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Dzień Polskiej Farmacji już po raz piętnasty! 

 

Elegancko, uroczyście, miło, ale przede wszystkim  ogromnie profesjonalnie. 

Tak właśnie od samego początku przebiegał Dzień Polskiej Farmacji – 

wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych 

merytorycznych spotkań branży farmaceutycznej w naszym kraju. To wielkie 

święto całego środowiska farmaceutycznego, nie tylko aptekarzy, producentów 

i dystrybutorów leków, lecz również naukowców pracujących dla farmacji i 

studentów – przyszłych farmaceutów.  

Pomysł tego święta zrodził się w 2001 roku, przy okazji jubileuszu 10-lecia 

„Gazety Farmaceutycznej” i z jej inicjatywy. Magazyn, wydawany przez 

Wydawnictwo Kwadryga, służy integracji, zbliżeniu świata farmacji ze światem 

medycyny, prezentując na swoich łamach istotne problemy tych środowisk. 

Integracji mają też służyć Dni Farmacji. – To potrzebna i pożyteczna inicjatywa, 

umożliwiająca spotkanie różnych środowisk, działających w jednej branży, ale 

na co dzień nie zawsze mówiących jednym głosem – powiedziała podczas 

jednego z pierwszych Dni redaktor naczelna „Gazety Farmaceutycznej”, Ewa 

Dux-Prabucka.  

Choć każdy Dzień można uznać za szczególny, to na pewno wyjątkowy był ten 

związany z akcesją Polski do Unii Europejskiej. W Warszawie gościli wówczas 

przedstawiciele najważniejszych europejskich organizacji farmaceutycznych. 

Wielu z nich spotkało się ze sobą po raz pierwszy.  

Przez te wszystkie minione lata Dni Polskiej Farmacji wspierały działające w 

branży organizacje zawodowe i gospodarcze oraz wiodące firmy 

farmaceutyczne, podnosząc prestiż uroczystości. Uczestniczyło w nich wielu 

przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, 

nie tylko związanych z farmacją. Gościem jednych z pierwszych Dni była Jolanta 

Kwaśniewska. Tu, w 2002r.,  tytułem „Człowieka Sukcesu Polskiej Farmacji” 

uhonorowany został Jerzy Starak, który rok wcześniej dokonał prywatyzacji 
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największego polskiego przedsiębiorstwa farmaceutycznego, tu tytuły 

„Niezawodnego Przyjaciela” otrzymali: prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, 

Bożena Walter i Jerzy Owsiak.  

Bo  Dni Polskiej Farmacji to nie tylko okazja do wymiany doświadczeń, 

wysłuchania interesujących wykładów, ale i wyróżnienia, tytuły, przyznawane 

za szczególne osiągnięcia. „Złote Serce Farmacji”, „Lider Odpowiedzialności 

Społecznej”, „Apteka Pro Futuro”, „Pasjonaci Farmacji”, „Lek XX-lecia” – to 

niektóre z kategorii.  

Każdy z minionych Dni miał swoje motto, swoją tematykę. Hasłem 

tegorocznego, jubileuszowego jest „Nowelizacja prawa szansą czy 

zagrożeniem dla pacjenta i rozwoju rynku leków w Polsce?”. Organizatorem, 

jak zwykle od lat – „Gazeta Farmaceutyczna” i Izba Gospodarcza „Farmacja 

Polska”. Nie brakuje  wspierających  organizacji i firm farmaceutycznych, 

których jest tak wiele, że trudno byłoby wszystkie wymienić.  

Podczas tegorocznej Konferencji nastąpi rozstrzygnięcie już III edycji Konkursu 

Lider Nauk Farmaceutycznych, którego partnerami są Polskie Towarzystwo 

Farmaceutyczne i Gedeon Richter. Konkurs adresowany jest do młodych 

doktorów, podejmujących prace badawcze o charakterze aplikacyjnym, a jego 

celem jest promowanie nowych patentów i innowacyjnych rozwiązań, które 

mogą mieć praktyczne zastosowanie. 

Tegoroczny Dzień Polskiej Farmacji odbywa się w Hotelu Airport Okęcie.  

 

 

Więcej informacji na stronach:  

www.kwadryga.pl  

www.lidernaukfarmaceutycznych.pl 

http://www.kwadryga.pl/



