
Sprawozdanie z Konferencji „Farmaceuta na oddziale szpitalnym – korzyści i wyzwania” 

Dnia 22 kwietnia 2017 roku na Wydziale Farmaceutycznym z O. Analityki Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Farmaceuta na oddziale szpitalnym – korzyści i wyzwania”, organizowana przez Katedrę i 

Zakład Farmakologii Klinicznej, Komisję Farmakologii i Farmacji Klinicznej oraz Terapii 

Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii,  

Studenckie Koło Naukowe Farmakologii Klinicznej. Honorowy patronat był sprawowany 

przez: JM Rektora UM we Wrocławiu – prof. dr hab. Marka Ziętka, Dziekana Wydziału 

Farmaceutycznego z O. Analityki Medycznej – prof. dr hab. Halinę Grajetę, Ministerstwo 

Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Fundację Farmacji 

Dolnośląskiej, Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych, Naczelną Izbę 

Aptekarską, Dolnośląską Izbę Aptekarską, Dolnośląską Izbę Lekarską, Polskie Towarzystwo 

Farmaceutyczne, Polskie Towarzystwo Farmakologiczne, Polskie Towarzystwo Bezpiecznej 

Farmakoterapii. Partnerami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, Sekcja Studencka Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego, Młoda Farmacja, Forum Dolnośląskie Analityków, 

Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyła mgr farm. Kamila Urbańczyk 

(dowodząc grupą wspaniałych studentów i absolwentów - Koordynator ds. zewnętrznych 

Aleksandra Maj, Koordynator ds. sponsorów Magdalena Lazar, Koordynator ds. promocji 

mgr farm. Katarzyna Morawska, Koordynator ds. IT Piotr Restel, Koordynator ds. finansów 

Marcin Marcinkiewicz, Koordynator ds. rejestracji mgr farm. Paulina Madziara, 

Koordynator ds. kluczowych gości mgr farm. Aleksander Zięba, Koordynator ds. logistyki 

Bartosz Piekarczyk), a komitetowi naukowemu prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska.  

Konferencja była unikatowym wydarzeniem w skali Polski, zgromadziła blisko 300 

uczestników. Wzięli w niej udział farmaceuci kliniczni z krajów Unii Europejskiej, 

przedstawiciele środowiska naukowego, wybitni specjaliści, w tym również w dziedzinie 

farmakoekonomiki, praktycy farmaceuci i lekarze, dyrektorzy szpitali, studenci uniwersytetów 

medycznych. Jej celem było stworzenie platformy umożliwiającej nawiązanie współpracy 

między przedstawicielami zawodów medycznych, zwiększenie świadomości dotyczącej roli 

farmacji klinicznej we współczesnym systemie ochrony zdrowia oraz wywołanie dyskusji na 

ten temat.  

 Na wstępie prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak (Kierownik Katedry i 

Zakładu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji UM w Poznaniu) oraz prof. dr hab. n. med. 

Bogusław Okopień (Kierownik Katedry Farmakologii-Kliniki Chorób Wewnętrznych i 

Farmakologii Klinicznej, UM w Katowicach) – Konsultanci Krajowi w dziedzinie farmacji 

klinicznej i farmakologii klinicznej przedstawili oba obszary wiedzy podkreślając ich 

wzajemną komplementarność. Następnie zagraniczni eksperci ze Słowenii (mgr farm. Janez 

Toni - Kierownik Zespołu Farmaceutów Klinicznych Pulmunologiczno-Alergologicznego 

Szpitala Klinicznego Golnik), Czech (dr farm. Daniela Fialová - Kierownik Centrum 

Edukacyjnego Farmacji Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Karola w 

Pradze) i Niemiec (mgr farm. Klaus Meier - Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia 

Farmaceutów Onkologicznych) zaprezentowali swoje doświadczenia związane ze współpracą 

lekarzy i farmaceutów na oddziałach szpitalnych, szczególnie podkreślając zalety tworzenia 

interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych i dzieląc się praktycznymi wskazówkami z 

zakresu implementacji farmacji klinicznej. Zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia 

zmian legislacyjnych umożliwiających taką współpracę oraz znaczenie farmakoekonomiki dla 

optymalizacji terapii chorób nowotworowych. Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska 

(Kierownik Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UM w Poznaniu) 



omówiła aspekty ekonomiczne i realne korzyści obecności farmaceuty na oddziale szpitalnym. 

Dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska  (Katedra i Zakład Edukacji Medycznej UM w 

Poznaniu) przybliżyła temat edukacji interprofesjonalnej w toku kształcenia na kierunkach 

medycznych. Rozwiązania edukacyjne bazujące na tej idei umożliwiają studentom kierunków 

medycznych uczenie się „ze sobą, o sobie i od siebie nawzajem”, co w przyszłości pozwala im 

realizować codzienne obowiązki zawodowe z większą świadomością znaczenia współpracy dla 

zwiększenia jakości świadczonych usług. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-

Tobis (Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej oraz Pracowni Geriatrii UM w 

Poznaniu) przedstawiła możliwości współpracy farmaceutów i lekarzy w zakresie geriatrii. Na 

Jej macierzystej Uczelni prowadzone są już wspólne dla studentów III i IV roku obu kierunków 

zajęcia fakultatywne pt. „Analiza błędów lekowych -  współpraca lekarza i farmaceuty”.  

