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4 Informacje bieżące

INFORMACJE BIE˚ÑCE
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel. 264-25-13, 264-25-14, 264-25-53, 264-25-54, fax 264-25-09

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki od godz. 900 do 1700

od wtorku do piątku od godz. 900 do 1530

Prezes
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski pełni dyżury:
w poniedziałki od godz. 1200 do 1700, w czwartki i piątki od godz. 1200 do 1400

Kierownik biura
Jadwiga Wojdyła

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

mgr Józef Suszyński dyżuruje w środy od godz. 1300 do 1430

Wysokość składek członkowskich:
• Kierownicy aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych: 65 zł
• Inne osoby pełniące kierownicze funkcje na stanowiskach związanych

z wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz kierownicy aptek szpitalnych
i zakładowych: 35 zł

• Pozostali członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 20 zł
• Emeryci i renciści niepracujący: 5 zł
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OD REDAKCJI
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Jesteśmy po Krajowym Zjeździe Aptekarzy i wyborach do Naczelnej Rady Apte-
karskiej. Miło mi jest zakomunikować Państwu, że nasi delegaci znaleźli poparcie
w wyborach i w obecnych władzach NRA mamy liczną reprezentację naszej Izby. Wy-
niki wyborów i skład poszczególnych organów Naczelnej Rady Aptekarskiej prezen-
tujemy w dalszej części Biuletynu.

Tradycyjnie już początek roku obfituje w liczne zmiany w przepisach. Wprowadza-
ne są nowe rozporządzenia i nowelizacje tych już istniejących. Większość z nich nie
jest, a przynajmniej nie powinna być zaskoczeniem, gdyż o wszystkim staramy się in-
formować Państwa na bieżąco.

W tym roku czekają nas farmaceutów, studentów i uczelnie istotne zmiany w cy-
klu kształcenia. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, absolwen-
ci wydziałów farmacji, od br. będą otrzymywać dyplom uprawniający do wykonywa-
nia zawodu na terenie wszystkich krajów Wspólnoty. Dyplom będzie uznawany bez
konieczności jego nostryfikacji. Aby to było możliwe, musiał zostać zmieniony do-
tychczasowy tryb studiów, a dokładnie odbywania stażu. I tak, nie będzie już rocznej
praktyki podyplomowej. Każdy student, by otrzymać dyplom, będzie musiał na ostat-
nim roku studiów odbyć półroczny staż w aptece. Będzie nań delegowany przez uczel-
nię. Nie każda apteka jednak będzie mogła przyjąć studentów na praktykę. Jej zdol-
ność do przeprowadzania praktyk musi najpierw ocenić i zaakceptować Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny i zaopiniować ORA.

Zdaję sobie sprawę, że najtrudniejsze będzie znalezienie osób gotowych przyjąć
studentów na praktyki. Z jednej strony można to traktować jako wyróżnienie – z dru-
giej, na właściciela, kierownictwo i cały zatrudniony personel spadają dodatkowe obo-
wiązki. Nie zapominajmy jednak, że jesteśmy zobowiązani przez kodeks etyki apteka-
rza do niesienia pomocy także przyszłym aptekarzom. Jeżeli ktoś ma wątpliwości
niech potraktuje przyjęcie stażysty jako odruch zawodowej solidarności. Każdy z nas
przecież odbywał staż. Apeluję więc, by pomóc w zawodowym starcie młodym adep-
tom sztuki aptekarskiej.

Osoby zainteresowane przyjęciem stażystów prosimy o kontakt z naszym biurem.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
Kraków 10 marca 2004 r. mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
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KALENDARIUM

1–3 grudnia 2003 r. Kwartalne spotkania aptekarzy w Tarnowie, Nowym 
Sączu i Krakowie

4 grudnia 2003 r. Spotkanie kierowników aptek szpitalnych

16 grudnia 2003 r. Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

18 grudnia 2003 r. Uroczyste spotkanie Okręgowej Rady Aptekarskiej III
i IV kadencji oraz wręczenie odznaczeń i statuetek „Laur
Aptekarski”

7 stycznia 2004 r. Konferencja w ramach ciągłego kształcenia farmaceutów
pt.: „Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu nadciśnie-
nia tętniczego”

12 stycznia 2004 r. Udział prezesa – mgr. Piotra Jóźwiakowskiego i dr Le-
okadii Danek w spotkaniu dziekanów Wydziałów Farma-
ceutycznych w sprawie 6-miesięcznego stażu w ramach
studiów 5-letnich, w Warszawie

13 stycznia 2004 r. Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

13 stycznia 2004 r. Spotkanie delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy

14 stycznia 2004 r. Posiedzenie prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
w Warszawie

15 stycznia 2004 r. Udział mgr farm. Barbary Sanowskiej i mgr. farm. Pio-
tra Jóźwiakowskiego w otwarciu hurtowni „Pliva”
w Krakowie

16 stycznia 2004 r. Spotkanie prezesa ORA mgr. Piotra Jóźwiakowskiego
z prof. Barbarą Filipek i prof. Joanną Szymurą-Oleksiak
w sprawie organizacji ciągłych szkoleń farmaceutów

19 stycznia 2004 r. Spotkanie prezydium ORA z przedstawicielem Polskiej
Misji Medycznej

21-24 stycznia 2004 r. Krajowy Zjazd Aptekarzy w Licheniu
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30 stycznia 2004 r. Rozdanie dyplomów specjalizacyjnych osobom, które
uzyskały specjalizację w sesji jesiennej 2003 r.

