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Szanowny Panie,

W imieniu własnym, Naczelnej Rady Aptekarskiej, a także farmaceutów
- uczestników IV edycji „Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla
polskich farmaceutów organizowanego przez Naczeiną Izbę Aptekarską
współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, pragnę złożyć serdeczne
podziękowania firmie Eprus za udzielenie wsparcia finansowego dla tegorocznej edycji
zagranicznych, specjalistycznych szkoleń, a także za Pana osobiste zaangażowanie w
ten prOces.

we

Pragnę również poinformować, że pomimo rocznej przerwy w organizacji
szkoleń, związanej z ogłoszeniem stanu pandemii COVID-19, w ścisłej współpracy
z hiszpańskimi Ośrodkami Szkolącymi i przy zachowaniu najwyższych standardów
bezpieczeństwa, IV edycja staży dla farmaceutów w 2021 r. została z sukcesem
zrealizowana.

To dzięki Państwa wsparciu 4 zdolnych, ambitnych i pragnaących rozwijać się
zawodowo w obszarze farmacji szpitalnej i klinicznej farmaceutów, miało možliwość
szkolić się pod okiem wybitnych, hiszpańskich specjalistów w nowoczesnych
szpitalach uniwersyteckich w Elche i na Majorce.

W tym roku do udziału w programie zostały zakwalifikowane:
dr n. farm. Katarzyna Regulska z Wielkopolskiego Centrum Onkologi,
mgr farm. Aleksandra Suchcicka z Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
mgr farm. Aleksandra Mikołajczyk z Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Elblagu,
mgr farm. Agnieszka Fenig ze Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Jako współorganizatorom programu, szczególnie zależy nam na umożliwieniu
praktycznego rozwoju umiejętności klinicznych każdego z uczestników i wskazaniu
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właściwego kierunku dla zmian wtymnobszarze farmacji. Biorąc pod uwage powyższe
cele, każda z farmaceutek podczas miesięcznego szkolenia, miała możliwoŚć
zapoznania się m.in.: z zasadami realizacji opieki farmaceutycznej świadczonej dla
pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych, walidacji farmaceutycznej, a także
aplikacjami mobilnymi usprawniajacymi pracę zespołów medycznych. Nasze
założenia, równieżiw tym roku zostały realizowane o czym świadczą opinie samych
uczestniczek:

„Staż uświadomit mi, że farmacja szpitalna ma szansę na lepszą
przyszłość w Polsce i stat się motorem napedowym do dalszego
działania",
„Staż nakreślil mi ramy pracy w zakresie farmacji klinicznej",
„Staż
zawodowych".

zmotywowat mnie do podnoszenia swoich kwalifikacji

Jeszcze raz serdecznie dziękuje za Państwa wsparcie dla tej inicjatywy
edukacyjnej. Wyrażam głęboką nadzieje, że rosnące z roku na rok grono farmaceutów,
którzy mają możliwość kształcić się w oparciu o dobre europejskie wzorce, stanowić
będzie solidną podstawę do budowania filarw farmacji szpitalnej i klinicznej
zorientowanej na pacjenta. W dobie licznych zmian legislacyjnych i przeobrażaniu się
naszej pozycji w systemie ochrony zdrowia, to nieoceniona wartość.

Liczę również, że nasza obecna i przyszła wspõłpraca podczas organizacji
kolejnej, V edycji programu w 2022 r. wpłynie na zmianę postrzegania zawodu
farmaceuty w szpitalu i efektywne wykorzystanie naszego potençjału w placówkach
ochrony zdrowia. Już teraz zapraszam do współpracy w nadchodzacym roku.

Dziękuje, że są Państwo z nami.

Elżbieta Piotroska-Rutkowska

PrezesNaczelne Rady Aptekarskiej
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