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VIII SESJA SZKOLENIOWA APTEKARZY 

W KRYNICY-ZDROJU 

 

KOMUNIKAT   NR   1  

   
      P.T. 
      Członkowie 
      Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie 
      Okr ęgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie 
      Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej  
      w Rzeszowie 
 
 Okręgowe Izby Aptekarskie w Warszawie i Krakowie oraz Studium Kształcenia 
Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Studium Kształcenia 
Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
organizują w  terminie od 12 sierpnia (niedziela) do 19 sierpnia (niedziela) 2012 r.                     
w Krynicy-Zdroju  VIII SESJĘ SZKOLENIOW Ą APTEKARZY . 
W programie przewidujemy zajęcia poświęcone przede wszystkim zagadnieniom 
zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną,  oraz problematyce najnowszych 
osiągnięć w naukach farmaceutycznych i opiece farmaceutycznej. 
 
 W programie przewidujemy 2 kursy, które umożliwi ą  uzyskanie ok. 20 - 22 
(tzw. „twardych”) punktów edukacyjnych oraz posiedzenia naukowo-szkoleniowe, które 
umożliwi ą  uzyskanie ok. 22-24( tzw. „miękkich”) punktów  edukacyjnych. 
 

Ramowy program Sesji; 
 

niedziela 12 sierpnia:  - zakwaterowanie, obiad – od godz. 13.00 
    - o godz. 17.00 uroczyste otwarcie Sesji, oraz wykład   
      inauguracyjny 
 

poniedziałek i wtorek - posiedzenia naukowo-szkoleniowe oraz kursy 
13 sierpnia  -  14 sierpnia 
 

środa 15 sierpnia - święto – nie przewidujemy zajęć, ew. wycieczka, a o godz. 20.00  
         spotkanie integracyjne w Tyliczu 
 

od czwartku 16 sierpnia do soboty 18 sierpnia  
    – każdego dnia  posiedzenia naukowo-szkoleniowe, kursy  oraz 
       dyskusje   panelowe, 
 

niedziela 19 sierpnia - podsumowanie Sesji , rozdanie certyfikatów oraz   
      uroczyste zakończenie Sesji. 



 
Koszt tygodniowego turnusu obejmujący: 
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, 
-  śniadania i obiady,  
- udział w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych, 
- udział w panelach dyskusyjnych, 
- wieczór integracyjny w Tyliczu 
- spotkanie w sali bankietowej Pensjonatu PATRIA poświęcone  
  m. in. 110 rocznicy urodzin Jana Kiepury 
wynosi (tak jak w 2011 r.)  980,00 zł ( 140,00 zł za dobę). 
 
 
 
Dodatkowo uczestnicy Sesji wnoszą opłaty  za: 
- kursy w ramach ciągłych  szkoleń  farmaceutów 
 - ew. kolacje w hotelu – 25 – 35 zł 
- bilety  na imprezy artystyczne 
- opłatę klimatyczną – płatną gotówką w recepcji hotelu. 
 
 
 Koleżanki i Koledzy – członkowie OIA w Warszawie oraz innych Izb - 
zainteresowani udziałem w Sesji, proszeni są o przesłanie zgłoszenia na druku 
„zgłoszenie” dołączonym do niniejszego  komunikatu nr 1  najpóźniej do czwartku              
26 kwietnia 2012 r. do biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie  
   ul. Długa 16  
       00-238 Warszawa, 
   fax.  22 635-27-72  
   e-mail: warszawa@oia.pl 
 
 Osoby, które nadeślą zgłoszenie,  otrzymają (na domowe adresy) komunikat  
nr 2 wraz z programem Sesji,   cennikiem biletów oraz informacje organizacyjne, numer 
konta bankowego Centrum Konferencyjnego MOTYL, na które należy przesłać zaliczkę 
za udział w VIII Sesji Szkoleniowej Aptekarzy. (Centrum Konferencyjne MOTYL może 
wystawić na Państwa życzenie fakturę VAT za udział w Sesji). 
 
Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne z ramienia Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Warszawie jest Pani Anna Skołek   tel. 785 – 66 – 55 – 14. 
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