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4 Od redakcji

OD REDAKCJI

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Oddaję do Państwa rąk kolejny i ostatni w tym roku Biuletyn Farmacja Krakow-
ska. Minął drugi już rok działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej czwartej kaden-
cji. Rok wypełniony mozolną pracą, koniecznością rozwiązywania piętrzących się
problemów i podejmowania jakże ważnych nieraz decyzji.

Kończący się rok skłonił mnie do refleksji i z przykrością powtórzyć muszę po
raz kolejny, że z roku na rok tracimy w hierarchii społecznej swoją pozycję. Staje-
my się sklepikarzami, a nie aptekarzami niosącymi pomoc i ulgę w cierpieniach, słu-
żącymi radą i pomocą. 

Postarajmy się zadbać o to, by przywrócić prestiż naszemu zawodowi. Zadbajmy,
aby apteka była „prawdziwą apteką” w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie sklepem
z gotowymi produktami. Sami musimy o to zadbać i na to zapracować. To czy nasz
zawód będzie akceptowany, poważany, darzony zaufaniem zależy tylko od nas sa-
mych.

Kończąc życzę Państwu, by magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniosła spo-
kój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy
Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
Niech się spełniają Wasze marzenia.

Kraków, 9 grudnia 2005 r. Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
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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 Zofia Krok dyżuruje w poniedziałki od godz. 1400 do 1700

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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ZJAZD DELEGATÓW
OIA W KRAKOWIE

Sprawozdawczy Zjazd Delegatów OIA w Krakowie odbył się w dniach 18–20 li-
stopada 2005 r. w Rytrze. Jego celem było podsumowanie rocznej pracy organów
OIA oraz wybory uzupełniające.

Zjazd otworzył prezes ORA mgr farm. Piotr Jóźwiakowski, witając przybyłych
delegatów i zaproszonych gości, wśród których znajdowali się:
• dr farm. Wojciech Giermaziak – wiceprezes NRA,
• prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak – dziekan Wydziału Farm. CM UJ,
• prof. dr hab. Renata Jachowicz – krajowy konsultant ds. farmacji aptecznej,
• mgr farm. Józef Łoś – małopolski wojewódzki inspektor farmaceutyczny,
• mgr farm. Bożena Świętek – wojewódzki konsultant ds. farmacji szpitalnej,
• mgr farm. Jerzy Jasiński – wojewódzki konsultant ds. farmacji aptecznej,
• Andrzej Natkaniec – zastępca dyrektora Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochro-

ny Środowiska UM Krakowa
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Prof. Joanna Szymura-Oleksiak, podziękowała w swoim wystąpieniu aptekarzom
za zaangażowanie w kształceniu przyszłych kadr i przyjmowanie na staż studentów
5 roku Wydz. Farmaceutycznego. Pani Dziekan wyraziła również słowa uznania dla
Okręgowej Rady za aktywne działania, których rezultatem jest wdrożenie programu
internetowej edukacji farmaceutów.

Głos zabrali również pozostali z zaproszonych gości.
Podczas oficjalnej części pierwszego dnia zjazdu odbyła się również miła uroczy-

stość wręczenia nagród i wyróżnień osobom i instytucjom zasłużonym dla środowi-
ska aptekarskiego Małopolski (ich listę publikujemy na str. 17).

W tym dniu oficjalną część zakończono wykładem przedstawiciela głównego
sponsora pana Wojciecha Krówczyńskiego, pt.: „Rady zza lady – rekomendacja le-
ków dostępnych bez recepty (OTC)”.

Drugi dzień zjazdu rozpoczął wiceprezes NRA dr Giermaziak, który przedstawił
prace departamentu prawnego NRA, propozycje zmian w ustawie Prawo farmaceu-
tyczne i ustawie o izbach aptekarskich oraz omówił system dystrybucji leków
z punktu widzenia apteki.

Następnie sprawozdania z rocznej działalności przedstawili kolejno:
• prezes ORA – mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
• okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej – mgr farm. Jerzy Zaczek
• z-ca przew. Okręgowego Sądu Aptekarskiego – mgr farm. Barbara Jękot



8 Zjazd Delegatów OIA w Krakowie

• skarbnik ORA - mgr farm. Henryk Domaradzki
• przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - mgr farm. Jan Wajda

Po tych wystąpieniach wywiązała się dyskusja, w wyniku której podjęto dwie re-
zolucje.

