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Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! 

Stajemy właśnie przed obliczem zagadnienia, które jest wyzwaniem człowieka od 
zarania dziejów, od narodzin aż do śmierci. Ból, nasz niechciany towarzysz, nierzadko 
przejmuje kontrolę nad codziennością. Zabija odczuwanie szczęścia, radość, nie pozwala 
pracować. Nienawidzimy go, a przecież to właśnie on jest stróżem, który ostrzega przed 
niebezpieczeństwami. Krzywdzi, a  jednocześnie chroni nasze życie. Intryguje, prawda? 
Zapraszam Was zatem na wspólną podróż po tej niezwykle zawiłej i fascynującej krainie 
bólu.  

Jesteście gotowi?  

Rozpoczynamy II Kongres Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Przez 
najbliższe cztery dni Kraków stanie się prawdziwą stolicą polskiej farmacji. To właśnie 
tutaj, w  Królewskim Mieście, będziemy zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności, 
poznawać nowinki ze świata nauki, ale również – nawiązywać nowe znajomości, 
pogłębiać przyjaźnie i zwyczajnie bardzo dobrze się bawić.  

Przed nami trzydniowy panel edukacyjny. Czeka na nas grono wybitnych specjalistów, 
którzy zadbają o to, by każdy uczestnik otrzymał solidną dawkę wiedzy. W pierwszej 
kolejności wysłuchamy serii wykładów. W sobotę natomiast, będziemy mieli okazję 
skonfrontować zdobytą wiedzę oraz rozwinąć umiejętności podczas warsztatów. 
Istotnym elementem wydarzenia będzie Konkurs Prac Naukowych, podczas którego 
będziemy mogli na chwilę odetchnąć od tematu bólu i  wysłuchać prezentacji prac 
badawczych naszych kolegów.  

Nie może być inaczej, Kongresowi towarzyszyć musi zabawa. Pierwszego wieczoru 
spotkamy się na imprezie o jakże doniosłej tematyce – Ojciec Chrzestny. Drugiego dnia 
proponujemy Wam wyprawę szlakiem klubów krakowskich, grę terenową „Śladami 
polskiej farmacji”, bądź nieco spokojniejszą formę integracji – pokój planszówek. 
Zwieńczeniem Kongresu będzie, tradycyjnie już, uroczysta gala. Tym razem spotkamy 
się w Hotelu Qubus, położonym nad malowniczą Wisłą oplatającą zabytkową 
i  inspirującą dzielnicę Kazimierz… a co nas czeka w środku? Światła, Oscary, czerwony 
dywan – prawdziwe Hollywood! Przygotujcie się na filmową przygodę! 

Nie traćmy czasu. Rozpoczynajmy! 

Zatem, do dzieła... 

       Patrycja Wieczorek 

Koordynator II Kongresu PTSF 
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Harmonogram wydarzenia

Czwartek 20.09.2018

9:00 - 18:00 Walne Zgromadzenie Delegatów PTSF

Collegium Medicum ul. św. Anny 12 

Rejestracja uczestników 

Uroczyste otwarcie kongresu  

Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla farmacji XXI

wieku - prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki 

Człowiek wobec bólu i cierpienia - ksiądz dr hab. Dariusz Pater 

Integracja 

17:00 - 18:00 

18:00 

18:30 

19:00

22:00 

Piątek 21.09.2018

11:00 Otwarcie

Co nasz mózg wie o bólu? - dr n. med. Łukasz Kmieciak

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwbólowych w ciąży

- dr n. farm. Magdalena Stolarczyk 

Przerwa kawowa

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwbólowych w czasie

laktacji - dr n. farm. Magdalena Stolarczyk 

Centrum Dydaktyczno - Kongresowe, ul. Łazarza 16, Aula A 

Interwencje w praktyce aptecznej - mgr farm. Konrad Tuszyński 

Prezentacja Przedstawiciela firmy Novartis 

Przerwa obiadowa 

11:10 

11:50 

12:20 

12:50 

13:20 

14:00 

14:30 



Kanały TRPA1 jako cel molekularny w poszukiwaniu nowych
leków w terapii bólu - dr hab. n. farm. Grażyna Chłoń-Rzepa

Neuropatia - jak możemy zmniejszyć ból? - dr n. farm.
Szczepan Mogilski 

Przerwa kawowa 

Znaczenie leków przeciwpsychotycznych w leczeniu wybranych 
zespołów bólu przewlekłego - Prof. UJ dr hab. n. farm. 
Kinga Sałat 

