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Mimo szalejącej recesji na terenie działania naszej Izby przybywa aptek w zastraszającym tempie. Jeżeli 31 grudnia 2000 rok było ich 766, to na koniec ubiegłego roku działało 817. Jednocześnie codziennie napływa kilka nowych wniosków o otwarcie aptek. W całym kraju ich liczba wynosi obecnie ok. 10 tys., gdy
rok temu było ich ok. 8,8 tys.
Ten lawinowy wzrost zainteresowań otwarciem apteki rozpoczął się wraz
z rozpoczęciem prac nad ustawą Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z która właścicielem apteki może być tylko farmaceuta i opiniami, że apteka to żyła złota.
Podania o otwarcie apteki składają głównie osoby nie będące farmaceutami, jak
również spółki których udziałowcami często są lekarze.
Szybki wzrost liczby aptek przy panującej recesji i zubożeniu społeczeństwa
spowodował spadek obrotów i w konsekwencji groźbę bankructwa. Już teraz
większość aptek, także tych działających od wielu lat, o ustalonej renomie, ma
duże trudności z zachowaniem płynności finansowej. Obecna trudna sytuacja
jest także wynikiem zmniejszających się marż. Gdy w Polsce wynosi ona przeciętnie 16 proc. to w krajach Unii Europejskiej sięga ok. 23 proc.
W obecnych realiach gospodarczo ekonomicznych nie wystarczy być znakomitym farmaceutą, fachowcem by moc przetrwać na rynku. Musimy także nauczyć się dobrze zarządzać aptekami. Zadaję sobie sprawę, że nie jest to proste.
Sadzę jednak, że możemy rozpocząć od zwiększenia opieki nad pacjentem, tak
aby czuł on, że jest znany w swojej aptece, zawsze znajdzie poradę i pomoc, a nawet jego aptekarz wyłapie ewentualne omyłki lekarza np. w dawkowaniu leków.
Mam tu na myśli tzw. monitoring pacjenta- program ten, nad którym pracujemy razem z Wydziałem Farmacji Collegium Medicum UJ. Gdy będzie on gotowy będziemy mogli go przekazać osobom zainteresowanym jego wdrożeniem
sowich aptekach. To najprostszy sposób aby każdy z nas farmaceutów mógł
przyciągnąć pacjentów. Zyskamy ich nie kilu złotowymi upominkami, konkursami z nagrodami, lecz fachową opieką. To jest nasza gwarancja przetrwania
trudnych czasów.
Kraków 14. luty 2002 r.
mgr farm. Barbara Sanowska
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Komunikat Ministra Zdrowia
w sprawie powołania konsultantów krajowych

INFORMACJE BIE˚ÑCE
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel. 264-25-14, 264-25-53, 264-25-54
fax 264-25-09

Minister Zdrowia w dniu 31 stycznia 2002 r. powołał konsultantów
krajowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 19 poz. 237, z późn.
zmianami).
Szczegółowe dane dotyczące informacji adresowo-telefonicznych zostaną
zamieszczone w najbliższych dniach.
Z nowo powołanymi konsultantami krajowymi Minister Zdrowia spotka się
w pierwszej połowie lutego.

Nr konta: PKO BP I/O Kraków 16-10202892-110021023

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki od godz. 1200 do 1700
od wtorku do piątku od godz. 1000 do 1400

Prezes
mgr farm. Barbara Sanowska pełni dyżury:
w poniedziałki, środy, piątki od godz. 1200 do 1400

Kierownik biura
Jadwiga Wojdyła

Radca prawny OIA
mgar Agnieszka Grzesiuk dyżuruje w poniedziałki od godz. 1300 do 1600

KONSULTANCI KRAJOWI W DZIEDZINACH FARMACJI
1. analityka
farmaceutyczna

Prof. dr hab.
Roman Kalisz

AM Gdańsk

2. farmacja
apteczna

Dr hab.
Renata Jachowicz

CMUJ Kraków

3. farmacja
przemysłowa

Mgr
Zofia Ulz

Wojewódzka Inspekcja
Inspekcji Rzeszów

4. farmacja
szpitalna

Prof. dr. hab.
Stanisław Dyderski

AM Poznań
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KALENDARIUM
OKR¢GOWEJ IZBY PTEKARSKIEJ

