c i e  P o l s k i e g o 
Towarzystwa Farmaceutycznego, którego 
tradycja wywodzi się z powstałego w 1872 r. 
W a r s z a w s k i e g o  T o w a r z y s t w a 
Farmaceutycznego.

Nawiązując do tych jubileuszy proponujemy następujące tematy warszawskiego 
Kongresu:
· Zielniki, an dotaria, dyspensatoria i farmakopee: historia, dążenia do unifikacji
· Historia organizacji farmaceutycznych 

Do zobaczenia w Warszawie ! 
Międzynarodowe Kongresy Historii Farmacji są ściśle związane z powstaniem 

w 1926 r. niemieckiego Stowarzyszenia Historyków Farmacji Gesellscha  fur 
Geschichte der Pharmazie (GGP). Jego silna pozycja spowodowała, że zostało ono 
uznane za organizację konsolidującą całe europejskie środowisko, choć ruch 
narodowych stowarzyszeń już został zapoczątkowany w 1913 r. we Francji. Na 
początku lat 30. do GGP należało już 42 członków z 17 krajów. Za główny cel 
działalności uznano stworzenie centralnej biblioteki naukowej, działalność 
wydawniczą, gromadzenie zbiorów muzealnych i archiwalnych, a także organizowanie 
konferencji naukowych.

 Po II wojnie światowej rozluźnione międzynarodowe więzi uczonych 
zaowocowały stworzeniem struktur krajowych, szczególnie aktywnie w tych krajach, 



które wcześniej należały do GGP. W krajach, w których historycy farmacji nie stanowią 
środowiska na tyle prężnego i finansowo niezależnego, aby móc stworzyć własne 
towarzystwo, powstały sekcje historii farmacji przy krajowych towarzystwach 
farmaceutycznych. Tak też jest w Polsce.

W 1947 r. na Zjeździe niemieckiego stowarzyszenia w Hamburgu podjęto decyzję 
o przekształceniu reaktywowanego w 1947 r. IGP w IGGP Interna onale Gesellscha  
für Geschichte der Pharmazie. Przyjęto nowy statut i potrójną nazwę Stowarzyszenia 
w trzech językach – niemieckim, francuskim i angielskim. Sekretariat IGGP mieści się 
w Niemczech i tam też wydawany jest  –  Biuletyn (od 1990 r. ) pt. „Geschichte der 
Pharmazie”,  bibliografia (od 1993 r.) „Pharmaziehistorich Bibliographie” oraz 
czasopismo „Deutsches Apothekenmuseum”. Zgodnie ze statutem co 2 lata 
organizowane są Międzynarodowe Kongresy Historii Farmacji podczas których mają 
miejsce otwarte Walne Zebrania IGGP. W 1952 r. powstała nowa struktura 
organizacyjna zrzeszająca najwybitniejszych uczonych z każdego kraju - Akademia 
Historii Farmacji (Akademie d'Histoire de la Pharmacie). Zespół ekspertów ma za 
zadanie stymulowanie współpracy międzynarodowej. Uroczyste posiedzenia 
Akademii odbywają się podczas kolejnych Kongresów. 

Sekcja Historii Farmacji przy Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym powstała 
w 1956 r. z inicjatywy prof. Roberta Rembielińskiego. Od 1969 r. działają sekcje 
terenowe utworzone przy Oddziałach Towarzystwa, a zrzeszone w ogólnopolskim 
Zespole Sekcji Historii Farmacji. Jako organizacja narodowa jesteśmy członkiem 
Interna onal Gesellscha  für Geschichte der Pharmazie (IGGP).

20

Na Kongresie, który odbył się w Paryżu, w 2013 r., władze IGGP,  po wieloletnich 
naszych staraniach, przyznały organizację Kongresu  2017 - Warszawie. Jest to wyraz 
uznania polskiego środowiska historyków farmacji na arenie międzynarodowej. 

Przewodniczący
Zespołu Sekcji Historii Farmacji
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Lidia Maria Czyż
 

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Kongresu Historii Farmacji  
Iwona Arabas                     
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