Integracja 

15:30 

16:10 

16:50 

17:20 

20:00 

Sobota 22.09.2018

9:00 - 11:15 Konkurs Prac Naukowych 

Przerwa kawowa 

Ogłoszenie wyników Konkursu Prac Naukowych 

Warsztaty I część 

Przerwa obiadowa 

Wydział Farmaceutyczny ul. Medyczna 9, Aula A 

Warsztaty II część 

Uroczysta Gala w klimacie Hollywood 
Hotel Qubus, ul. Nadwiślańska 6 

Partnerem uroczystej gali jest firma 

11:15 - 11:45 

11:45 - 12:15 

12:30 - 14:00 

14:00 - 14:30 

14:30 - 16:00 

21:00 

Niedziela 23.09.2018

Zwiedzanie miasta 11:00 



II Ogólnopolski KONKURS PRAC 
NAUKOWYCH 

Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji

Ogólnopolski Konkurs Prac Naukowych jest integralnym 
elementem corocznego kongresu PTSF, podczas którego 
studenci farmacji z  całej Polski mogą zaprezentować wyniki 
swoich badań i rywalizować o tytuł najlepszej pracy naukowej 
oraz wartościowe nagrody. Prace zgłaszane są przez autorów 
pod postacią abstraktów, a następnie prezentowane w formie 
prezentacji multimedialnych. W  etapie finałowym, trzeciego 
dnia Kongresu, konkurować może maksymalnie dziesięcioro 
uczestników.

Prezentacje oraz dyskusję ocenia Komisja OKPN PTSF, w skład której w bieżącym roku wchodzą: 

Przewodniczący Komisji  
- dr hab. Marcin Kołaczkowski, prof. UJ, prodziekan ds. strategii i rozwoju Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

Członkowie Komisji  
- dr hab. Kinga Sałat, prof. UJ  
- dr hab. Aleksander Mendyk 
- dr hab. Sebastian Polak 
- dr Paulina Koczurkiewicz 
- mgr farm. Effiom Uman-Ntuk 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prac konkursowych, wzięcia udziału w dyskusjach oraz 
zachęcamy do czynnego udziału w kolejnych edycjach OKPN PTSF. 

Mateusz Kozłowski 

Koordynator ds. OKPN PTSF

Partner Konkursu oraz 
fundator Nagrody Głównej

Nagrody ufundowali: 

-Wydawnictwo Edra Urban & Partner



- Noclegi  
Dom Studencki B, ul. Badurskiego 17 

- Uroczyste otwarcie Kongresu  
Aula Nowodworskiego, ul. Św. Anny 12  

- Klub B4  
ul. Bracka 4 

- Część wykładowa 21.09.  
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego, 
ul. Św. Łazarza 16, Aula A 

- Konkurs Prac Naukowych i część warsztatowa 
Wydział Farmaceutyczny UJ CM, ul. Medyczna 9 

- Uroczysta gala 
Hotel Qubus, ul. Nadwiślańska 6

LOKALIZACJA 

DOSTĘPNE WARSZTATY:  

- Farmakoterapia bólu neuropatycznego  
Prof. UJ dr hab. n. farm. Kinga Sałat i dr n. farm. Szczepan Mogilski  

- Farmacja kliniczna: od podstaw do bólu pooperacyjnego  
Mgr farm. Kamila Urbańczyk 

- Integracyjne metody leczenia bólu  
Dr n. med. Łukasz Kmieciak 

- Modelowanie oddziaływań związków o działaniu przeciwbólowym z ich celami biologicznymi 
Dr n. farm. Adam Bucki 

- Kto kroi marchewki, a kto o tym decyduje?  Dynamika grup w praktyce, czyli jak żyć dobrze 
z innymi ludźmi 
Mgr farm. Justyna Uman-Ntuk 

- Interwencje w praktyce aptecznej 
Mgr farm. Konrad Tuszyński i mgr farm. Effiom Uman-Ntuk



PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONI HONOROWI: 

- Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ds. Collegium Medicum prof. dr hab. 
med. Tomasz Grodzicki 