Z dniem 24 stycznia 2002 r. Prezes Rady Ministrów powołał panią Dorotę
Duliban na wniosek Ministra Zdrowia na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
Pani Dorota Duliban ukończyła Akademię Medyczną – wydział Farmacji –
w Warszawie, posiada ponad 10 letni staż pracy w zawodzie, wniosek o Jej powołanie został pozytywnie zaopiniowany przez organy samorządu zawodowego

27 listopada 2001 r.

udział Prezesa ORA w posiedzeniu Naczelnej Rady
Aptekarskiej

06 grudnia 2001 r.

spotkanie Prezydium ORA z przedstawicielami
Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych

11 grudnia 2001 r.

Centralne Obchody Jubileuszu X-lecia Samorządu
Aptekarskiego na Zamku Królewskim w Warszawie

17,18,19 grudnia2001 r.

kwartalne zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych, w Tarnowie,
Krakowie i Nowym Sączu

21 grudnia 2001 r.

rozdanie dyplomów specjalizacyjnych dla aptekarzy, którzy w jesiennej sesji egzaminacyjnej uzyskali pierwszy stopień w zakresie farmacji aptecznej

17 stycznia 2002 r.

spotkanie w Naczelnej Radzie Aptekarskiej Prezesów i Radców Prawnych Okręgowych Izb Aptekarskich, w celu omówienia nowelizacji ustawy
o izbach aptekarskich

1 lutego 2002 r.

konkurs prac magisterskich ubiegłorocznych absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UJ, którego
pieniężna nagroda główna została ufundowana
przez Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie

9,10 lutego 2002 r.

udział Prezesa ORA – mgr Barbary Sanowskiej
i dr Leokadii Danek w III Forum Polskiej Farmacji
w Krynicy
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OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKA REGIONALNA KASA CHORYCH
W KRAKOWIE

30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 98/68, tel. 264-25-14
264-25-53, 264-25-54, fax 264-25-09
http://www.oia.krakow.pl, e-mail: biuro@oia.krakow.pl

DEPARTAMENT: GOSPODARKI LEKAMI, ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
I PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

Kr.OIA/54/02

Szanowna Pani
Barbara Sanowska
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej

Kraków, dnia 22 stycznia 2002 r.

Sz. Pan
Tomasz Bochenek
Dyrektor
Departamentu Gospodarki Lekami,
Środkami Pomocniczymi i Przedmiotami
Ortopedycznymi
Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych

ul. Kobierzyńska 98/68
30-382 Kraków
Pismo z dnia: 22-01-2002 r.
Znak: Kr. OIA/54/02

Kraków, dn. 30 stycznia 2002
Nasz znak: MRKCH/MLI/466-20/02

Dot.: przekazywania w formie elektronicznej danych o skradzionych pieczątkach

ul. Ciemna 6
31-053 KRAKÓW
W związku z dużą ilością napływających informacji o skradzionych lub
sfałszowanych pieczątkach lekarskich, Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie
zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości przekazywania tych danych do
Aptek na dyskietkach (które są zwracane aptekom przy refundacji).
Współpraca taka znacznie usprawniłaby pracę Aptekarzom, a także ułatwiła
wychwycenie sfałszowanych recept.
Z poważaniem
PREZES
Okręgowej Rady Aptekarskiej
W Krakowie
mgr farm. Barbara Sanowska

