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ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Studenckie Koło Naukowe
Komunikacja w Opiece Medycznej
Koło działa przy Katedrze i Klinice Pediatrii,
Hematologii i Onkologii Collegium Medicum
w Bydgoszczy i zrzesza studentów medycyny
i farmacji. Na spotkaniach rozmawiamy o różnych
aspektach komunikacji w opiece medycznej, które
pojawiają się podczas studiów, a także w późniejszej
pracy lekarza i farmaceuty.
Przewodniczącą koła naukowego jest Małgorzata
Galas, a sekcji farmaceutycznej przewodzi Marta
Rożeńska. Opiekunem koła jest dr n. med. Aldona
Katarzyna Jankowska.
W ramach działalności studenci realizują własne
pomysły dotyczące badań, a wyniki i swoje opinie
prezentują w późniejszych pracach takich jak:
„Wirtschaftswissenschaftliche Diskussionspapiere”
i „Barbarzyńca. Pismo antropologiczne”. Studenci
biorą również udział w konferencjach np.: „Recent
Challenges of Health Car Management in Poland”
w Greifswaldzie czy „Sztuka leczenia. Dialog
medycyny z humanistyką” w Krakowie.

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej (PTKM) powstało w 2014 r.
Należy do Federacji Polskich Towarzystw Medycznych. Stowarzyszenie zrzesza
przedstawicieli różnych dziedzin, w tym: lekarzy, psychologów, językoznawców,
specjalistów od komunikacji społecznej, których działalność lub zainteresowania
dotyczą komunikacji w opiece medycznej, farmacji oraz innych dziedzinach
pokrewnych związanych ze zdrowiem. Przedmiotem szczególnej uwagi Towarzystwa
jest problematyka porozumiewania się pacjentów z szeroko rozumianym personelem
medycznym. Podstawowe zadania i cele działalności PTKM to: prowadzenie
i rozpowszechnianie badań naukowych z zakresu komunikacji w medycynie,
propagowanie dobrych praktyk komunikacyjnych w placówkach służby zdrowia,
wypracowanie standardów nauczania kompetencji komunikacyjnych na polskich
uczelniach medycznych oraz wspieranie różnych form działalności szkoleniowej
skierowanej do przedstawicieli środowiska medycznego i innych, których praca
wymaga kontaktu z pacjentem. Szczegółowe informacje na temat Towarzystwa,
zrealizowanych projektów i aktualnych inicjatyw znajdują się na stronie:
komunikacjamedyczna.pl.
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Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
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GOŚCIE SPECJALNI

Prof. dr hab. Roman Kaliszan
Kierownik Katedry Biofarmacji
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Absolwent farmacji i fizyki, kierownik Katedry Biofarmacji Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego. W latach 1999-2005 prorektor, a w kadencji
2005-2008 rektor gdańskiej uczelni medycznej. W 2008 Profesor w Katedrze
i Zakładzie Biofarmacji Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
Członek rzecz. Polskiej Akademii Nauk (PAN) , czł. koresp. Polskiej Akademii
Umiejętności (PAU), czł. zagr. Akademii Nauk i Umiejętności Wojwodiny (VANU),
czł. ScanBalt Academy Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego (BSRUN),
czł. zagr. Włoskiej Narodowej Agencji ds. Oceny Uniwersytetów i Instytutów
Badawczych (ANVUR), doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu.
Specjalizuje się w chemii analitycznej i bioanalitycznej. Bada zależności między
strukturą chemiczną związków i ich właściwościami fizykochemicznymi oraz
farmakologicznymi.
Laureat 14 nagród ministra zdrowia i ministra edukacji narodowej, Nagrody
Wojewody Gdańskiego, Nagrody Wydziału Nauk Medycznych PAN, Nagrody
Prezesa Rady Ministrów (dwukrotnie), Nagrody im. J. Heweliusza Miasta Gdańska,
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych
i medycznych oraz Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne
osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa.
Jest autorem 2 i współautorem 25 książek oraz ponad 250 artykułów naukowych
o tzw. Impact Factor ok. 600 punktów oraz liczbie cytowań ok. 8 tys. i tzw. indeksie
Hirscha H = 48.