Drugą część konferencji stanowił panel dyskusyjny dotyczący sytuacji farmacji 

klinicznej w Polsce, w którym udział wzięli prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz (Dyrektor 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu), prof. dr hab. Bogusław 

Okopień, prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, prof. dr hab. Małgorzata Kozłowska-

Wojciechowska (Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej 

Warszawskiego UM), lek. med. Barbara Korzeniowska (Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

Otwartego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu), mgr farm. Olga 

Fedorowicz (Kierownik Apteki Szpitalnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we 

Wrocławiu) oraz mgr farm. Anna Giżycka (Kierownik Pracowni Cytostatyków 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie). Podczas panelu dyskutowano na temat 

możliwości zatrudnienia farmaceutów klinicznych na oddziałach szpitalnych, aktualnego 

programu studiów farmaceutycznych i specjalizacji z zakresu farmacji klinicznej, podstaw 

prawnych dostępu farmaceuty do dokumentacji medycznej, różnic między farmacją kliniczną i 

szpitalną, konieczności zawężenia specjalizacji z farmacji klinicznej do wybranych dziedzin i 

nacisku na zdobywanie umiejętności praktycznych przy łóżku pacjenta, zidentyfikowania i 

rozwiązania przeszkód stojących na drodze rozwoju farmacji klinicznej. Jednomyślnie 

stwierdzono, że obecność farmaceuty klinicznego na oddziale szpitalnym niesie ogromne 

korzyści w zakresie poprawy skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii, a także przyczynia 

się do wymiernych oszczędności dla placówki ochrony zdrowia i całego systemu opieki 

zdrowotnej. Przyczyną trudności jest brak regulacji prawnych dotyczących zatrudniania 

farmaceutów na oddziałach szpitalnych, m.in. ustawy o zawodzie farmaceuty. Postulowano o 

wprowadzenie zajęć i praktyk dla studentów kierunku farmacja na oddziałach szpitalnych, jak 

również krytykowano płatny system specjalizacji dla magistrów farmacji, co wpływa na m.in. 

ograniczoną czasowo ilość zajęć  praktycznych w szpitalu. 

Każdej sesji towarzyszyło duże zainteresowanie i znakomita atmosfera, ożywione 

dyskusje przenosiły się w przerwach z sal obrad do kuluarów. Pomimo bardzo intensywnego 

planu zajęć nawet w godzinach popołudniowych sala wykładowa była pełna. 

Uzupełnienie wykładów stanowiły interesujące warsztaty tematyczne, które prowadziła 

mgr Kinga Truś (psycholog, psychoterapeuta). Warsztaty dotyczyły doskonalenia 

umiejętności w zakresie definiowania zakresów odpowiedzialności za przebieg procesu 

komunikacyjnego na linii lekarz – farmaceuta – odbiorca – nadawca. Obejmowały również 

ćwiczenie umiejętności w obszarze rozpoznawania oraz definiowania barier komunikacyjnych, 

a następnie zastosowania konstruktywnych algorytmów komunikacyjnych. W związku z 

powyższym zaprezentowano i omówiono, wspólnie z uczestnikami warsztatów, zasady 

udzielania informacji zwrotnej opartej na komunikacie „ja”, a także niektóre z modeli 

asertywnej komunikacji opartej na wspólnym poszukiwaniu porozumienia i rozwiązań, 

zwłaszcza w zakresie wymiany poglądów oraz różnicy zdań.  

 



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.  

 

Farmaceuta kliniczny to wysokowykwalifikowany specjalista, który współpracuje 

z: 

- lekarzem zlecającym farmakoterapię – wyjaśnia i rozwiązuje problemy lekowe, pomaga w 

doborze odpowiedniego preparatu leczniczego, schematu dawkowania, drogi podania 

zgodnie z aktualnym stanem zdrowia pacjenta, ocenia ryzyko wystąpienia niepożądanych 

działań leków, w tym interakcji, udziela wszechstronnej informacji dotyczącej optymalizacji 

leczenia, monitoruje niepożądane działania leków 
 

- pielęgniarką – minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu w zakresie procesu 

przygotowywania i podawania leków, warunków ich przechowywania, zachowania 

zaleconego schematu dawkowania, udziela informacji o lekach dotyczących m.in. 

niepożądanych ich działań, w tym niepożądanych interakcji oraz metod zapobiegania im lub 

zmniejszania ich nasilenia 

 

- diagnostą laboratoryjnym – w zakresie terapii monitorowanej stężeniami leków, informacji 

o lekach, ich działaniach niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na 

wyniki badań laboratoryjnych 

 

- pacjentem - przeprowadza wywiad lekowy z pacjentem i/lub jego rodziną, na podstawie 

którego identyfikuje problemy lekowe, edukuje go w zakresie jego choroby i farmakoterapii, 

monitoruje procesy compliance i adherance. 

 

Ponadto do zadań farmaceutów klinicznych należy aktywne uczestniczenie w tworzeniu, 

wprowadzaniu zmian i kontrolowaniu receptariusza szpitalnego, udział w przeprowadzaniu 

analiz farmakoekonomicznych, pomoc przy opracowywaniu i/lub uaktualnianiu standardów 

leczenia, tworzeniu szpitalnej listy leków, uczestniczenie w prowadzeniu polityki 

prozdrowotnej oraz udział w badaniach klinicznych. 

 

        Kamila Urbańczyk 

        Anna Wiela-Hojeńska 