Delegaci pozytywnie też ocenili pracę organów OIA i udzielili im absolutorium.
Zjazd dokonał również zmian w organach samorządu. Przeprowadzono wybory

uzupełniające, które były spowodowane rezygnacją z pełnionych funkcji przez mgr
farm. Małgorzatę Wysowską-Waltoś – przewodniczącą OSA oraz mgr farm. Hannę
Przybycień-Ziębę i mgr farm. Tomasza Wójcickiego – członków ORA.

W wyniku tajnych głosowań, do Okręgowego Sądu Aptekarskiego wybrano mgr
farm. Martę Polak, a członkami ORA zostały: mgr Ewa Panczakiewicz-Pawlęga
i mgr Joanna Machalska.

Zjazd zakończono podjęciem uchwał.
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Dziękujemy firmom i hurtowniom sponsorującym Zjazd:

1. GlaxoSmithKline – główny sponsor
2. Podkarpacka Hurtownia Aptekarska
3. Hurtownia SILFARM
4. Herbapol Kraków
5. Hurtownia TORFARM
6. Hurtownia PROSPER
7. Hurtownia HURTAP
8. Przedsiębiorstwo Pszczelarskie APIPOL

Kraków 2005.11.16

Mgr Piotr Jóźwiakowski
Prezes Małopolskiej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Szanowny Panie Prezesie!
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na sprawozdawczo-wyborczy

Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie w dniach 18-20 listopa-
da 2005 r. w Rytrze i równocześnie bardzo przepraszam, że nie mogę wziąć udzia-
łu w zjeździe. W tym samym czasie prowadzę w Polańczyku kurs dla farmaceutów
z aptek szpitalnych należących do podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Równocześnie pragnę gorąco podziękować Panu Prezesowi za miłą, koleżeńską
współpracę w roku bieżącym oraz okazaną życzliwość i docenienie mojej pracy na
rzecz środowiska aptekarskiego, Życzę Panu Prezesowi i wszystkim Delegatom
owocnych obrad w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Z wyrazami uznania i szacunku
prof. dr hab. Barbara Filipek
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Sprawozdanie prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Składam na Państwa ręce sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekar-
skiej w latach 2004/2005.

Mam nadzieję, że przedstawiając Państwu to sprawozdanie jestem wyrazicielem
opinii całej Rady. Z roku na rok praca ORA staje się coraz trudniejsza. Warunki
zewnętrzne, prawodawstwo i opinia o środowisku aptekarskim nie napawają nas
wszystkich optymizmem. W naszej pracy robimy wszystko, aby rozwiązywać pro-
blemy środowiska i być pomocnym wszystkim farmaceutom. Zdaję sobie sprawę,
że zarówno z pozycji zatrudnionego, jak i pracodawcy, starania ORA nie zawsze
są jednakowo widoczne, ale zapewniam, że niejednokrotnie przynoszą wymierne
efekty.

W codziennym działaniu staramy się zmierzyć z problemami, które przysparza-
ją nam wszystkim wiele trudności.

Pomimo wielu przeciwności i tak uważam, że w licznych przypadkach nasza pra-
ca przyniosła pożądane efekty.

Na początek trochę statystyki. Obecnie Izba nasza liczy 2282 farmaceutów, 935
aptek ogólnodostępnych, 48 aptek szpitalnych i 45 hurtowni farmaceutycznych.

W minionym roku przede wszystkim wykazaliśmy wiele zaangażowania i wyko-
naliśmy ogromną pracę, aby umożliwić Państwu wypełnienie ustawowego obowiąz-
ku podnoszenia naszych kwalifikacji w ramach ciągłych szkoleń. Zorganizowaliśmy
37 konferencji i wykładów, na których mogliśmy uzyskać tak upragnione przez nie-
których punkty edukacyjne. Staraliśmy się, aby koszt organizowanych szkoleń w jak
najmniejszym stopniu obciążał budżet naszej Izby, pochodzący w 90% z naszych
składek. Zdecydowana większość szkoleń i konferencji zorganizowana została przy
pomocy pozyskanych sponsorów, przede wszystkim firm producenckich i hurtowni
aptekarskich – Hurtowni Silfarm i Podkarpackiej Hurtowni Aptekarskiej. Decyzją
Rady został odrzucony sponsoring tych hurtowni, które w jakikolwiek sposób zagra-
żają bytowi aptek prowadzonych przez aptekarzy.

