
PROF. JOSEPH VINCENT SWINTOSKY – WIELKI  REFORMATOR  FARMACJI I LEGENDA 

FARMACJI AMERYKAŃSKIEJ 

Tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego nadany 

na wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego w 1986 r. 

 

Urodził się 14 grudnia 1921 r. w Kewaunee w stanie Wisconsin (USA) w rodzinie 

Josepha i Mary Paul Swintosky, potomków emigrantów z Wielkopolski. W 1942 r. uzyskał 

tytuł Bachelor of Science w School of Pharmacy Uniwersytetu Wisconsin w Madison, a w 

1948 r. otrzymał stopień doktora filozofii. W 1967 r. został profesorem. 

W latach 1945-1953 pracował w School of Pharmacy Uniwersytetu Wisconsin. W 

latach 1953-1967 kierował działem badań w Smith Kline & French Laboratories (obecnie 

GlaxoSmithKline) w Filadelfii. Od 1967do 1987 r. był dziekanem College of Pharmacy 

Uniwersytetu Kentucky w Lexington. W tym czasie zreformował nauczanie farmacji i zawód 

farmaceutyczny, a wydział, którym kierował, znalazł się na trzecim miejscu rankingu 

najlepszych amerykańskich uczelni farmaceutycznych. Opracował programy studiów 

magisterskich i doktorskich, tzw. „PharmD”, a także program rezydentów z farmacji 

klinicznej. Modernizacja nauczania uczyniła z Uniwersytetu Kentucky amerykańskiego lidera 

badań naukowych dotyczących leków i kształcenia farmaceutów. Dzięki niemu w 1968 r. na 

Uniwersytecie Kentucky utworzona została pierwsza na świecie Katedra Farmacji Klinicznej. 

Uważał, że farmaceuta musi uczestniczyć w codziennych wizytach lekarzy w pokojach 

chorych. Był charyzmatycznym strategie, któremu udało się wprowadzić współpracę lekarzy 

z farmaceutami, która dziś stała się standardem w szpitalach amerykańskich. 

W 1986 r. zorganizował Center for Pharmaceutical Science and Technology przy 

Uniwersytecie Kentucky.  

W 1989 r. otrzymał Host-Madsen Medal, przyznawany za zasługi dla farmacji przez 

International Federation of Pharmacy Board of Pharmaceutical Science. Założył APhA 

Academy of Pharmaceutical Research and Science I był drugim przewodniczącym tej 

organizacji. Na jego cześć od 1994 r. odbywają się wykłady jemu dedykowane. 

Opublikował ponad 100 prac i zdobył 10 patentów. Był członkiem wielu towarzystw, 

np. w latach 1964-1965 przewodniczył Sekcji Naukowej Amerykańskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego. Należał do American  Institute for the History of Pharmacy i wielu innych 

organizacji naukowych. W 1986 r. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego na 

wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego nadała mu tytuł doktora honoris causa. 

Z małżeństwa z Dorothy z domu Zevnik miał dziewięcioro synów (Joseph, Michael, 

Steven, John, Paul, Robert, Damian i David) i córkę (Denise).  

Zmarł 13 września 2012 r. w Nicholasville i został pochowany na miejscowym 

cmentarzu. 
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