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W dniach 20 – 22 kwietnia 2012 w Manchesterze odbył się kolejny (VIII) Kongres 

Farmaceutek Europejskich. Konferencja ta jest bardzo waŜnym wydarzeniem na skalę 

międzynarodową, organizowanym co roku w innym państwie europejskim. Międzynarodowe 

spotkania farmaceutek mają na celu przede wszystkim integrację europejskiego środowiska 

farmaceutycznego, wymianę doświadczeń i wiedzy zawodowej. Organizatorkami 

tegorocznego kongresu były koleŜanki ze Związku Farmaceutek Brytyjskich – National 

Association of Women Pharmacist (NAWP), który został załoŜony w Wielkiej Brytanii w 

1905 roku (!).  W spotkaniu wzięły udział reprezentantki czterech krajów; najliczniej, wśród 

gości, reprezentowany był Związek Farmaceutek Niemieckich (DPV). Polską Naczelną Izbę 

Aptekarską oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie, a takŜe Wydział Farmaceutyczny 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowała dr n. farm. Monika Zielińska-

Pisklak z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Tematem wiodącym 

kongresu były Choroby Neurologiczne (Neurological Disorders), a jednym z głównych 

sponsorów była firma Pfizer – producent wielu leków stosowanych w chorobach 

neurodegeneracyjnych. Gościem honorowym VIII Konferencji był Martin Astbury, Prezes 

Królewskiej Izby Aptekarskiej (Royal Pharmaceutical Chamber). Obrady otworzyła Virginia 

Watson (Prezes NAWP), która podkreśliła, Ŝe tegoroczne spotkanie jest zarazem 107 

Kongresem Farmaceutek Brytyjskich.  

Pierwszy z niezmiernie ciekawych wykładów pt.: „Overview of more commonly 

encountered neurological deseases, and their diagnosis” wygłosił dr Mark Roberts (konsultant 

neurologii z BMI Alexandra Hospital). Przedstawił on kilkanaście chorób o podłoŜu 

neurologicznym; omówił takŜe ich diagnostykę, nowoczesne sposoby leczenia oraz podkreślił 

ogromną rolę farmaceuty w rozpoznawaniu pierwszych symptomów, a takŜe prowadzeniu 

terapii. Kolejny wykład, pt: „Managment of Stroke and other Neurological Diseases from a 

Physiotherapist’s Perspective” wygłosiła Claire Rose, fizjoterapeutka pracująca z chorymi na 

stwardnienie rozsiane (Multiple Sclerosis, MS), chorobę Parkinsona (Parkinson Disease) oraz 

pacjentami po udarze, w Bronglais Hospital (Aberystwyth, Walia). Rocznie w Wielkiej 

Brytanii odnotowuje się ponad 110 000 nowych przypadków udaru, co kosztuje NHS 

(National Health Service) ponad 2.8 miliarda funtów. W związku z tym w UK powstały 

liczne programy mające na celu: (i) zapobieganie występowaniu, (ii) wczesne wykrywanie i 

wdroŜenie leczenia, a takŜe (iii) objęcie odpowiednią rehabilitacją pacjentów dotkniętych tą 

chorobą. Następnym prelegentem była Profesor Karen Nieber z Lipska, która na wykładzie 



pt.: „Novel Therapies in Parkinson’s Disease – the adenosine receptor” omówiła nowe 

strategie leczenia choroby Parkinsona, związane z receptorami adenozynowymi. 

Przedstawione zostały m. in. właściwości Istradefyliny (KW-6002), która będąc selektywnym 

antagonistą receptora adenozynowego A2A ma szanse stać się w przyszłości nowym lekiem 

stosowanym w tej chorobie. Kolejny wykład pt: “Development of a Pharmaceutical Service 

for Psychiatric Patients in Germany” wygłosiła dr Martina Hahn, farmaceutka pracująca na 

oddziale (a nie w aptece!) szpitala psychiatrycznego w Wiesbaden. Omówiona została rola 

farmaceuty szpitalnego w opiece nad pacjentami leczonymi neuroleptykami i lekami p. 

depresyjnymi, a takŜe w planowaniu oraz monitorowaniu terapii chorób psychicznych z 

uwzględnieniem licznych interakcji pomiędzy stosowanymi lekami.   
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