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Słowo wstępne 

Trzydzieści jeden krajów, 500 000 000 obywateli w UE jest wspieranych przez 400 000 farmaceutów zatrudnionych w 154 000 
aptekach, co daje ogółem 23 000 000 pacjentów dziennie otrzymujących 263 444 zarejestrowanych produktów leczniczych. 
 
Farmaceuta to bardzo dobrze wyszkolony personel medyczny uznany na całym świecie za kluczowy element podstawowej opieki 
zdrowotnej. Światowe trendy w opiece zdrowotnej, takie jak brak lekarzy, brak pielęgniarek, cięcia środków na opiekę zdrowotną, 
starzenie się populacji, wymagają większej liczby pracowników niż kiedykolwiek, co będzie wyzwaniem na kolejną dekadę dla 
Ministerstwa Zdrowia. 
 
Farmaceuci są dużą i najbardziej dostępną i wykwalifikowaną grupą wśród innych zawodów. Przez większość czasu w wielu krajach UE 
są oni niedoceniani z powodu wielu problemów politycznych i wewnętrznych walk różnych grup interesów. 
 
Przez wiele lat obserwując system edukacji farmaceutów na uczelniach oraz system kształcenia podyplomowego, szukałem sposobu na 
pokazanie studentom i farmaceutom innego modelu kształcenia jakiego miałem okazję doświadczyć w krajach anglosaskich. Jednym z 
moich najlepszych i najbardziej wartościowych kursów, był staż kliniczny w Kanadzie. W ostatnich latach, rola farmaceutów w Kanadzie 
wzrosła do tego stopnia, że są na pierwszym miejscu w rankingu zawodów zaufania publicznego. 
 
Zapraszam na czwartą edycję warsztatów „Farmaceuci bez Granic IV : KOMUNIKACJA I PROFESJONALIZM W OPIECE ZDROWOTNEJ” 
 
 
Dr n. farm. Piotr Merks 

Warsztaty „Farmaceuci bez granic” 
Accreditation Council for 

Pharmacy Education 



Kilka opinii o  „Farmaceuci bez granic” 



Tak było na poprzednich edycjach: 

 

 

 

Jeden z dni warsztatów 2 edycji – szczepienia warsztaty praktyczne: 

Farmaceuci otrzymali certyfikat  z Logiem 

Royal Pharmaceutical Society (RPharmS) 

wskazujący na zdobyte umiejętności i 

posiadanie wiedzy w temacie immunologi, 

wakcynologii oraz jak prawidłowo wykonać 

szczepienie + zdobyli umięjętność pierwszej 

pomocy przy wstrząsie anafilaktycznym. 



Lokalizacja konferencji w Warszawie:  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie 

Wydział medyczny (Collegium Medicum) 

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21 

01 - 938 Warszawa 

Lokalizacja konferencji - Łódź oraz Katowice – podamy już niedługo! 
 



Zapraszamy na 4 edycję warsztatów „Farmaceuci bez granic”.  

Kurs skierowany jest do wszystkich farmaceutów z aptek 

ogólnodostępnych, szpitalnych, nauczycieli akademickich, którzy 

uczą opieki farmaceutycznej oraz studentów, którzy chcą wykonać 

kolejny krok w kierunku doskonalenia swoich umiejętności 

komunikacji z pacjentem i zwiększenie efektywności kierowania 

własnym zespołem. 

W trzech pierwszych edycjach warsztatów wzięło udział ok 600 

uczestników, którzy ocenili jakość merytoryczną i logistyczną 

konferencji jako 10 na 10!!! 

Terminy konferencji: 12,13,14,15 Grudnia 2019 

Czas trwania:   12 godzin dydaktycznych (12 pkt. Edukacyjnych) 

Lokalizacja konferencji:  

Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie 

Wydział medyczny (Collegium Medicum) 

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21 

01 - 938 Warszawa 

Łódź oraz Katowice – podamy już niedługo! 

