
Ankieta dot. propozycji zmian w strukturze i treści 
biuletynu Apothecarius - Śląskie Forum Farmaceutyczne 

 
 
Określ, co chciałabyś/chciałbyś zmienić w biuletynie Apothecarius, co Ci się podoba lub nie 
podoba oraz zaproponuj konstruktywne zmiany. 
 
1. Format biuletynu - określ, jaki powinien być format biuletynu Apothecarius: 

 - dotychczasowy - A4 

 - B4 (zeszytowy - ½ A4) 

 - inny ______________ 

2. Rodzaj papieru - określ rodzaj papieru, z którego powinien być drukowany biuletyn 

Apothecarius: 

 - dotychczasowy offsetowy oraz kredowy ze stronami ze zdjęciami  

 - całość w papierze kredowym 

 - inny ____________________________________________________________________ 

3. Kolor wydruku - określ kolor, w którym powinien być drukowany biuletyn Apothecarius: 

 - dotychczasowy brązowy oraz kolorowy na stronach ze zdjęciami 

 - całość w pełnym kolorze 

 - inny ____________________________________________________________________ 

4. Częstotliwość publikacji - określ jak często powinien być wydawany biuletyn 

Apothecarius: 

 - kwartalnie (dotychczasowo) 

 - półrocznie 

 - inaczej _______________________________________________________________ 

5. Działy - zaznacz, jakie działy powinny być w biuletynie Apothecarius oraz zaproponuj 

nowe: 

 - Teleinformator 

 - Wstęp Prezesa Rady SIA 

 - Biogramy farmaceutów, historia farmacji i aptekarstwa 

 - Artykuły Rady SIA, członków Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz osób z innych OIA 

 - Sprawozdania z wydarzeń sportowo kulturalnych wraz ze zdjęciami 

 - Sprawozdania ze Zjazdów SIA 

 - Artykuły problemowe, sprawozdania Towarzystw Naukowych, np. PTFarm., TFE itp. 

 - Artykuły publicystyczne dot. spraw zawodowych 

 - Artykuły naukowe i popularno - naukowe 

 - Recenzje lub omówienia najnowszych wydawnictw naukowych 

 - Opinie prawne 

 - Wyroki OROZ i OSA 



 - Wybrane pisma Śląskiej Izby Aptekarskiej 

 - Protokoły z posiedzeń Rady i Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

 - Opiniowanie Kandydatów na kierowników - zestawienie najważniejszych informacji 

 - Śląska Izba Aptekarska w mediach 

 - Odeszli od nas - nekrologi 

 - Ogłoszenia osób poszukujących pracy oraz oferujących pracę w aptekach 

 - Artykuły sponsorowane (reklamowe) 

 - inne ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Artykuły i ich tematyka - zaproponuj, jaki rodzaj artykułów i jaka tematyka powinna być 

publikowana w biuletynie Apothecarius: 

 - dotychczasowe - artykuły tworzone przez redakcję oraz członków Rady SIA 

 - zlecane do autorów zewnętrznych (odpłatnie), w zależności od zapotrzebowania 

 - inne ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Redakcja: 

Proponuję nowe osoby do Rady Programowo - Konsultacyjnej: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Inne uwagi - proszę o określenie uwag i propozycji dot. biuletynu nieujętych powyżej: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

   

Data, imię i nazwisko, numer Prawa Wykonywania Zawodu 


