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– jedeN PRoBLeM, RóżNe SPojRzeNia”

Mgr Ewa Zygadło-Kozaczuk
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W dniach 16-17 maja 2013 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja zatytułowana 
„Bezpieczna farmakoterapia – jeden problem, różne spojrzenia”, której głównym or-
ganizatorem była Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medyczne-
go we Wrocławiu, a jednym ze współorganizatorów i pomysłodawców Centrum Infor-
macji o Leku i Biblioteka UMW. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Prof. dr hab. Marek Ziętek.

Głównym celem interdyscyplinarnego spotkania szkoleniowego z udziałem leka-
rzy, farmaceutów, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych oraz studentów uniwersy-
tetów medycznych było przyjrzenie się z różnych perspektyw zagadnieniu bezpiecznej 
farmakoterapii.   

Uczestnicy, pierwszego dnia konferencji, mieli możliwość wysłuchania wykładów 
wielu znakomitych specjalistów: klinicystów, wykładowców akademickich oraz bada-
czy z ośrodków naukowych z Wrocławia, Poznania i Gdańska. Na konferencji prezen-
towane były m.in. takie zagadnienia jak: nowe przepisy dotyczące pharmacovigilance, 
wiarygodność badań klinicznych, wpływ technologii postaci leku na stosowanie pro-
duktów leczniczych, ordynowanie leków wśród populacji wrażliwych, odpowiedzial-
ność lekarzy i farmaceutów za udzielanie informacji na temat leków oraz rola farma-
ceuty klinicznego i źródła informacji o lekach wykorzystywane w codziennej pracy 
lekarzy i farmaceutów. 

Szczególne zainteresowanie na konferencji wzbudził wykład gościa specjalnego, 
którym był dr Michel Le Duff – farmaceuta kliniczny z Regionalnego Ośrodka Infor-
macji o Leku przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rennes we Francji. Mówił 
on o roli ośrodków informacji o leku w zakresie poprawy bezpieczeństwa farmakotera-
pii oraz o aspektach klinicznych takiej działalności. Podkreślał także w swoim wystą-
pieniu ważność źródeł informacji o lekach i terapiach, z których należy korzystać aby 
odpowiedzi na zadane pytania kliniczne były zawsze wiarygodne, obiektywne i łatwe 
do zastosowania w praktyce. Przedłużeniem konferencji było zorganizowanie drugiego 
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dnia warsztatów z informacji o leku. Idea takich warsztatów zrodziła się kilka miesięcy 
wcześniej, dzięki współpracy Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej z Centrum 
Informacji o Leku i Szpitalem Klinicznym w Rennes oraz Biblioteką UMW. Głównym 
celem jaki przyświecał organizatorom tego przedsięwzięcia było powiązanie wiedzy 
teoretycznej z praktyką kliniczną i przeprowadzenie zajęć metodą studium przypadku. 
Warto podkreślić, że były to pierwsze tego typu zajęcia na wrocławskiej uczelni, na 
których farmaceuci, lekarze oraz studenci medycyny i farmacji pracowali razem nad 
rozwiązywaniem prawdziwych przypadków klinicznych dotyczących farmakoterapii. 

Warsztaty zatytułowane „Między nauką i praktyką. Jak odpowiadać na pytania 
dotyczące leków? Gdzie szukać wiarygodnych informacji? Rozwiązywanie wybranych 
przypadków z pediatrii, interny, geriatrii”, prowadzone przez dr Michel’a Le Duff oraz 
autorkę niniejszego sprawozdania, okazały się bardzo pouczającym doświadczeniem. 
Uczestnicy warsztatów mieli bowiem okazję pracować w interdyscyplinarnych gru-
pach i doświadczać jak ważnym aspektem w rozwiązywaniu przypadków z zakresu 
farmakoterapii jest zadawanie właściwych pytań i dobre zrozumienie problemu kli-
nicznego. Dopiero bowiem po osiągnięciu tego etapu można poszukiwać właściwego 
rozwiązania, posiłkując się przy tym odpowiednio wybranymi źródłami informacji. 

Zajęcia z informacji o leku cieszyły się dużym zainteresowaniem, a potrzeba kon-
tynuowania praktycznych szkoleń z farmakoterapii oraz umiejętności przeszukiwania 
źródeł została wyrażona w ankiecie podsumowującej zajęcia. Uczestnicy bardzo wyso-
ko ocenili m.in. prowadzenie warsztatów oraz ich tłumaczenie na język polski, a także 
kompetencje prowadzących w odniesieniu do omawianych przypadków i powiązanie 
szkolenia z praktyką zawodową. Uwagi, jakie część uczestników zawarła dodatkowo 
w ankiecie, obejmowały zwiększenie omawianej liczby przypadków oraz czasu trwa-
nia szkolenia. Bardzo dobra ocena warsztatów wiązała się także z podkreśleniem przez 
uczestników faktu, że zajmowali się rozwiązywaniem, nie wymyślonych, ale realnych 
przypadków klinicznych. Dobrym doświadczeniem okazała się także możliwość sko-
rzystania na miejscu z książek i baz danych oferowanych przez Bibliotekę oraz po-
kazanie jak bardzo istotne w codziennej pracy klinicysty są umiejętności korzystania 
z odpowiednio wyselekcjonowanych źródeł informacji.   

Konferencja „Bezpieczna farmakoterapia – jeden problem, różne spojrzenia” była 
już drugą interdyscyplinarną konferencją organizowaną przez Katedrę i Zakład Far-
makologii Klinicznej UM we Wrocławiu, którą kieruje prof. dr hab. Anna Wiela-Ho-
jeńska. Pierwsza tego typu konferencja poświęcona antybiotykoterapii i leczeniu bólu 
miała miejsce w zeszłym roku i cieszyła się, tak jak i tegoroczna, dużym zaintereso-
waniem. Mamy nadzieję, że kolejne tego typu spotkania przyniosą następne dobre do-
świadczenia we współpracy lekarsko-farmaceutycznej i będą owocowały wspólnymi 
szkoleniami dla studentów medycyny i farmacji. 

Interdyscyplinarne spotkania są bardzo ważną platformą wymiany doświadczeń po-
między różnymi środowiskami i pozwalają na aktywne włączenie się w tworzenie pro-
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gramu szkoleniowego różnych jednostek dydaktyczno-naukowych, które na co dzień 
nie zawsze mają czas aby ze sobą współpracować. Rola bibliotek w tego typu przedsię-
wzięciach jest też bardzo ważna ponieważ pozwala na praktyczne pokazanie lekarzom 
i farmaceutom różnych aspektów wykorzystania baz danych w ich codziennej pracy.   
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