W tym miejscu pragnę zapewnić wszystkie Koleżanki i Kolegów, że harmono-
gram szkoleń ciągłych wypełniony jest już na najbliższe 4 miesiące.

Jako pierwsi w Polsce w pełni wykorzystaliśmy zapisy ustawowe i rozpoczęliśmy
internetową edukację farmaceutów. Program edu@kacja powstał na zlecenie ORA
w Krakowie na Wydziale Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Stało się to dzięki ścisłej współpracy z panią profesor Joanną Szymurą-Oleksiak,
panią profesor Barbarą Filipek i panem profesorem Jerzym Brandysem, przy wybit-
nym zaangażowaniu dwóch, młodych pracowników naukowych – pana mgra Seba-
stiana Polaka i pana dra Aleksandra Mendyka.
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Od listopada 2005 roku, dzięki aprobacie większości Izb Aptekarskich, z progra-
mu edu@kacja będą mogli korzystać aptekarze z całej Polski. Przekonani jesteśmy,
że w niedalekiej przyszłości przyniesie to naszej Izbie wymierne korzyści.

Działania Rady zawsze muszą zamykać się w ramach istniejącego prawa, pomi-
mo że oczekiwania środowiska są znacznie większe. W ramach obowiązujących
przepisów staraliśmy się poszukiwać takich rozwiązań, które pozwoliłyby walczyć
z wieloma patologiami na rynku farmaceutycznym. Jedną z nich był proceder eks-
pediowania leków wydawanych na receptę za 1 grosz. Tu ograniczenie prawne zwią-
zało nam praktycznie ręce, ale nasze wystąpienie do krakowskiej Izby Skarbowej od-
biło się echem i zaznaczyło ten problem w całym kraju. Efektem tych działań jest
wyciszenie promowania sprzedaży za 1 grosz przez niektóre apteki sieciowe. Z przy-
krością jednak stwierdzam, że nie pomogliście nam w tym! Sami aptekarze, stosu-
jąc ten rodzaj działań marketingowych, wytrącili nam z rąk argumenty do walki z ty-
mi nagannymi praktykami. Staramy się Was zrozumieć, bo takie działania niejedno-
krotnie były przysłowiową ostatnią „deską ratunku” dla Waszych aptek. Rozumiejąc
sytuację na rynku farmaceutycznym ORA nie zdecydowała się wzorem innych Rad
Okręgowych na napiętnowanie kierowników aptek stosujących takie praktyki, kieru-
jąc przeciwko nim zawiadomienia do rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Stojąc na straży przestrzegania prawa, zdecydowaliśmy się skierować do prokura-
tury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez jeden z punktów
aptecznych działający w okolicach Krakowa. Sprawa dotyczyła stosowania przez nie-
go zastrzeżonej nazwy „apteka” dla ściśle określonej w Prawie farmaceutycznym
działalności. Efektem tych działań była rozprawa sądowa. Niezawisły sąd stwierdził,
że sankcje karne przewidziane w ustawie Prawo farmaceutyczne obejmują tylko
wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych bez zezwolenia lub po upływie ter-
minu ich ważności. Natomiast wszystko co związane jest z prowadzeniem działalno-
ści na podstawie uzyskanego zezwolenia/koncesji – także wysyłkowa sprzedaż leków
– leży w gestii wojewódzkiego inspektora nadzoru farmaceutycznego, który powi-
nien stać na straży przestrzegania prawa. A zatem kolejny ruch należy do niego.