- Dziekan Wydziału Farmaceutycznego 
prof. dr hab. Jacek Sapa 

- Naczelna Izba Aptekarska 
- Okręgowa Izba Aptekarska 

w Krakowie 
- Naczelna Izba Lekarska 

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:
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Gedeon Richter Polska od początku 
swego istnienia jest ważnym 
elementem życia społecznego 
i  gospodarczego zarówno lokalnie, 
jak i globalnie. Tym, co nas 

charakter yzu je , są s tab i lność 
finansowa i zespół specjalistów mających jasną wizję rozwoju. Takie firmy jak nasza przyczyniają 
się do stałego wzrostu polskiej gospodarki. Działalność biznesowa Gedeon Richter jest oparta na 
zasadach etyki, a działalność społeczna to przykład współpracy biznesu z samorządem lokalnym.   
W dobie szybkiego postępu technologicznego kluczem do przyszłości jest rozwijanie obszaru 
badań i rozwoju. Przemysł farmaceutyczny jest szczególnie wymagający pod tym względem, 
ponieważ jego zadaniem jest dbanie o  zdrowie i  kondycję społeczeństwa. Z tego względu 
Gedeon Richter od lat konsekwentnie inwestuje w  działalność badawczo-rozwojową oraz 
innowacje, czerpiąc przy tym z bogatego i  długoletniego doświadczenia. Każdego dnia blisko 
tysiąc osób zatrudnionych w  strukturach badań i rozwoju pracuje nad ulepszaniem 
dotychczasowych oraz tworzeniem nowych leków odznaczających się wysoką jakością.  
Zespó ł przedstawiciel i medycznych jest jednym z najl iczniejszych wśród firm 
farmaceutycznych,  działających na terenie naszego kraju. Kompetencja pracowników, ich 
zaangażowanie, w połączeniu z  jakością i skutecznością leków Gedeon Richter, skutkuje 
sukcesywnym zwiększaniem udziałów koncernu na polskim rynku. Zdobywamy zaufanie 
naszych pacjentów, dostarczając im wysokiej jakości leki. Nasze wysiłki skupiają się także na 
edukacji rynku, wprowadzaniu dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego marketingu 
i budowania właściwych relacji z pacjentem. 

W sobotni wieczór zapraszamy uczestników kongresu do świata 
gwiazd, palm, czerwonego dywanu, Oscarów i muzyki 
filmowej. O 21:00 w hotelu Qubus odbędzie się uroczysta 

gala, której motywem przewodnim będzie „Hollywood”. 
Nie zabraknie konkursu na rozpoznawanie fragmentów 

słynnych dzieł światowej kinematografii, jak również 
tradycyjnego już konkursu nalewek. Panie – szykujcie 

stylizacje, które będą w stanie przetrwać długie godziny 
szaleństw na parkiecie. Panowie – wyjmijcie smokingi z szafy 

i przygotujcie muchy.  
Let’s get this party started!

UROCZYSTA GALA W KLIMACIE 
HOLLYWOOD



Grupa opieka.farm to eksperci w nowoczesnej 
edukacji personelu aptecznego zza pierwszego 
stołu oraz operator największych platform 
edukacyjnych na rynku dla farmaceutów 
i techników farmaceutycznych. 
Grupa powstała z inicjatywy magistrów 
farmacji, którzy zafascynowani naukami 
farmaceutycznymi, powzięli za cen pchnięcie 
polskiego aptekarstwa na nowe tory. W tym 
celu powstał autorski system świadczenia usług 
op iek i fa rmaceut yczne j KSOF , por ta l 
opieka.farm , p lat forma e- learn ingowa 
PierwszyStół.pl oraz podręczniki Zeszyty 
Apteczne. 

Stanowimy zespół farmaceutów, którym zależy 
na lepszej jakości edukacji w polskiej farmacji. 
Mając bogate doświadczenia zawodowe, 
pracując w różnych segmentach rynku 
farmaceutycznego, zyskal iśmy szerokie 
spojrzenie na potrzeby farmaceutów. Wiemy 
czego chcą, na czym im zależy oraz czego 
brakuje na rynku edukacyjnym. Trzon naszego 
zespo łu stanowią aktywni zawodowo 
farmaceuci praktycy. Wiedza, którą się dzielimy 
w naszych kursach, konferencjach i portalach 
oraz w  Zeszytach Aptecznych jest oparta na 
faktach, aktua lna i przede wszystk im 
praktyczna. 

Celem naszych działań jest: 
- rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu Opieki Farmaceutycznej; 
- popularyzowanie fachowej literatury i wiedzy opartej o EBM; 
- umożliwianie wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy użytkownikami naszych 

narzędzi; 
- propagowanie aktywnej postawy w trosce o wizerunek zawodu farmaceuty; 
- wytyczanie nowych ścieżek w edukacji farmaceutów. 

Po więcej informacji zapraszamy na: www.grupaopieka.farm

portal
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