4 lutego 2004 r. Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

6 lutego 2004 r. Spotkanie w OIA z kierownikami niektórych aptek,
z udziałem pani dziekan – prof. Joanny Szymury-Oleksiak
i WIF – mgr. Józefa Łosia w sprawie 6-miesięcznych
stażów w ramach studiów 5-letnich

10 lutego 2004 r. Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

11-13 lutego 2004 r. Udział prezesa w seminarium w Ministerstwie Zdrowia
w ramach programu twinningowego
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W dniach 22-24 stycznia 2004 roku w Licheniu
Starym odbył się IV Krajowy Zjazd Aptekarzy.

W wyniku wyborów Prezesem NRA został:
• WRÓBEL Andrzej (Bydgoszcz)

Do Naczelnej Rady Aptekarskiej wybrano:
1. IGNYŚ Danuta (Poznań)
2. WĄSIEWICZ Adam (Bydgoszcz)
3. KOZICKA Barbara (Warszawa)
4. TELEJKO Elwira (Białystok)
5. GŁOWNIAK Maria (Warszawa)
6. NAPIÓRA Wiktor (Łódź)
7. CHRZAN Paweł (Gdańsk)
8. ŁAZOWSKI Jerzy (Warszawa)
9. KALISZUK Stefan (Lublin)

10. JAKIMOWICZ-TYLICKA Marzena (Gdańsk)
11. MIKULSKI Marian (Lublin)
12. KULISZEWSKA-KRAKOWIAK Anna (Szczecin)
13. PŁUSKA Marek (Częstochowa)
14. FORNAL Alina (Warszawa)
15. KOWALCZYK Kazimierz (Bielsko-Biała)
16. PAWŁOWSKA Janina (Kraków)
17. DAHLKE-MIŚ Jolanta (Koszalin)
18. KANIA Henrietta (Kielce)
19. ŁAZOWSKA Lucyna (Olsztyn)
20. CHWIAŁKOWSKI Piotr (Bydgoszcz)
21. PIEKARSKI Jerzy (Wrocław)
22. ROGOWSKA-TYLMAN Zofia (Łódź)
23. PASIERBIAK Piotr (Łódź)
24. DOMARADZKI Henryk (Kraków)

Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności
Zawodowej została:
• KOKOT Ewa (Kraków)

ZJAZD KRAJOWY NIA

Janina Pawłowska

Henryk Domaradzki

Ewa Kokot
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Ponadto Krajowy Zjazd Aptekarzy wybrał:

Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
1. KOKOT Krzysztof (Kraków)
2. OLEJNICZAK Barbara (Łódź)
3. KOBYLAŃSKA Jolanta (Gdańsk)
4. HOLAK Teodozja (Warszawa)

Sąd Aptekarski w osobach:
1. PRZEDPEŁSKA-SZERLOWSKA Janina

(Częstochowa)
2. JURA Kazimierz (Kraków)
3. PIOTROWSKI Wojciech (Wrocław)
4. BELNIAK Kazimierz (Lublin)
5. LIPIŃSKA Anna (Łódź)
6. SEIDEL Ryszard (Warszawa)
7. KIDZIŃSKI Mirosław (Katowice)
8. NESTEROWICZ Ireneusz (Gdańsk)
9. ŚLIWA Bożena (Kielce)

10. SAMBORSKA Lucyna (Rzeszów)
11. RZĄSA-DURAN Elżbieta (Kraków)
12. STENCEL Edward (Szczecin)

Naczelną Komisję Rewizyjną w składzie:
1. JASIŃSKI Ryszard (Katowice)
2. DOMINEK Jolanta (Katowice)
3. RYBKA Władysław (Katowice)
4. FLOREK-NAZAR Teresa (Lublin)
5. DUDA Roman (Kielce)
6. WOJNICKA-SZUBA Danuta (Warszawa)
7. BARTNICKA Ewa (Łódź)

Krzysztof Kokot

Kazimierz Jura

Elżbieta Rząsa-Duran
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Prezes mgr Andrzej WRÓBEL

Wiceprezes dr Wojciech GIERMAZIAK
Wiceprezes mgr Maria GŁOWNIAK
Wiceprezes dr Danuta IGNYŚ
Sekretarz dr Jerzy ŁAZOWSKI
Skarbnik mgr Marek PŁUSKA

Członkowie dr Paweł CHRZAN
dr Stefan KALISZUK
mgr Barbara KOZICKA
mgr Marian MIKULSKI
mgr Janina PAWŁOWSKA
dr Stanisław PIECHULA
dr Elwira TELEJKO
dr Stanisław VOGEL

Departamenty NIA:
Departament Prawny dr Wojciech Giermaziak Łódź
Departament Skarbu mgr Marek Płuska Częstochowa
Departament Spraw Zagranicznych dr Jerzy Łazowski Warszawa
Departament Organizacyjny mgr Barbara Kozicka Warszawa
Departament Prawa Wykonywania Zawodu dr Stanisław Vogel Gdańsk
Departament Nauki i Szkolenia 
oraz rejestru farmaceutów dr Elwira Telejko Białystok
Departament Informacji dr Stanisław Piechula Katowice
Departament Odwoławczy dr Stefan Kaliszuk Lublin
Departament Aptek szpitalnych 
i zakładowych mgr Janina Pawłowska Kraków
Departament Etyki i Deontologii Zawodu mgr Marian Mikulski Lublin
Forum Młodych Aptekarzy dr Paweł Chrzan Gdańsk
Departament Ekonomiki i Zarządzania mgr Jolanta Dahlke-Miś Koszalin
Departament Inicjatyw Gospodarczych mgr Piotr Chwiałkowski Bydgoszcz
Departament Hurtowni Farmaceutycznych mgr Henrietta Kania Kielce
Departament Uznawania Dyplomów dr Aleksander Czarniawy Rzeszów