GOŚCIE SPECJALNI

Mgr farm. Andrzej Wróbel
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pomorsko - Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego AM w Poznaniu z 1985 r. Absolwent
podyplomowych studiów menadżerskich w Wyższej Szkole Zarządzania
i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie. W 1985 r. podjął pracę w
PZF Cefarm w Bydgoszczy, następnie w latach 1987 – 1988 kierował apteką
ogólnodostępną w Sośnie i Sępólnie Krajeńskim. Jako jeden z pierwszych
farmaceutów w kraju w 1989 r. założył prywatną aptekę w Sępólnie Krajeńskim.
W latach 1990 – 1999 radny gminy i przewodniczący komisji zdrowia powiatu
sępoleńskiego. Wychowywał i aktywnie wspomagał lokalne drużyny harcerskie.
Wyszkolił wielu młodych aptekarzy i techników farmaceutycznych.
Współzałożyciel i pierwszy prezes Bydgoskiego Zrzeszenia Właścicieli Aptek
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Sekretarz Okręgowej Rady
Aptekarskiej pierwszej kadencji izb aptekarskich oraz członek Naczelnej Rady
Aptekarskiej. W III kadencji izb – prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Bydgoszczy, oraz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej IV kadencji.
W 2001 r. wyróżniony przez Izbę Gospodarczą – Apteka Polska za jednoczenie
środowiska właścicieli aptek. Laureat plebiscytu czytelników Gazety
Farmaceutycznej tytułem „Człowiek sukcesu polskiej farmacji roku 2002”
w kategorii „Aptekarz”. Inicjator i współorganizator Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej, który jako Ogólnopolski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
14.08.2003 r. wniósł do Sejmu RP projekt ustawy o izbach aptekarskich oraz
przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne. Zaangażowany w prace
lokalnego samorządu aptekarskiego, przez kolejne dwie kadencje członek
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bydgoszczy.
W dniu 5 grudnia 2015 r. podczas VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego,
wybrany do pełnienia funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Pomorsko-Kujawskiej OIA w Bydgoszczy.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne powstało w 1947 r. w Warszawie.
Działacze Towarzystwa stworzyli podstawy pracy organizacyjnej, zadbali
o korzenie, ale przede wszystkim o wysoki poziom kształcenia
akademickiego i ścisły związek nauki z praktyką farmaceutyczną.
Zasadnicze kierunki działalności towarzystwa to wspomaganie ruchu
naukowego i utrzymywanie jego wysokiego poziomu oraz szerokiego
zakresu badań, a także ugruntowanie u wszystkich członków zawodu
przekonania o potrzebie stałego poszerzania wiedzy i przygotowanie ich do
pracy w warunkach pełnej konkurencji na rynkach Unii Europejskiej.
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne jest gotowe sprostać wyzwaniom
współczesności i jest przygotowane do rozwiązywania jej problemów.
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Bydgoszczy
ul. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
tel. 52 585 39 09
e-mail:
kuba.placzek@wp.pl,
bydgoszcz@ptfarm.pl
www.ptfarm.pl

“Czasopismo Aptekarskie" ukazuje się od 20 lat.
Jest ogólnopolskim miesięcznikiem o profilu naukowo-zawodowym adresowanym tylko do
aptekarzy, farmaceutów, lekarzy, producentów i dystrybutorów leków, farmaceutycznych
organizacji naukowych i gospodarczych związanych z aptekarstwem i farmacją. Wspiera
działalność samorządu aptekarskiego i służy radą aptekom, hurtowniom i producentom.
Współpracuje z wydziałami farmaceutycznymi uczelni medycznych, organizacjami
i stowarzyszeniami aptekarskimi w Polsce i na świecie.
ul. Obarowska 23/2,
04-337 Warszawa
Box 81
tel./fax 22 879-98-69
fax całodobowy
22 879-92-32
e-mail:
cza@cza.pl
studio.ape@pressart.pl
www.cza.pl

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce
fachowym i niezależnym serwisem informacji o lekach, prowadzonym
w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji.
Właścicielem serwisu Centrum Informacji o Leku (CIL) jest firma Innopharm
z siedzibą we Wrocławiu, współpracująca z farmaceutami i lekarzami
specjalistami w zakresie informacji o leku. Serwis C.I.L. powstał w listopadzie
2006 roku jako owoc doswiadczeń i kontaktów z innymi osrodkami
informacji o leku w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz jako odpowiedź
na zapotrzebowanie na tego typu usługi ze strony polskiego środowiska farmaceutycznego
i medycznego oraz pacjentów. Materiały zawarte w serwisie pochodzą z międzynarodowych
rządowych agencji leków oraz instytucji naukowo-szkoleniowych.
Misją CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków oraz bezpiecznego ich
stosowania. Celem CIL-u jest stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów
i specjalistów ochrony zdrowia, umożliwiającej efektywną komunikację i współpracę w zakresie
bezpiecznej farmakoterapii.
W miarę rozwoju, Centrum Informacji o Leku będzie wzbogacane o inne usługi w zakresie
informacji o leku oraz o nowe, ciekawe materiały krajowe i zagraniczne.
Siedziba Firmy Innopharm:
ul. Sudecka 116 lok. 22,
53-129 Wrocław
www.leki-informacje.pl