Praca w organach Izby wymaga szczególnego zaangażowania. Na tegorocznym
zjeździe stoimy przed zadaniem wybrania dwóch nowych członków ORA. Apeluję
więc do Państwa, aby osoby, które zdecydują się kandydować, były świadome, że mu-
szą poświęcić znaczną część swojego czasu na pracę na rzecz środowiska. Mam na-
dzieję, że osoby, które podejmą to wyzwanie, zdają sobie sprawę z tego, że członko-
stwo w Okręgowej Radzie Aptekarskiej zobowiązuje do wielu wyrzeczeń i poświęceń.

Jestem przekonany, że to sprawozdanie jedynie w sposób syntetyczny opisuje ca-
łokształt pracy, którą w minionym roku wykonała Okręgowa Rada Aptekarska oraz
działające przy niej komisje. Szczegóły pracy poszczególnych komisji ORA znajdą
Państwo w materiałach zjazdowych.

Kończąc pragnę podziękować wszystkim moim współpracownikom za pomoc
i poświęcenie swego cennego czasu na rzecz samorządu.

Kraków, 31 października 2005.
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
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Rezolucja nr 1
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19.11.2005 r. w sprawie finansowania kosz-

tów związanych z czynnościami członków Naczelnej Rady Aptekarskiej  przez Naczel-
ną Izbę Aptekarską

Działając na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich (Dz.U. 03.9.108 z późn. zm.) i § 14 pkt 1 Regulaminu Okręgowego
Zjazdu Aptekarzy – Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Rytrze 18–19 XI 2005 r. zwraca
się do Naczelnej Rady Aptekarskiej o zmianę uchwały w sprawie ponoszenia przez
Okręgowe Izby Aptekarskie kosztów przejazdu i zakwaterowania wybranych z ich
terenu członków Naczelnej Rady Aptekarskiej, w ten sposób, aby przywrócić finan-
sowanie przez Naczelną Izbę Aptekarską kosztów przejazdu i zakwaterowania
członków Naczelnej Rady Aptekarskiej w czasie czynności związanych z pracami
Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Rezolucja nr 2
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19.11.2005 r. w sprawie bieżącego informo-

wania członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie o sprawach istotnych dla
środowiska

Działając na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich (Dz.U. 03.9.108 z późn. zm.) i § 14 pkt 1 Regulaminu Okręgowego
Zjazdu Aptekarzy – Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Rytrze 18–19 XI 2005 r. zwraca
się do Okręgowej Rady Aptekarskiej o bieżące monitorowanie spraw ważnych dla
środowiska i wysyłanie w formie poczty elektronicznej bieżących informacji w tych
sprawach, dla tych członków samorządu, którzy udostępnili Okręgowej Izbie Apte-
karskiej swoje adresy poczty elektronicznej.
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Uchwały Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 19 listopada 2005 r.

Uchwała nr 20 /IV/05
w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Aptekarzy

Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. 03.9.108) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr
6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez
organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1
Okręgowy Zjazd Aptekarzy uchwala Regulamin Okręgowego Zjazdu Aptekarzy.

§ 2
Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko dr farm. Leokadia Danek

mgr farm. Lidia Nowak

Uchwała nr 21 /IV/05
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Okręgowej Radzie Aptekarskiej

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. 03.9.108) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr
6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez
organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1
Okręgowy Zjazd Aptekarzy przyjmuje rezygnację mgr farm. Hanny Przybycień-

Zięba z funkcji członka Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dniem
13.09.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko dr farm. Leokadia Danek

mgr farm. Lidia Nowak
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Uchwała nr 22 /IV/05
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Okręgowej Radzie Aptekarskiej

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. 03.9.108) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr
6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez
organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1
Okręgowy Zjazd Aptekarzy przyjmuje rezygnację mgr. farm. Tomasza

Wójcickiego z funkcji członka Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dniem
12.04.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko dr farm. Leokadia Danek

mgr farm. Lidia Nowak

Uchwała nr 23 /IV/05
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Okręgowym Sądzie Aptekarskim

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. 03.9.108) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr
6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez
organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1
Okręgowy Zjazd Aptekarzy przyjmuje rezygnację mgr farm. Małgorzaty

Wysowskiej-Waltoś z funkcji przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego w
Krakowie z dniem 1.09.2005r. i mandatu sędziego OSA z dniem 18.11.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko dr farm. Leokadia Danek

mgr farm. Lidia Nowak
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Uchwała nr 24 /IV/05
w sprawie wyborów uzupełniających do Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie 