SK¸AD PREZYDIUM NRA
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INFORMACJE NACZELNEJ
IZBY APTEKARSKIEJ

L. dz. 85/2004 Warszawa, 21 stycznia 2004 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Warszawie, ul. Grójecka 186

Naczelna Rada Aptekarska jest w najwyższym stopniu zaniepokojona doniesieniami
okręgowych izb aptekarskich, które otrzymały w ostatnim czasie pisma od właściwych
oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia informujące o treści uchwały
Zarządu NFZ Nr 341/2003 z 30 grudnia 2003 r. i o ograniczeniu przez tę uchwałę krę-
gu podmiotów realizujących zlecenia na „refundowane przedmioty ortopedyczne i środ-
ki pomocnicze”. Według oddziałów wojewódzkich NFZ realizować takie zlecenia mogły-
by jedynie te jednostki, które podpisały na 2004 r. z oddziałem specjalną umowę, której
wzór przyjęła wspomniana wyżej uchwała.

Przyjęcie takiego stanowiska przez oddziały wojewódzkie NFZ jest kardynalnym nie-
porozumieniem i stanowi naruszenie obowiązującego prawa. Przede wszystkim jest nie-
dozwoloną próbą ingerencji w ustawowe uprawnienia osób ubezpieczonych i usiłuje okre-
ślać – co jest zastrzeżone dla ustawy – tryb korzystania przez te osoby z przysługujących
im świadczeń. Jest również nielegalną ingerencją w dotychczasową, gwarantowaną pra-
wem, praktykę wolności umów: tu jedna strona umowy bez żadnego umocowania narzu-
ca drugiej stronie ograniczenia i warunki kontraktu. W rezultacie stanowisko NFZ jest
aktem uzurpacji stanowienia prawa dla siebie, co zastrzega Konstytucja taksatywnie wy-
mienionym organom władzy państwowej (vide konstytucyjny rozdział „Źródła prawa”).
Jest również zamachem na ustawowy status apteki (por. art. 86 i art. 96 Prawa farmaceu-
tycznego; por. także przepisy wykonawcze – rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 paź-
dziernika 2002 r. w sprawie wydania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych oraz z 10 maja 2003 r. w sprawie recept lekarskich).

INFORMACJE NACZELNEJ
IZBY APTEKARSKIEJ
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Jest oczywistym, że wszelkie akty, w tym także uchwały Rady Funduszu i tzw. uchwa-
ły Zarządu NFZ (o tych ostatnich milczy ustawa) mają charakter wewnętrzny i żadną
miarą nie mogą regulować praw czy obowiązków osób (jednostek) trzecich. Wskazana
podstawa prawna w uchwale Nr 341 nie daje żadnego prawa do wydania aktu o takiej tre-
ści. Art. 43 ust. 5 pkt 10 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia traktuje nie o uchwałach, ale o „podejmowaniu decyzji w sprawach określo-
nych w ustawie”, a przepis art. 68 tej ustawy nie stanowi w ogóle o limitowaniu jednostek
realizujących zaopatrzenie ubezpieczonych w przedmioty ortopedyczne i środki pomoc-
nicze.

Dlatego Naczelna Rada Aptekarska wzywa Zarząd NFZ do wyjaśnienia zaistniałego
nieporozumienia i rezygnacji z bezprawnej reglamentacji i ograniczeń ustawowych czyn-
ności aptek, które nie powinny być zmuszane do zawierania limitujących, szczególnych
umów dla wypełnienia swych podstawowych, prawem gwarantowanych funkcji.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Roman Hechmann 
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NFZ/CF/DSZ/831/04/ES Warszawa, 30 stycznia 2004 r.

Pan Roman Hechmann
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie
W odpowiedzi na pismo z 21 stycznia 2004 r., znak: L.dz. 85/2004 dotyczącego

zasad zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
uprzejmie informuję, iż zapisy Uchwały Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia
Nr 341/2003 z 30 grudnia 2003 r. dotyczą zgodnie z § 3 Zasad zaopatrzenia w re-
fundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wszystkich przedmiotów
uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa do wykonywania czynno-
ści związanych z zaopatrzeniem ubezpieczonych w przedmioty ortopedyczne lub
środki pomocnicze, spełniający określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia wy-
mogi (załącznik nr 4a, 4b, 4c do „Zasad (…), pkt II Kwalifikacje).

Jednocześnie zgodnie z Ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, § 86
ust. 1 pkt 1 – apteka, jako placówka zdrowia publicznego, ma za zadanie m.in. wy-
dawać produkty lecznicze i wyroby medyczne (określone w odrębnych przepisach).
Działanie to jest działaniem komercyjnym i nie podlega warunkom zawartym
w Uchwale Zarządu NFZ Nr 341/2003, w związku z czym nie jest refundowane ze
środków finansowych NFZ.

W przypadku jeżeli apteka wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o współpra-
cy w zakresie zaopatrzenia ubezpieczonych w refundowane przedmioty ortopedycz-
ne i środki pomocnicze do Oddziału Funduszu właściwego ze względu na miejsce
obsługi ubezpieczonych, staje się – zgodnie z zawartymi w Uchwale Nr 341/2003
Zasadami zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –
realizatorem zleceń i podlega wymogom postawionym przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu Świadczeń Zdrowotnych

Elżbieta Bartczak

Centrala
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Departament Świadczeń Zdrowotnych
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MINISTER ZDROWIA Warszawa, 4 lutego 2004 r.

UZ-937/076/1/04/MŚ

Pan Roman Hechmann
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Szanowny Panie Prezesie
W związku z pismem Pana Prezesa z 21 stycznia 2004 r. (L.dz. 85/2004) w spra-

wie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przedstawiam
stanowisko w sprawie.

