
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z Ulriką Gillespie, które odbędą się w dniu 23.10.2022 r.  (niedziela) 

w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. 

Borowskiej 211.  

 

Plan spotkania: 

 23.10.2022 r. 
10:00 – 11:00  Rozwój usług farmacji klinicznej – doświadczenia Szpitala 

Uniwersyteckiego Uppsala w Szwecji 
Ulrika Gillespie 
Szpital Uniwersytecki Uppsala, Szwecja 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 13:30 Warsztaty z zakresu przeglądu lekowego  
- analiza przypadku 
- identyfikacja problemów lekowych i propozycje ich rozwiązań  
(praca w małych grupach) 
- ocena istotności zidentyfikowanych problemów lekowych 
Ulrika Gillespie 
Szpital Uniwersytecki Uppsala, Szwecja 

13:30 – 15:00 Prezentacje Członków PTFK/Dyskusja 
 

Wykład oraz warsztat będą prowadzone w języku angielskim. Wydarzenie jest bezpłatne dla Członków 

PTFK. Osoby chcące dołączyć do PTFK – 50 zł składki członkowskiej + 75 zł opłata za wydarzenie. Opłata 

dla osób spoza PTFK wynosi 150 zł.  

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy sylwetkę prelegentki: 

Ulrika Gillespie 

Dr Ulrika Gillespie jest zastępcą kierownika apteki w Uniwersyteckim Szpitalu Uppsala oraz prowadzi 

badania z zakresu praktyki farmaceutycznej. W 2002 roku rozpoczęła pracę jako jeden z pierwszych 

farmaceutów klinicznych  w Szwecji i od tego momentu jest odpowiedzialna za wdrażanie i rozwój, 

oraz podnoszenie rangi  usług farmacji klinicznej w regionie Uppsala.  

Edukacja 

• Post-doctoral fellow  w Instytucie Badawczym Bruyere (Uniwersytet w Ottawie, Kanada) w 

2014 roku 

• Uzyskanie tytułu  doktora w 2012, Uniwersytet Uppsala (Effects of Clinical Pharmacists 

Interventions on Drug-Related Hospitalisation and Appropriateness of Prescribing in Elderly 

Patients). 

• Uzyskanie specjalizacji z farmacji klinicznej, Uniwersytet Strathclyde, Glasgow, Szkocja, 1999 

• Ukończenie studiów na kierunku farmacja, Uniwersytet Uppsala, 1995 

Działalność naukowa: 

• Ewaluacja wpływu usług farmacji klinicznej na proces hospitalizacji pacjenta, jego 

farmakoterapię oraz wykorzystanie wszystkich zasobów systemu ochrony zdrowia  

• Hospitalizacje związane ze stosowaną farmakoterapią – identyfikacja, zapobieganie  

• Optymalizacja farmakoterapii w populacji geriatrycznej 

Z poważaniem, 

PTFK 