 

Konferencja „Farmaceuci bez granic” – podstawowe informacje 

Accreditation Council for 

Pharmacy Education 

Opis 

- Przyznajemy 12 punktów twardych za udział w konferencji 

- Przekazujemy komplet materiałów, w tym komplet 

podręczników o wartości 160zł 

- Warsztaty prowadzone są przez ekspertów rangi światowej 

(możesz potrenować swój farmaceutyczny angielski) 

- Wystawiamy międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu  

- Poruszamy praktyczne i aktualne tematy m.in.: kierowanie 

własnym zespołem, współpraca farmaceuty z lekarzem 

komunikacja z pacjentem,, interwencje farmaceutyczne.  

- Nasze wykłady to krok milowy w umiejętności prowadzenia 

wywiadu z pacjentem i doradzaniu. 

- Realizujemy program edukacyjny przy wsparciu 

międzynarodowych i lokalnych ekspertów i autorytetów. 



Cena za udział w warsztatach jest uzależniona od 
terminu zapłaty: 

 

 

Tylko w październiku – oferta specjalna - 100 zł !!! 

Listopad – 200 zł 

Grudzień – 350 zł 

Studenci – cena zniżkowa -  prosimy o kontakt -  rejestracja@farmaceucibezgranic.pl 
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Czego możesz nauczyć się na naszych warsztatach? 
 

1: KIEROWANIE MAŁYM ZESPOŁEM W CODZIENNEJ PRACY APTEKI: 

Celem kursu jest zwiększenie efektywności kierowania własnym zespołem, zwiększenie jego 
samodzielności i odpowiedzialności i dzięki temu wygospodarowanie czasu kierownika apteki na 
rozwój firmy i własny. Celem jest zapoznanie z metodami kierowania ludźmi (przydzielania zadań, 
motywowania, informacji zwrotnej i rozwoju) w oparciu o zindywidualizowaną diagnozę 
pracowników (Model Hershey’a i Blancharda) i dopasowywanie zadań i ról do pracowników przy 
małej liczbie pracowników.  

 

2. KOMUNIKACJA I INFORMACJA O LEKU W PRACY APTEKARZA: 

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w komunikacji z pacjentami i ich 
rodzinami w zakresie edukacji zdrowotnej, farmakoterapii, stosowania leków RP i OTC. 

 

3. WSPÓŁPRACA FARMACEUTY Z LEKARZEM ORAZ RECEPTURA W APTECE 

Więcej informacji: www.farmaceucibezgranic.pl 

http://www.farmaceucibezgranic.pl/


Agenda: 

• Powitanie i wprowadzenie 

• Komunikacja – kluczowa kompetencja w opiece zdrowotnej wykład 45 min (Doc dr sc Arijana 
Meštrović, MPharm). 

• Profil osobowościowy DISC pracowników służby zdrowia warsztaty 75 min (Doc dr sc Arijana 
Meštrović, MPharm). 

• Przerwa 30 min. 

• Asertywna komunikacja i informacja zwrotna warsztaty 60 min (Doc dr sc Arijana Meštrović, MPharm). 

• 10 rad dotyczących komunikacji wykład 30 min (Doc dr sc Arijana Meštrović, MPharm). 

• Przerwa 30 min. 

• Motywacja i inteligencja emocjonalna wykład 30 min (Doc dr sc Arijana Meštrović, MPharm). 

• Profesjonalizm i ja – mój 100-dniowy plan warsztaty 60 min (Doc dr sc Arijana Meštrović, MPharm). 

• Przerwa 30 min. 

• Projekt KOOL – jak wykorzystać komunikację oraz Medycynę Opartą na Faktach (EBM) w celu 
doradzania pacjentowi wykład 60minut (Dr n. farm. Piotr Merks). 

• Praktyczne zastosowanie projektu KOOL do prowadzenia zaawansowanej opieki farmaceutycznej 60 
minut ((Dr n. farm. Piotr Merks). 

• Receptura w aptece 30 minut (Dr n. med. Walentyn Pankiewicz) 

• Współpraca farmaceuty z lekarzem 30minut. (mgr farm. Karolina Arciszewska) 

 



Odwiedź stronę: www.farmaceucibezgranic.pl 
 http://sklep.farmaceucibezgranic.pl/ 

 
 

Nasz fanpage: https://www.facebook.com/Farmaceucibezgranicpolska/ 
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Dziękujemy 
 

W razie pytań prosimy o kontakt: 
rejestracja@farmaceucibezgranic.pl 

Tel: 600 053 850 
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