Zasady zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysłu-
gujące ubezpieczonym reguluje ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.). Ponadto Minister Zdro-
wia wydał dwa rozporządzenia dotyczące: limitu cen dla przedmiotów ortopedycz-
nych i środków pomocniczych oraz w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych 1.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ustawa nie określa precyzyjnie sposobu or-
ganizacji zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W związ-
ku z powyższym możliwe są następujące rozwiązania:

1) zawieranie po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert lub rokowań przez
Narodowy Fundusz Zdrowia umów na zaopatrzenie ze świadczeniodawcami,
tj. np. z zakładami opieki zdrowotnej;

2) pozostawienie pełnego wyboru ubezpieczonemu. W takim przypadku pla-
cówka wykonująca czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego reali-
zuje skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wydając wskazany

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 maja 2003 r. – w sprawie limitu cen dla
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu,
ale różnych cenach – w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to
świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych [Dz. U. Nr 85,
poz. 786] oraz w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotow ortopedycznych i środ-
ków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia,
podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmio-
tów ortopedycznych podlegających naprawie (Dz. U. Nr 85, poz 787)
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i wyraźnie określony przedmiot, natomiast Fundusz płaci za zrealizowane
świadczenie.

Drugie rozwiązanie, nazywane systemem otwartym, opiera się na założeniu, iż samo
wydanie przedmiotu lub środka, np. kul ortopedycznych, czy naprawa koła w wózku
inwalidzkim, nie jest stricte świadczeniem zdrowotnym, ale świadczeniem o charak-
terze technicznym, będącym w istocie konsekwencją wcześniej udzielonych świad-
czeń zdrowotnych i realizacją zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W związ-
ku z tym nie zachodzi bezwzględna konieczność zawierania umów na udzielanie
świadczeń zdrowotnych po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert lub roko-
wań. System taki funkcjonuje już od 1999 r. na obszarze Małopolski i Śląska.

Dzięki takiej interpretacji możliwe jest realizowanie zaopatrzenia przez zdecydo-
wanie większą liczbę podmiotów, niż w przypadku zawierania umów na zaopatrze-
nie w tzw. „systemie zamkniętym”. W przypadku systemu zamkniętego możliwy jest
udział w realizacji zaopatrzenia tylko przez świadczeniodawców zdefiniowanych
w ustawie, to jest w szczególności przez:

• zakład opieki zdrowotnej, wykonujący zadania określone w jego statucie,
• grupową praktykę lekarską, pielęgniarek lub położnych,
• osobę wykonującą zawód medyczny w ramach praktyki,
• inną osobę fizyczną, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świad-

czeń zdrowotnych.
Zawieranie umów z wymienionymi świadczeniodawcami oznacza, iż krąg podmio-
tów realizujących wnioski o wydanie przedmiotów/środków ograniczyłby się przede
wszystkim do zakładów opieki zdrowotnej, eliminując: apteki, specjalistyczne skle-
py zaopatrzenia medycznego, punkty sprzedaży środków pomocniczych urucho-
mione przez producentów i dystrybutorów.

Z tego punktu widzenia wprowadzenie na obszarze całego kraju systemu otwar-
tego, którego organizacyjna strona opisana jest w uchwale Zarządu Narodowego
Funduszu Zdrowia Nr 341/2003 z 30 grudnia 2003 r., jest korzystniejsze nie tylko
dla ubezpieczonych, ale także dla podmiotów realizujących czynności z zakresu za-
opatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w tym dla aptek, po-
nieważ znacznie rozszerza, a nie zawęża krąg tych podmiotów. W dotychczasowej
praktyce bywało tak, iż kasa chorych zawierała umowę np. z dwoma świadczenio-
dawcami na zaopatrywanie w określony asortyment, limitując liczbę przedmio-
tów/środków, które można wydać; odbywało się to po uprzednim postępowaniu
w ramach konkursu ofert, a ubezpieczony pozbawiony był wyboru.

Ponadto umowa, o której mowa w wyżej wymienionej uchwale nie jest umową
zawierającą jakiekolwiek obostrzenia. Umowa ta nie zawiera limitów ilościowych, li-
mity refundacji przez NFZ określa stosowne rozporządzenie Ministra Zdrowia. Jest
to wyłącznie umowa umożliwiająca wejście do systemu. Może to uczynić każdy
podmiot spełniający warunki i wyrażający gotowość zaopatrywania ubezpieczonych
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –  każdy, a więc nie tylko ten, któ-
ry zostałby wyłoniony przez NFZ w drodze konkursu ofert bądź rokowań.
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System otwarty najlepiej zapewnia realizację potrzeb ubezpieczonych, w szcze-
gólności osób, które używają przedmiotów ortopedycznych i środków pomocni-
czych na co dzień, a które to przedmioty/środki są niezbędne do ich funkcjonowa-
nia bądź podniesienia poziomu funkcjonowania.

Wymaga podkreślenia, iż zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki po-
mocnicze w odróżnieniu od zaopatrzenia w leki jest ściśle limitowane, tzn. przepi-
sy wyraźnie wskazują – jaki przedmiot/środek przysługuje i w jakim okresie użytko-
wania. W związku z tym w systemie otwartym niezbędne jest prowadzenie ścisłego
monitorowania potwierdzonych zleceń. Ewidencjonowanie wniosków praktycznie
wyklucza możliwość wielokrotnego zaopatrywania się w refundowane produkty
przez nieuczciwe osoby. W odniesieniu do środków przysługujących comiesięcznie,
np. pieluchomajtek, zastosowano rozwiązanie polegające na ewidencjonowaniu
środków pomocniczych przy pomocy karty zaopatrzenia, co jest znacznym ułatwie-
niem dla ubezpieczonych, którzy nie muszą w tych przypadkach każdorazowo po-
twierdzać zleceń.