Departament Gospodarki Lekami, Środkami Pomocniczymi i Przedmiotami
Ortopedycznymi MRKCh uprzejmie informuje, że procedura przekazywania
aptekom ogólnodostępnym informacji o skradzionych pieczątkach w formie
elektronicznej, podczas składania zestawień refundacyjnych, jest przewidziana
we wdrażanym obecnie oprogramowaniu komputerowym MRKCh. Należy
więc sądzić, że w przyszłości dane o skradzionych pieczątkach przekazywane
bądą właśnie w takiej formie, w ujednoliconym formacie, akceptowanym przez
oprogramowania apteczne.
Dziękujemy uprzejmie za przekazane sugestie.
Z poważaniem,
Departament Gospodarki Lekami, Śr. Pomocniczymi
i Przedmiotami Ortopedycznymi MRKCh
DYREKTOR
Tomasz Bochenek
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elektronicznej, podczas składania zestawień refundacyjnych, jest przewidziana
we wdrażanym obecnie oprogramowaniu komputerowym MRKCh. Należy
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Pani Barbara Sanowska
Prezes
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie
30-382 Kraków
ul. Kobierzyńska 98/68

Szanowna Pani Prezes
Akcja zbiórki przeterminowanych lekarstw została zakończona. Z apteczek
domowych usuniętych zostało 977,5 kg odpadów, które dzięki utworzonej
możliwości mogły zostać unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla
środowiska.
Pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne podziękowanie za udział
w zorganizowaniu akcji, jak również prosić o przekazanie podziękowania
właścicielom wszystkich 23 aptek w niej uczestniczących i ich personelowi.
Również w tym roku zbiórka przeterminowanych lekarstw spotkała się
z dużymi odzewem mieszkańców Krakowa oraz z przyjaznymi relacjami
środków masowego przekazu. Wyrazy poparcia dla jej prowadzenia oraz
wniosek o poszerzenie akcji przesłany został przez Zarząd Dzielnicy XVIII
Miasta Krakowa.
Pozostaję w przekonaniu, iż w roku przyszłym zechcecie Państwo
kontynuować dotychczasową współpracę w ramach organizowania zbiórki
przeterminowanych lekarstw.
Z poważaniem
WICEPREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Paweł Zorski

