
 

Szanowni Państwo, 

Wszyscy, a zwłaszcza farmaceuci – wykonujący zawód medyczny – zdajemy sobie sprawę, jakie 

zagrożenia dla zdrowia i życia niesie COVID-19. 

 Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które z różnych powodów się nie zaszczepiły, aby 

przed wyjazdem na Sesję wykonały stosowne testy na obecność wirusa. Będzie to wyrazem szacunku 

dla siebie i innych. 

Bądźmy odpowiedzialni i nie narażajmy zdrowia własnego i pozostałych uczestników Sesji. 

RAMOWY PROGRAM 

XVI  SESJI  SZKOLENIOWEJ 

KOMISJI   APTEK   SZPITALNYCH , ZAKŁADOWYCH  I  DZIAŁÓW  FARMACJI   SZPITALNEJ 

Łańsk 8 -10 października 2021 r. 

 

Piątek  8 października 

 

14.00  zbiórka:  Warszawa ul. Żeromskiego 77 (przed siedzibą Izby) 

14.30  wyjazd do ośrodka wypoczynkowego w Łańsku 

19.00 – 19.30 zakwaterowanie    

19.30 – 21.00 otwarcie sesji – mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka, mgr farm. Adam Borowy,  

 Panel dyskusyjny z udziałem mgr farm. Marioli Kostewicz (MWIF) i mgr farm. Iwony 

Górskiej (WIF) 

21.15 – 23.00 kolacja – grill, ognisko 

 

 

Sobota  9 października 

 

8.30 - 9.30 śniadanie  

9.30 – 10.30 posiedzenie naukowo-szkoleniowe „Powikłania kardiologiczne i internistyczne po 

przebytym COVID-19” 

 wykładowca: dr n. med. Piotr Gryglas 

10.30 – 10.45     prezentacja  firmy B.Braun 

10.45 – 11.45 posiedzenie naukowo-szkoleniowe  „Zasady farmakoterapii w stanach zagrożenia 

zdrowotnego. Różne drogi podania przy użyciu gotowych zestawów” 

 wykładowca: prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała 

11.45 – 12.00 przerwa kawowa.  

12.00 – 13.00  posiedzenie naukowo-szkoleniowe  „Chory urazowy – grzechy zaniechania” 

wykładowca: prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała 

13.00 – 14.00  obiad 

14.00 – 15.00 posiedzenie naukowo-szkoleniowe  „Czas pandemii. Nowe zjawiska 

psychospołeczne”, 

wykładowca dr n. med. Maja Herman  

15.00 – 19.30 czas wolny, dla chętnych spacer po Olsztynie z przewodnikiem   

19.30 – 23.00 kolacja  

   



Niedziela  10 października 

 

8.30  –  9.30 śniadanie  

9.30  – 11.00 posiedzenie naukowo-szkoleniowe -  mgr Monika Kapuścińska – temat wykładu w 

trakcie ustaleń 

11.00 – 11.45 przerwa kawowa (oraz czas na opuszczenie pokoi) 

 

11.45 – 13.15 posiedzenie naukowo-szkoleniowe  „Antybiotykoterapia ciężkich postaci zakażeń. 

Szczepy wielolekooporne. Nowe możliwości terapeutyczne.” 

 wykładowca dr hab. n. med. Jarosław Woroń 

13.15 – 13.30 podsumowanie i zakończenie Sesji  

13.30 – 14.20 obiad  

14.20  wyjazd do Warszawy 

 

_______________ 

 tematy i  godziny posiedzeń mogą ulec nieznacznej zmianie 
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