Wymieniona uchwała zarządu NFZ dotyczy wyłącznie zasad zaopatrywania
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, natomiast w żadnym wypadku
nie ma zastosowania do zaopatrywania w leki i wyroby medyczne, które tak jak do-
tychczas odbywa się na podstawie przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia, w szczególności na podstawie przepisów art.
57–67 oraz 124–126.

Z poważaniem
Minister Zdrowia

Leszek Sikorski
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L.dz.225/2004 Warszawa, 12 lutego 2004 r.

Okręgowe Izby Aptekarskie
wszystkie

dotyczy: waloryzacji taksy laborum

Niniejszym informuję, że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj-
nych przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2004 wynosi 102,0%. Podstawa prawna:
art. 25 ustawy budżetowej na rok 2004 z 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 17, poz. 167
z 5 lutego 2004 r.).

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jak surowce farmaceutyczne,
wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku receptu-
rowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporzą-
dzania leku recepturowego (Dz. U. nr 90, poz. 855) ulega zmianie koszt wykonania
leku recepturowego – tzw. taksa laborum, o wskaźnik wzrostu cen cytowany wyżej.

Zwaloryzowana kwota taksy laborum z dniem 1 marca 2004 r. wynosi:
1) 12,09 x 102,0% = 12,33 zł 

– dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-11
2) 24,18 x 102,0% = 24,66 zł
– dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 12 i ust. 2.
wyżej cytowanego rozporządzenia.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr Andrzej Wróbel
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L.dz. 123 /2004 Warszawa, 27 stycznia 2004 r.

OIA
(wszystkie)

dotyczy: realizacji recept wystawianych przez felczerów

Z uwagi na sygnały o nieporozumieniach w aptekach, przy realizacji recept wy-
stawianych przez felczerów, po dokonaniu konsultacji w Departamencie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, przekazujemy następującą informa-
cję do wiadomości i stosowania:

Felczerzy mają prawo, do końca 2004 r., posługiwać się obecnym numerem na
pieczątkach (trzy- lub czterocyfrowym). W aptecznych zestawieniach zrealizowa-
nych recept należy podawać numer siedmiocyfrowy, który uzyskuje się przez doda-
nie na początku odpowiedniej ilości zer (cztery lub trzy), tylko wówczas numer ten
będzie mógł być przyjęty przez program komputerowy NFZ. Ponadto Narodowy
Fundusz Zdrowia będzie dokonywał analizy i wskazywał recepty tych felczerów,
którzy nie mają stosownych umów i wobec tego nie mają prawa do wystawiania re-
cept refundowanych.

Wiadomość powyższa zostanie umieszczona na naszej stronie www.nia.org.pl
Przekazując powyższą informację uprzejmie proszę o przekazanie jej do wszyst-

kich aptek z Państwa terenu.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr Andrzej Wróbel
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GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Warszawa, 1.12.2003 r.
DEPARTAMENT NADZORU
GIF-N/07N/ORA/14/2003

Pan Roman Hechmann
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Szanowny Panie Prezesie
Przesyłam w załączeniu pismo pana Marcina Wiśniewskiego p.o. Z-cy Dyrektora

Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia dotyczące przypomnienia
aptekarzom o obowiązku informowania pacjentów o możliwości nabycia tańszych
zamienników leku.

Z poważaniem
p.o. Dyrektor Departamentu Nadzoru

Zbigniew Niewójt

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 9.10.2003 r.
Departament Polityki Lekowej

PL.R.I/450/I-490/2003

Pani Mgr Dorota Duliban
Główny Inspektor Farmaceutyczny

Szanowna Pani Minister
Departament Polityki Lekowej uprzejmie informuje, że otrzymuje interwencje

w sprawie braku dostępu do informacji o możliwości otrzymania tańszych zamien-
ników leków. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o przypomnienie ap-
tekarzom o obowiązku wynikającym z przepisu art. 60.5 ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, tj. dot. informowania pacjentów
o możliwości nabycia innego niż przepisany na recepcie lek /…/.

Z poważaniem
p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej

Marcin Wiśniewski
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Komunikat ORA
W związku z zaistniałą praktyką sprzedaży aptek przedsiębiorstwom po-

wiązanym z hurtem, kapitałem zagranicznym, zwracamy się z prośbą do
wszystkich właścicieli aptek, którzy chcą lub są zmuszeni odsprzedać swoją
aptekę, o poinformowanie o tym fakcie Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Ze swej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby apteka ta-
ka została przejęta przez aptekarza lub spółkę aptekarzy.

Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski

INFORMACJE OKR¢GOWEJ
IZBY APTEKARSKIEJ
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ZASTĘPCA PREZYDENTA Kraków, 22.12.2003 r.
MIASTA KRAKOWA
GO-04.CJ.7054-5/03

Pani Barbara Sanowska
Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Szanowna Pani Prezes
Kolejna, już czwarta akcja zbiórki przeterminowanych lekarstw została zakoń-

czona. Z apteczek domowych usuniętych zostało 1395 kg odpadów, które po zebra-
niu w aptekach, zostały – tak jak w latach ubiegłych – unieszkodliwione w spalarni
odpadów medycznych, eksploatowanej przez Zakłady Sanitarne w Krakowie.

Chciałbym złożyć na Pani ręce serdeczne podziękowanie za udział w zorganizo-
waniu akcji, jak również prosić o przekazanie podziękowania właścicielom i perso-
nelowi wszystkich 24 aptek w niej uczestniczących.