10-LECIE IZB APTEKARSKICH
W III RZECZPOSPOLITEJ
(Jubileusz młody, ale bogaty w osiągnięcia)
Każda nadarzająca się rocznica budzi w nas wspomnienia mijających lat,
a od doceniania je społecznej rangi zależy wysiłek wkładany w jej uświetnienie
i udokumentowanie. Dziesięciolecie Izb Aptekarskich w III Rzeczpospolitej
w Polsce posiada siłą rzeczy ogromne znaczenie w rozumieniu społecznym i zawodowym, a także osobistym farmaceutów.
W latach 1945-1951 Izby Aptekarskie funkcjonowały w oparciu o ustawę
z 1939 r. Organa Izb były wybierane bądź mianowane i podlegały nadzorowi
władz politycznych. W ramach istniejących warunków, Izby miały uruchomić
sieć w części zdewastowanych bądź opuszczonych aptek. Powstały też apteki
Kas Chorych oraz apteki sektora państwowego.
Apteki prywatne pracowały z reguły w oparciu o posiadaną w okresie II
Rzeczpospolitej koncesję. Organa władzy państwowej, dysponując przepisami ustalającymi liczbę mieszkańców przypadających na jedną aptekę oraz
aparatem regulującym dochodowość aptek na drodze podatkowej, miały praktycznie rzecz biorąc, nieograniczone możliwości ustalania egzystencjalnego
poziomu aptek.
Przynależność do Izb, akceptowanych przez władze PRL dekretem z dnia
29 października 1946 r. była obligatoryjna. W ciągu pierwszych trzech lat niepodległości władze państwa uznały za cel nadrzędny niezbędność należytego
zaopatrzenia ludności w leki i w konsekwencji nie tylko tolerowano, lecz także
popierano rozwój prywatnego aptekarstwa. Z drugiej jednak strony ujawniały
się tendencje do przejęcia aptek przez państwo. W tym celu podjęto szereg równoległych działań jak np. stopniowe majoryzowanie sieci hurtowej dystrybucji
leków przez państwo, nakazy pracy dla absolwentów wydziałów farmaceutycznych do zakładów lecznictwa uspołecznionego czy ograniczenie środków kredytu inkasowego. Priorytet zaopatrzenia, szczególnie w artykuły deficytowe,
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miały Apteki Centrosanowskie i Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób uniemożliwiono aptekom sektora prywatnego zaopatrzenie ludności w leki, jak
i możliwość uiszczenia podatków.
W 1949 r. Wydziały Finansowe rozpoczęły akcje domiarów do podatku obrotowego i dochodowego dla aptek prywatnych. Akcja ta miała odebrać aptekom prywatnym ich atrakcyjność fiskalną, a tym samym przygotowanie gruntu do przejęcia ich przez państwo bez żalu, protestu i bez oporu ze strony dotychczasowych właścicieli W wyniku tych działań większość aptek uległa dekapitalizacji.
W dniu 3 stycznia 1951 r. Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz
przesłał na ręce Marszałka Sejmu projekt nowych ustaw regulujących zagadnienia zaopatrzenia ludności w lek. W dniu 8 stycznia Sejm bez słów sprzeciwu
wyraził zgodę na propozycje następujących ustaw: O przejęciu aptek na własność
państwa, O aptekach, O zniesieniu Izb Aptekarskich, Ośrodkach farmaceutycznych.
Głównym uzasadnieniem wprowadzanych ustaw było uwspółcześnienie ustroju
aptekarstwa w Polsce na model założeń ustrojowych gospodarki socjalizmu.
W rezultacie przyjęcia tych ustaw zawód został ograbiony przez przejęcie aptek (wszystkich ich zasobów) z rąk prywatnych właścicieli bez jakiegokolwiek
odszkodowania.
Narzucono obowiązek pracy, a aptekarze stali się glebae adscripti do dawnej
własnej apteki – ustawa przewidywała sankcje karne w wypadku samowolnego
opuszczenia stanowiska lub odmowy podjęcia pracy. Zniesienie Izb Aptekarskich pozbawiło zawód jakiegokolwiek przedstawicielstwa mogącego wyrażać
potrzeby i racje zawodu.
Aptekarz – przeciętnie średnio zamożny obywatel państwa stał się pariasem w służbie zdrowia, a w życiu społeczno-zawodowym – potrzebnym wyrobnikiem, pozbawionym prawa inicjatyw produkcji lub przetwórczości. Znikły
z aptek laboratoria wytwórcze, analityczno- diagnostyczne itp.
Funkcjonowało jedynie Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz
Farmacja Polska jako jego organ prasowy, które siłą rzeczy skierowały swoje zainteresowania i poza naukę przyjmując niektóre zagadnienia społeczno-bytowe
zawodu.
Minęło 30 lat wegetacji. W styczniu 1981 r. odezwały się głosy nawołujące do dokonania istotnych zmian w życiu zawodowym. W wyniku szeroko
podjętej akcji prasowej, przedkładanych wniosków i projektów, Sejm Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej, jego Komisja Zdrowia powołała Podkomisję Zdrowia
do rozpatrzenia projektu ustawy „O Izbach Farmaceutycznych (1989-1991).
W pracach tych również brałem udział.