Działając na zasadzie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. nr 9 poz. 108 z 2003 r.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1
uchwały nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania
uchwał przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1 
W wyniku tajnego głosowania Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie wybrał

członka Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie w osobie: mgr farm. Marty
Polak

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko dr farm. Leokadia Danek

mgr farm. Lidia Nowak

Uchwała nr 25 /IV/05
w sprawie wyborów uzupełniających do Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie 

Działając na zasadzie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. nr 9 poz. 108 z 2003 r.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1
uchwały nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania
uchwał przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1 
W wyniku tajnego głosowania Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie wybrał

członków Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie w osobach:
1. mgr farm. Ewy Panczakiewicz-Pawlęgi
2. mgr farm. Joanny Machalskiej

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko dr farm. Leokadia Danek

mgr farm. Lidia Nowak
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Uchwała nr 26 /IV/05
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowej Rady Aptekarskiej,

Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego, Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Działając na zasadzie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. nr 9 poz. 108 z 2003 r.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1
uchwały nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania
uchwał przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1 
Okręgowy Zjazd Aptekarzy przyjmuje i zatwierdza sprawozdania z działalności

w roku 2004/2005:
1. Okręgowej Rady Aptekarskiej
2. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3. Okręgowego Sądu Aptekarskiego
4. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko dr farm. Leokadia Danek

mgr farm. Lidia Nowak

Uchwała nr 27/IV/05
w sprawie udzielenia absolutorium organom Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Działając na zasadzie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. nr 9 poz. 108 z 2003 r.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1
uchwały nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania
uchwał przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1 
Okręgowy Zjazd Aptekarzy udziela absolutorium za działalność w roku

2004/2005 następującym organom:
1. Okręgowej Radzie Aptekarskiej
2. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3. Okręgowemu Sądowi Aptekarskiemu
4. Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko dr farm. Leokadia Danek

mgr farm. Lidia Nowak
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Uchwała nr 28 /IV/05
w sprawie uchwalenia budżetu i gospodarki finansowej Izby

Działając na zasadzie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. nr 9 poz. 108 z 2003 r.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1
uchwały nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania
uchwał przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1 
Okręgowy Zjazd Aptekarzy uchwala i przyjmuje budżet i zasady gospodarki

finansowej Izby na rok 2005/2006, zgodnie z przedstawionym preliminarzem.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko dr farm. Leokadia Danek

mgr farm. Lidia Nowak

Statuetka „Laur Aptekarski” 2005 r.

1. Magdalena Dziubek
2. mgr farm. Władysław Faron
3. prof. dr hab. Renata Jachowicz
4. mgr farm. Ludmiła Jureczek

Instytucje:
1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Krakowa

Odznaka
1. mgr farm. Zofia Banak
2. mgr farm. Barbara Drozdowska
3. mgr farm. Władysław Faron
4. mgr farm. Danuta Gac
5. mgr farm. Ludmiła Jureczek
6. mgr farm. Kazimierz Kaja
7. mgr farm. Stanisława Kozicka
8. mgr farm. Barbara Nowak
9. mgr farm. Stanisława Studzińska
10. mgr farm. Bożena Świętek
11. mgr farm. Małgorzata Wysowska-Waltoś
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KALENDARIUM
14-15 września 2005 r. Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie

20–22 września 2005 r. Kwartalne spotkanie aptekarzy w Krakowie, Tarnowie
i Nowym Sączu połączone z wykładem w ramach
kształcenia ciągłego farmaceutów

28 września 2005 r. Udział prezesa i radcy prawnego OIA w posiedzeniu
sądu w sprawie apteki internetowej w Zielonkach

29 września 2005 r. Udział prezesa Piotra Jóźwiakowskiego w spotkaniu
u dziekana Wydziału Farmaceutycznego – pani prof.
Joanny Szymury-Oleksiak z udziałem prof. Barbary Fi-
lipek, prof. Jerzego Brandysa i mgr. Sebastiana Polaka
w sprawie programu Eduk@cja