Organizowana akcja, rokrocznie spotyka się z dużym odzewem mieszkańców
Krakowa, o czym świadczy stale rosnąca ilość zebranych tą drogą przeterminowa-
nych lekarstw, stanowiących odpady. Skłania to do przeprowadzenia kolejnej, po-
dobnej zbiórki. Takie przedsięwzięcie wymaga jednak w pierwszej kolejności pozy-
skania dalszej aprobaty ze strony właścicieli aptek, w których nieodpłatnie ustawia-
ne są pojemniki. Stąd proszę Panią Prezes o rozeznanie możliwości kontynuowania
akcji w roku przyszłym.

Proszę również o przekazanie ewentualnych uwag, które mogłyby być pomocne
w organizowaniu przyszłej zbiórki.

Z wyrazami szacunku
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Tadeusz Trzmiel
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Regionalny Ośrodek Monitorowania
Działań Niepożądanych Leków

Zakładu Farmakologii Klinicznej
Katedry Farmakologii CMUJ

ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków
tel./fax (012) 428-47-40

ROMDNL-4/2004 Kraków, 20 lutego 2004 r.

Mgr farm. Piotr Jóżwiakowski
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Krakowie

Szanowny Panie Prezesie
Uprzejmie proszę o poinformowanie PT Członków Krakowskiej Izby Aptekar-

skiej, że przy Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ
w Krakowie, działa Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych
Leków.

Ośrodek nie tylko zbiera raporty dotyczące występowania polekowych działań
niepożądanych, ale także służy informacjami dotyczącymi działań niepożądanych
leków, z którymi aptekarze mogą zetknąć się w trakcie realizowania opieki farma-
ceutycznej.

Prosimy także o informowanie nas o przypadkach występowania niepożądanych
reakcji polekowych, z którymi spotykacie się Państwo w swojej codziennej pracy.

Podaję również telefony kontaktowe do Ośrodka: (012) 424-88-83 i 428-47-40.

Z poważaniem
dr Jarosław Woroń
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Kr.OIA/48/2004 Kraków, 19 stycznia 2004 r.

Pan Tomasz Bochenek
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z siedzibą w Krakowie

Ustosunkowując się do treści Państwa pisma z 05.01.2004 r. skierowanego do
wszystkich świadczeniodawców (znak WGL I/4676-21/04), Okręgowa Rada Apte-
karska w Krakowie uprzejmie prosi o podanie podstawy prawnej nałożenia obo-
wiązku weryfikacji recept na apteki, a ponadto o udzielenie odpowiedzi na poniżej
zawarte, szczegółowe pytania, dotyczące obowiązku stosowania numerowanych
i kodowanych druków recept.

1. Do kiedy apteki mogą wydawać leki na recepty lekarskie, wystawione przez
podmioty wymienione w rozdzielniku do przedmiotowego pisma, które nie zo-
stały sporządzone na drukach numerowanych i kodowanych.

2. Czy wydanie leku refundowanego na receptę, która nie spełnia wymogów opi-
sanych w przedmiotowym piśmie będzie pociągało za sobą negatywne skutki
dla apteki, która go wyda.

3. W nawiązaniu do punktu 2; na jakiej podstawie prawnej apteki mogą odmó-
wić pacjentom wydania leku na receptę, nie zawierającą numeru i kodu kre-
skowego, jeżeli Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 maja 2003 r. w sprawie
recept lekarskich (Dz.U. 03.85.785) nakazuje aptece odmówić zrealizowania
recepty tylko w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia jej sfałszowania
oraz wskazuje w § 3 ust. 4 wyłącznie na możliwość – a nie obowiązek – dodat-
kowego umieszczenia numeru recepty.

Reasumując, zdaniem ORA w Krakowie w przedmiotowej sprawie powinna być
przeprowadzona przede wszystkim kontrola prawidłowości wystawiania recept
przez świadczeniodawców i wyciągnięte konsekwencje w stosunku do osób wysta-
wiających recepty, niezgodnie z zawartymi z NFZ umowami upoważniającymi do
wystawiania recept. Brak jest natomiast podstaw do przerzucania odpowiedzialno-
ści w tym zakresie na apteki, a co za tym idzie – na pacjentów, którym apteka bę-
dzie zmuszona odmówić realizacji recepty. Aptekarze nie są przecież w myśl cyt.
Rozporządzenia osobami weryfikującymi treść i poszczególne elementy recepty.

W tym stanie rzeczy, w związku z licznymi zapytaniami od aptekarzy w opisa-
nym zakresie prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.

Z poważaniem
Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej

Piotr Jóźwiakowski

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
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Kraków, 27 lutego 2004 r.

Szanowny Pan Piotr Jóźwiakowski
Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków

dotyczy: stosowania recept kodowanych

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie Kr.OIA/48/2004, Małopolski Od-
dział Wojewódzki NFZ udziela uprzejmie poniższych wyjaśnień.

Prośba o podanie podstawy prawnej nałożenia na apteki obowiązku weryfikacji
recept (rozumianej jako sprawdzanie, czy świadczeniodawca ma obowiązek stoso-
wania recept kodowanych) wydaje się nieuzasadniona, ponieważ MOW NFZ stoi
na stanowisku, że obowiązek stosowania recept kodowanych spoczywa na lekarzu
i świadczeniodawcy. Apteki z obszaru Małopolski nigdy nie były obligowane do te-
go rodzaju działań, ani do odmawiania realizacji recept w przypadku wątpliwości
odnośnie tego, czy dany z.o.z. jest świadczeniodawcą MOW NFZ.

W związku z powyższym, nie są uzasadnione również:
1. Pytanie o termin, do kiedy apteki mogą wydawać leki na recepty lekarskie wystawione

przez podmioty wymienione w naszym piśmie z 05.01.04 (znak WGL I/4676-21/04).
2. Pytanie o negatywne skutki dla apteki (rozumiane jako zakwestionowanie refun-

dacji przez MOW NFZ) w przypadku zrealizowania recepty nie spełniającej wy-
mogów opisanych w naszym piśmie z 05.01.04 (znak WGL I/4676-21/04).