Ustawa o Izbach Aptekarskich z dn. 15 czerwca 1991 r., obowiązująca obecnie (nie potwierdzając w pełni stanowień uprzednio wydanej), dyktuje
warunki i zakres prac organom Izb Aptekarskich oraz określa pozycje aptek.
Dziś, w ramach obchodów 10-lecia funkcjonowania nowego Samorządu Zawodowego Farmaceutów Izb Aptekarskich, pragnę wyrazić Ich Działaczom wyrazy uznania i podziękowania.
Składając życzenia dalszego pomyślnego rozwoju i skutecznych działań na
odcinku służby społecznej, pragnę zasugerować dostrzegane potrzeby. Przede
wszystkim prywatna apteka ogólnodostępna nie posiada jeszcze ostatecznie
ustalonej pozycji Koncesji aptecznej. Zawód farmaceutyczny winien mieć wyłączność do monopolu prowadzenia aptek. Musimy dążyć do zabezpieczenia
spraw ekonomicznego aptek, tj. określenie liczby ludności jaka powinna przypadać na jedna aptekę, oraz ustaleń odnośnie planu otwierania nowych aptek.
Należy organom Izb Aptekarskich przywrócić pierwotnie zapisaną pozycje
decydenta, a nie tylko akceptanta. Artykułom 7 ust. 2 pkt 5 ustawy obecnej należy nadać brzmienie nie wydaje opinie, lecz wyraża zgodę.
Dobrze byłoby również uprzednio zgłaszany wniosek rozpatrzyć ponownie:
„Celem podniesienia stopnia wewnątrz zawodowej stabilizacji, a tym samym
autorytetu farmacji wnoszę o podjęcie przez jej Organ Przedstawicielski działań zmierzających do nowelizacji ustawy o Izbach Aptekarskich z dn. 15. IV.
1991 r.”. Chodzi tu o wprowadzenie zasady równomiernego reprezentowania
obu grup członków Izb, tj. pracodawców i pracowników we władzach Izb (vide
art. 15 ust. 3 i art. 18 ust. 6 ustawy o Izbach Aptekarskich z 1939 r. Sprawa jeszcze nie nabrzmiała, ale rynek pracy w aptekach powoli się nasyca. Ewentualne
nieporozumienia na linii właściciel – pracownik należy rozstrzygać we własnym
zakresie, a nie szukać „swojej racji” po sądach, Inspekcji Pracy czy Związkach
Zawodowych. Chodzi o ochronę autorytetu zawodu, o który należy dbać. Elementów budujących autorytet jest wiele.
Pragnę zwrócić uwagę na potrzebę przedstawicielstwa zawodu w Parlamencie RP oraz w samorządach terytorialnych. Farmacja nie zdobędzie posła, jeżeli nie dopracujemy się rzeczywistych działaczy społeczno- gospodarczopolitycznych, tj. osób, które poza kręgiem
pracy zawodowej będą znały środowisko, w którym żyją i o jego rozwój się
troszczyły.
Wyłania się więc niezbędność reaktywowania wielopłaszczyznowej motywacji postępowania (światopoglądowej, patriotycznej, prospołecznej, pozazawodowej, prorodzinnej i auspicjalnej), a przede wszystkim ożywienie życzliwości
międzyludzkiej środowiska.
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Realizacja tych wskazań spowoduje ujawnienie się działaczy społecznych.
Spełnienia tych „marzeń” życzy Zawodowi Naszemu i Wszystkim Jego Działaczom autor.
Dr hab. farm. Bazyli Leszczyłowski

Dr hab farm. Bazyli Leszczyłowski – aptekarz, historyk farmacji, działacz
PTF-arm; autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu historii farmacji, etyki i deontologii zawodu. Twórca Słownika Biograficznego Farmaceutów Polskich
Praca doktorska pt. Upaństwowienie aptek w Polsce, motywy, przebieg, efekty, AM
Łódź, 1977.

WYKAZ OBOWIÑZUJÑCYCH
AKTÓW PRAWNYCH
Obejmuje okres od 1 grudnia 2001 r. do 7 lutego 2002 r.
1. Dz.U. nr 138 z dnia 04.12.2001 r.
– poz. 1551 — Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej
2. Dz.U. nr 151 z dnia 27.12.2001 r.
– poz. 1709 — Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
3. Dz.U. nr 154 z dnia 29.12.2001 r.
– poz. 1801 — Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej …, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
niektórych innych ustaw…, ustawy — przepisy wprowadzające ustawę —
Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych, oraz ustawę
o Urzędzie R Produktów Leczniczych…
4. Dz.U. nr 156 z dnia 31.12.2001 r.
– poz. 1830 — Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich
– poz. 1833 — Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
– poz. 1834 — Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności
uzyskania pozwolenia.
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Znalazłem w słownika jakichś zakamarkach,
Że farmaceuta — „prawa dłoń lekarzy”,
To ekspert od leków… Niechaj mu się darzy!