farmacja.net to niezależna grupa portali dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.
Głównym medium jest zamknięta społeczność zrzeszająca ponad 30 000 użytkowników www.farmacja.net.
W maju 2015 roku na rynku wydawnictw farmaceutycznych pojawił się MGR.FARM dwumiesięcznik w formie papierowej oraz - działający od września 2014 r. serwis internetowy www.mgr.farm, będący polem dyskusyjnym oraz miejscem prezentacji i wymiany ważkich
i krytycznych opinii.
Ostatnio spółka farmacja.net powiększyła się o działającą już 18 lat witrynę - www.farmacja.pl.
Farmacja.pl to dziś największy i najbardziej znany portal dla farmaceutów, który uznawany jest
za kolebkę innych tego typu inicjatyw w polskim Internecie. Zaufanie i szacunek, jakimi cieszy
się witryna, czynią z niej niekwestionowanego lidera.
W intensywne prace nad tworzeniem i doskonaleniem serwisów zaangażowani są farmaceuci,
pracownicy naukowi oraz redaktorzy, którzy nieustannie podnoszą poprzeczkę dla pozostałych
wydawnictw obecnych na rynku.
farmacja.net sp. z o.o.
ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów
tel: (+48) 50 50 50 320
e-mail: info@farmacja.net
www.farmacja.net/home

Strona demedici.pl to autorski projekt absolwentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
deMedici.pl to idea stałego rozwoju i świadomego kreowania własnej przyszłości.
Strona ta poświęcona jest wizji współczesnego farmaceuty i rynku farmaceutycznego.
Założyciele są zdania, że bez względu na okoliczności, każdy może odnieść sukces i spełnić się
w branży farmaceutycznej.
www.demedici.pl

PAUL HARTMANN to firma o bogatej 190 letniej tradycji. To historia ludzi i idei. Jej początek sięga
1818 r., gdy Ludwik von Hartmann uruchomił w niemieckiej miejscowości Heidenheim fabrykę
wyrobów włókienniczych. Jego spadkobierca i syn, Paul Hartmann, zainspirowany z kolei przez
swojego syna Artura - lekarza, jak również zachęcony postępami w dziedzinie bakteriologii
i higieny, rozpoczął próby produkcji nowych materiałów opatrunkowych.
Obecnie PAUL HARTMANN ma swoje filie w 35 krajach i zatrudnia 9.800 pracowników na całym
świecie.
Natomiast historia PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. rozpoczęła się w 1993 r. i aktualnie firma
zatrudnia 185 osób. Oferują na rynku polskim produkty wybrane z bogatego asortymentu grupy
HARTMANN oraz wyroby krajowych producentów.
Dzięki szerokiej gamie produktów oraz profesjonalnej obsłudze HARTMANN oferuje
innowacyjne systemy dla profesjonalistów z zakresu medycyny i opieki. Tym samym przyczynia
się do efektywnej i ekonomicznej organizacji codziennej pracy dla dobra pacjenta.
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Poland
Phone: +48/42/2 25 22 60
E-mail: info@pl.hartmann.info
www.hartmann.pl, www.hartmann24.pl, www.partnerwleczeniuran.pl