3. Pytanie o podanie podstawy prawnej, w oparciu o którą apteki mogą odmówić
pacjentom wydania leku na receptę nie zawierającą numeru i kodu kreskowego.
Jednocześnie, stojąc na stanowisku, że obowiązek stosowania recept kodowa-

nych, dotyczący obecnie wszystkich świadczeniodawców MOW NFZ oraz wszyst-
kich lekarzy posiadających indywidualne umowy upoważniające do wystawiania re-
cept na leki refundowane, powinien być przestrzegany przez podmioty wystawiają-
ce recepty. MOW NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą do OIA w Krakowie o bieżą-
ce przekazywanie informacji o tym, gdzie występują problemy z dostosowywaniem
się świadczeniodawców i lekarzy do wymogu stosowania recept kodowanych.
Umożliwi to skuteczne interwencje MOW NFZ, mające na celu rozwiązanie przed-
stawionych problemów i wątpliwości.

Z poważaniem
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

Tomasz Bochenek

Małopolski Oddział Wojewódzki
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z siedzibą w Krakowie
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WYKAZ OBOWIÑZUJÑCYCH
AKTÓW PRAWNYCH

Obejmuje okres od 25 listopada 2003 r. do 17 lutego 2004 r.

1. Dz. U. nr 204 z 2.12.2003 r.
– poz. 1988 – rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie

w sprawie recept lekarskich
2. Dz. U nr 206 z 4.12.2003 r.

– poz. 2008 – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych
do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu me-
dycznego do obrotu i używania oraz wzorów oznakowania znakiem zgodności CE

3. Dz. Urz. MZ nr 12 z 15.12.2003 r.
– poz. 110 – zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu mają-

cego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się
o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów

– poz. 123 – zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do
spraw nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne

4. Dz. U. nr 1 z 8.01.2004 r.
– poz. 1 – rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki ho-

norowej „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu
nadawania oraz sposobu noszenia

5. Dz. U. nr 4 z 14.01.2004 r.
– poz. 23 – rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających
ocenie zgodności

6. Dz. U. nr 9 z 23.01.2004 r.
– poz. 74 – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jednolitych procedur

oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy
ocenie produktu biobójczego

7. Dz. U. nr 12 z 29.01.2004 r.
– poz.111 – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych

występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu
8. Dz. U. nr 13 z 30.01.2004 r.

– poz. 115 – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych
będących przedmiotem pomocy humanitarnej

9. Dz. U. nr 19 z 9. 02.2004 r.
– poz. 177 – ustawa Prawo zamówień publicznych
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1. mgr farm. Magdalena Adamczyk
2. mgr farm. Barbara Bal
3. mgr farm. Ewa Banaszczyk
4. mgr farm. Bernadetta Banduła
5. mgr farm. Maria Bielska
6. mgr farm. Przemysław Broda
7. mgr farm. Beata Brodacka
8. mgr farm. Ewa Bubak
9. mgr farm. Katarzyna Chmura

10. mgr farm. Luiza Chrzanowska
11. mgr farm. Barbara Cieplińska
12. mgr farm. Halina Giełdoń
13. mgr farm. Agata Grudnik-Kaczmarek
14. mgr farm. Małgorzata Gurgul
15. mgr farm. Adriana Hołysz
16. mgr farm. Barbara Horośko
17. mgr farm. Monika Jabłońska
18. mgr farm. Małgorzata Jędraszek
19. mgr farm. Maria Jankowska
20. mgr farm. Barbara Jurkowska
21. mgr farm. Maciej Kawka
22. mgr farm. Grażyna Klimek
23. mgr farm. Wiesława Kmiecik
24. mgr farm. Beata Kogut
25. mgr farm. Ilona Komenda
26. mgr farm. Marta Korabik
27. mgr farm. Ewa Korzeniowska
28. mgr farm. Magdalena Krach
29. mgr farm. Piotr Krach
30. mgr farm. Barbara Kras
31. mgr farm. Beata Król
32. mgr farm. Maria Kucharska-Pitala
33. mgr farm. Katarzyna Łętowska
34. mgr farm. Angela Marciniec
35. mgr farm. Marzena Marek
36. mgr farm. Anna Matyaszek
37. mgr farm. Renata Mazgaj
38. mgr farm. Ewa Michalska
39. mgr farm. Henryka Mika

40. mgr farm. Dorota Misiura
41. mgr farm. Anna Ochel
42. mgr farm. Donata Pankowska
43. mgr farm. Maria Pawełczyk
44. mgr farm. Małgorzata Pawłowska
45. mgr farm. Maria Petlic-Jedynak
46. mgr farm. Tomasz Pęczek
47. mgr farm. Dorota Piotrowska
48. mgr farm. Małgorzata Podgórny
49. mgr farm. Magdalena Połapska
50. mgr farm. Halina Prokop
51. mgr farm. Krystyna Ptasińska
52. mgr farm. Krzysztof Repetowski
53. mgr farm. Justyna Rewiuk
54. mgr farm. Dorota Rogóż
55. mgr farm. Magdalena Rudnik
56. mgr farm. Izabela Rusek-Pura
57. mgr farm. Danuta Rybka
58. mgr farm. Zbigniew Ryłko
59. mgr farm. Agnieszka Senft
60. mgr farm. Renata Siekańska
61. mgr farm. Sabina Skórzewska
62. mgr farm. Joanna Smolarczyk
63. mgr farm. Agnieszka Stępień
64. mgr farm. Beata Stępniowska
65. mgr farm. Ewa Styrylska
66. mgr farm. Renata Suwała
67. mgr farm. Urszula Szostak
68. mgr farm. Zenobia Szot
69. mgr farm. Teresa Śliwa
70. mgr farm. Magdalena Tabeau-Balawender
71. mgr farm. Halina Tyka
72. mgr farm. Krystyna Tylek
73. mgr farm. Grażyna Walczak
74. mgr farm. Bożena Zastępa
75. mgr farm. Marta Zdybel
76. mgr farm. Katarzyna Zięba
77. mgr farm. Urszula Żak