Jacek Józefczyk

GAGATEK
Gdy Gagarin wracał z podboju Kosmosu,
Zmieniał się scenariusz moich ziemskich losów,
Ja też wyruszałem w wyprawę w nieznane,
Siedząc po raz pierwszy przed szklanym ekranem.
Pamiętam do dzisiaj (jak mi żywot miły!),
Koła dyliżansu — co w tył się kręciły…
Rodzice najbardziej z programów na wizji
Lubili oglądać Teatr Telewizji…
W nim to Pan Czechowicz, a może to w „Kobrze”?,
Grał farmaceutę — robiąc to tak dobrze,
Że już w ich pamięci na zawsze pozostał,
Jako świetny aktor, który roli sprostał.
Widząc go już potem w jakiejś sztuki skrótach
Mówili ze śmiechem: O! Farmaceuta…
Ja zaś, słysząc od nich to słowo nieznane,
Nigdy nie pytałem, z czym ono związane…
Stwierdziłem logicznie, że to słowo rzadkie
Musi być związane z kimś śmiesznym… Uszatkiem?
Potem przyszła kolej na szkolne lektury…
„Szatan z siódmej klasy”, to był przebój, który
W moim młodym sercu na długo zamieszkał…
Mieczysław Czechowicz grał w nim rzezimieszka.
Później druga rola — też młodzieży znana,
Gdy w „Marku Piegusie” grał „złego Bosmana”.
„Ten farmaceuta” tajemniczy człowiek,
Zaczął się kojarzyć, z „bijącym po głowie”.
Łotr i rzezimieszek, zwyczajny gagatek,
Z drugiej strony śmieszny, niewinny Uszatek?
Wtedy to skojarzeń przebrała się miarka…

Jacek Józefczyk — ur. w 1955 roku w Dębicy. Po ukończeniu Technikum
Chemicznego w Jaśle, w latach 1976-80 studiował na Wydziale Farmacji AM w
Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu magistra farmacji — w latach 1980-86
pracował w aptece w Jaśle. W latach 1986-91 pełnił obowiązki kierownika
apteki w Skołszynie. Od roku 1991 — do chwili obecnej — właściciel i kierownik
apteki w Skołyszynie (woj. podkarpackie).
Pisze wiersze związane po części z tematyką swojej pracy.
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LISTA DARCZY¡CÓW
Barbara Grzesiak
Adela Herman
Barbara Ideć
Ryszard Kozakiewicz
Anna Morelewska-Dorosz
Eugenia Mrozowska
Jolanta Pyrchla
Krystyna Żurek
Spółka „Volfram” — Kraków, ul. Dębickiego 4
Apteka „Medicorum” — Nowy Sącz, ul. Romanowskiego 1
Apteka „Na Gorzkowie” — Nowy Sącz, ul. Freislera 4a
Apteka „Na Westerplatte” — Nowy Sącz, ul. Batalionów Chłopskich 29
Apteka „Pod Gwiazdą” — Skawina, ul. Słowackiego 5
Apteka „Pod Opatrznością” — Jadowniki, ul. Krakowska 98
Apteka Prywatna — Grybów, Rynek 7
Apteka Prywatna — Kraków, ul. Prądnicka 69
Apteka Prywatna — Kraków, ul. Strzelców 14
Apteka Prywatna Dudzińscy — Brzesko, ul. Ogrodowa 13
LEK-MED s.c. — Nawojowa, I. Oleksy, J. Oleksy
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E-MAIL: FUTURASC@FRIKO5.ONET.PL
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• MONTAŻ
• TRANSPORT
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Kraków, ul. Jastrzębia 7
tel./fax (012) 655 12 29
Kraków, ul. Friedleina 10A
tel./fax (012) 634 14 65
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