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej, największym
polskim centrum informacji medycznej dla lekarzy. Nieprzerwanie od 1991 roku publikuje
cenione w środowisku medycznym czasopisma, książki oraz prowadzi portal dla lekarzy
i pacjentów mp.pl. - który jest najbardziej znanym wśród lekarzy - internautów portalem
medycznym, a czasopismo Medycyna Praktyczna jest najczęściej prenumerowanym przez
lekarzy tytułem medycznym.
MP jest w Polsce pionierem i propagatorem idei evidence-based medicine, czyli praktyki
medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach, a także współzałożycielem
Polskiego Instytutu EBM.
Rada naukowa MP to wybitne osobistości medycyny polskiej, reprezentujące najważniejsze
specjalności medyczne, a w Międzynarodowej Radzie Naukowej Medycyny Praktycznej
zasiadają profesorowie z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii.
Medycyna Praktyczna stworzyła również największe w Polsce centrum szkoleniowe dla lekarzy
– organizuje liczne konferencje ogólnopolskie oraz warsztaty edukacyjne poświęcone ważnym
zagadnieniom klinicznym.
Utworzony pod auspicjami Medycyny Praktycznej Instytut Ratownictwa Medycznego jest
uznanym w Polsce ośrodkiem szkolącym lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych
w zakresie ratownictwa medycznego. Tylko w 2015 roku w szkoleniach zorganizowanych przez
Medycynę Praktyczną wzięło udział ponad 16 000 lekarzy.
Medycyna Praktyczna jest także instytucją, z inicjatywy której powstała Polska Misja Medyczna
podejmująca działania o charakterze humanitarnym, prowadzone między innymi na terenie
Afganistanu, Iraku, Rumunii, Algierii, Iranu, Ugandy, Zambii, Gruzji i Indii. Dotychczasowa
wartość pomocy udzielonej przez Polską Misję Medyczną wynosi 23 mln złotych.
Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445
32-060 Liszki
tel. +4812 2934000
fax +4812 2934010
sekretariat@mp.pl
www.mp.pl

GAZETA FARMACEUTYCZNA jest miesięcznikiem branżowo-naukowym wydawanym przez
Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o. Czasopismo od 1992 roku służy środowisku polskiej farmacji
informacją, opinią i poradą w zakresie wszelkich aspektów farmacji i medycyny.
Misją Wydawnictwa oraz Redakcji jest, aby GAZETA FARMACEUTYCZNA skutecznie integrowała
całe środowisko farmaceutyczne: aptekarzy, techników farmacji, zarządy i pracowników firm
farmaceutycznych, hurtowników, samorząd aptekarski oraz środowiska naukowe. Redakcja jest
szczególnie dumna z faktu, że jej działania przyczyniają się do zbliżenia środowiska
farmaceutycznego i lekarskiego.
Czasopismo charakteryzuje także dbałość o najwyższy poziom merytoryczny. Starania te
zaowocowały

przyznaniem

pismu

zaszczytnych

patronatów

Polskiego

Towarzystwa

Farmaceutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Doprowadziły także do przyznania
pismu wysokiego, jak na pismo nie stricte-naukowe, tzw. Indeksu Copernicus - wynoszącego
4,05 pkt

GAZETA FARMACEUTYCZNA:
gfarm@kwadryga.pl
tel. / faks: (22) 851 66 68(22) 851 66 68
sekr. red: (22) 851 66 68
ul. Instalatorów 7b
02-237 Warszawa.
www.kwadryga.pl

Komunikacja z Pacjentem.pl
Komunikacja z Pacjentem.pl to projekt edukacyjny działający w zakresie poprawy efektów
leczenia dzięki lepszej współpracy Lekarz-Pacjent na płaszczyźnie komunikacyjnej. To zarazem
nazwa firmy oraz portalu internetowego adresowanego do Lekarzy. Organizujemy warsztaty,
występujemy podczas największych konferencji medycznych w Polsce, piszemy poradniki,
nagrywamy videoszkolenia – jednym słowem, uczymy wybraną przez Ciebie metodą – zawsze
skutecznie!

Z naszej wiedzy skorzystało dotychczas ponad 60 000 osób, w tym m.in.:
30 000 Lekarzy

6 000 Farmaceutów

2 000 Pacjentów

Zbigniew
Kowalski

3 000 Pielęgniarek

1 500 Studentów Medycyny

Najbardziej doświadczony polski wykładowca komunikacji z Pacjentem,
mówca motywacyjny, konsultant, doradca i trener. Autor poradników:
„Zdrowa komunikacja”, „Wspólnie dla serca”, „Jak stworzyć gabinet

doskonały?”

Przewodniczy

Sekcji

Motywacji

Pacjentów

w

Polskim

Towarzystwie Komunikacji Medycznej. Od 2008 roku prowadzi zajęcia dla
studentów wydziału lekarskiego z zakresu komunikacji z Pacjentem.
Kontakt: Anna Kuszewska, 509 799 662, anna@komunikacjazpacjentem.pl

www.komunikacjazpacjentem.pl

Informacje kontaktowe:
e-mail: komunikacjaWfarmacji@wp.pl
strony:
www.facebook.com/komunikacja.w.farmacji
www.komunikacjamedyczna.pl

Konferencja
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
Budynek Wydziału Farmaceutycznego, aula 35
ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
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