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

LISTA OSÓB
które zdały egzamin i otrzymały dyplom specjalizacyjny w zakresie farmacji

aptecznej pierwszego stopnia w sesji jesiennej 2003 r.
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NAGRODA ZA WIERSZ

M o ż e ?

Może wiary
może nadziei
może miłości
człowiekowi trzeba
by
morze wiary
morze nadziei
morze miłości odkryć
i wejść do nieba
cnym.

Powyższy wiersz zdobył wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-
Literackim im. ks. Józefa Jamroza – Kapłana Męczennika „O autentyczną wiarę”.
Konkurs odbył się w listopadzie 2003 r. pod patronatem Muzeum im. Władysława
Orkana w Rabce. Na konkurs nadesłano 700 prac z Polski, Niemiec, Czech, Słowa-
cji i USA.

Wiersz wydrukowano w tomiku pokonkursowym „Pierw-
sze Słowo”.

Krzysztof KOKOT urodził się 16 września 1949 roku
w Katowicach. W latach 1968-73 studiował na Akademii
Medycznej w Krakowie, gdzie – po uzyskaniu dyplomu ma-
gistra farmacji – pracował do 1976 roku. Od 1991 r. jest
współwłaścicielem apteki ogólnodostępnej w Nowym Targu.

Autorem exlibrisu jest dr farm. Krzysztof Kmieć.
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INFORMACJA O KSIÑ˚CE
Tych kilka słów o książce Alek-

sandry Polak „Panie aptekarki i in-
ne opowiadania” piszę jako jej by-
ły student, a później kolega z pra-
cy, co poczytuję sobie za wielki za-
szczyt. Nie znam drugiej takiej
osoby, dla której dydaktyka byłaby
tak wielką życiową pasją. Wśród
studentów mówiło się, że kto był
w grupie „Chelidonii” (Olesiu, wy-
bacz mi ten studencki przydomek)
– to egzamin z farmakognozji miał
„jak w banku”.

Dzisiaj, będąc na emeryturze,
przelała na karty książki swoje
wspomnienia radosnych lat stu-
denckich, pierwsze lata asystentu-
ry i dydaktycznego spełnienia am-
bicji.

Z pasją opowiada o początkach
aptekarskiej drogi i pułapkach czy-
hających na młodego pigularza.
Erudycja autorki i swoboda pisa-

nia sprawia, że książkę czyta się lekko i z przyjemnością.
Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” – jeżeli traficie na tę

książkę i przeczytacie ją, będziecie mogli powiedzieć, że to
kawał prawdziwej farmacji i aptekarstwa. Na zakończenie
powiem, że Aleksandra Polak podarowała tę książkę w pre-
zencie wszystkim uczestnikom XII Sympozjum Historii Far-
macji w Niedzicy. Sądzę, że sięgną po nią szczególnie jej by-
li studenci, ale nie tylko. Kto chciałby się z nią zapoznać, po-
winien skierować swe kroki do Muzeum Farmacji przy ul.
Floriańskiej 25.

Krzysztof Kmieć
exlibris – dr farm. Krzysztof Kmieć 
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OFERTY MUZEUM FARMACJI
Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego stara się

zainteresować polskie środowisko farmaceutyczne obrazem Józefa Chełmońskiego
pt. „Aptekarz”. Jego reprodukcja jest eksponowana w naszym muzeum – oryginał
znajduje się w zbiorach prywatnych. Za zgodą właściciela wydaliśmy w dużym na-
kładzie pocztówkę przedstawiającą ten obraz.

Obecnie proponujemy wykonanie na indywidualne zamówienie reprodukcji ob-
razu „Aptekarz” w wybranym formacie: 30 x 42, 38 x 50, 50 x 70 i 100 x 70 cm. Je-
stem przekonany, że ten piękny obraz będzie stanowić wspaniałą ozdobę Państwa
apteki lub mieszkania.

Zainteresowanych proszę o kontakt z Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ.

Dr Zbigniew Bela
Dyrektor Muzeum Farmacji

Collegium Medicum UJ

Nie tylko historia aptekarstwa

Krakowskie Wydawnictwo Medycyna Praktyczna opublikowało książkę, która ze
względu na tematykę powinna zainteresować aptekarzy. Chodzi o reprint XVI-
wiecznego zbioru „Aleksego Pedemontana Tajemnice”, przepisów na leki, kosmety-
ki i substancje zapachowe, farby i werniksy, wina, w tym lecznicze, i na różnego ro-
dzaju „wymysły kuglarskie”. Wydany po włosku w Wenecji w 1555 r., w XVI wieku
został przetłumaczony na 8 języków, w tym również na polski, i do końca XVIII wie-
ku był wznawiany ponad 170 razy.

Jej autorem był Aleksy Pedemontan(us), czyli Aleksy z Piemontu, zakonnik, al-
chemik, a także osobisty lekarz królowej Joanny Aragońskiej, który żył na przeło-
mie XV i XVI wieku.

Książkę można zamówić na stronie internetowej http://ksiegarnia.mp.pl wybie-
rając link „książki”. 
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