30 września 2005 r. Posiedzenie Prezydium NRA w Warszawie

1 października 2005 r. Uroczyste obchody Święta Kosmy i Damiana – patro-
nów aptekarzy na Zamku Królewskim w Warszawie
i wręczenie Medali im. prof. Koskowskiego oraz odzna-
czeń państwowych

3 października 2005 r. Posiedzenie Kapituły działającej przy ORA w Krakowie

5 października 2005 r. Spotkanie aptekarzy z aptek szpitalnych

7 października 2005 r. Na zaproszenie Prezydium ORA spotkanie z woje-
wódzkim inspektorem farmaceutycznym i jego zastęp-
cami w siedzibie OIA, w celu omówienia zasad współ-
pracy

10-12 października 2005 r. Pierwsza polsko-niemiecka konferencja naukowo- szko-
leniowa w Krakowie

10 października 2005 r. Spotkanie prezesów wszystkich Okręgowych Rad Ap-
tekarskich i prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
w siedzibie OIA w Krakowie

18 października 2005 r. Posiedzenie ORA

19-20 października 2005 r. Wykład w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów
w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, współorganizo-
wany z GlaxoSmithKline
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26 października 2005 r. Posiedzenie Prezydium NRA w Warszawie.

Wykład mgr. Piotra Jóźwiakowskiego i mgr. Witolda
Juchy w Towarzystwie Lekarskim Krakowskim, pt.:
„Aktualne problemy na styku aptekarz – lekarz”

3 listopada 2005 r. Udział wiceprezesa Witolda Juchy w komisji egzamina-
cyjnej pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie far-
macji aptecznej

8-10 listopada 2005 r. Wykład w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów
w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, współorganizo-
wany z GlaxoSmithKline

14 listopada 2005 r. Szkolenie w ramach ciągłego kształcenia farmaceutów
w siedzibie OIA w Krakowie, pt.: „Zastosowanie pro-
duktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu”, współor-
ganizowane z APIPOL FARMA

15 listopada 2005 r. Posiedzenie ORA

16 listopada 2005 r. Wykład w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów
w Krakowie, współorganizowany z Hurtownią PRO-
SPER

18-20 listopada 2005 r. Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy
w Rytrze

21 listopada 2005 r. Szkolenie w ramach ciągłego kształcenia farmaceutów
w siedzibie OIA w Krakowie, pt.: „Zastosowanie pro-
duktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu”, współor-
ganizowane z APIPOL FARMA

30 listopada 2005 r. Spotkanie kierowników/właścicieli aptek z dawnej
dzielnicy Kraków Śródmieście, w siedzibie OIA,
w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów nocnych

1 grudnia 2005 r. Udział prezesa w kolacji wigilijnej organizowanej przez
Firmę PLIVA w Warszawie

5 grudnia 2005 r. Szkolenie w ramach ciągłego kształcenia farmaceutów
w siedzibie OIA w Krakowie, pt.: „Zastosowanie pro-
duktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu”, współor-
ganizowane z APIPOL FARMA

6, 8 i 14 grudnia 2005 r. Kwartalne spotkanie aptekarzy w Tarnowie, Nowym
Sączu i Krakowie, połączone z wykładem w ramach
kształcenia ciągłego farmaceutów

7-8 grudnia 2005 r. Posiedzenie NRA w Warszawie

13 grudnia 2005 r. Posiedzenie ORA
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Kraków, 25 października 2005r.

Szanowny Pan
Andrzej Wróbel
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
w Warszawie

ul. Długa 16
00-238 WARSZAWA

Szanowny Panie!
Pozwalam sobie przekazać na Pana ręce pismo, które otrzymałem od Aptekarzy

z Brzeska, wyrażające dezaprobatę wobec poparcia przez Pana Prezesa pomysłu za-
stąpienia marży aptecznej opłatą manipulacyjną za wydanie leku w aptece.

Informacja o tym fakcie dotarła do aptek za pośrednictwem Biura Doradztwa
Podatkowego DZIESIĘCINA i wyraźnie wskazuje Pana osobę jako popierającego
wytyczne ustępującego Ministra Zdrowia dla nowego Ministra w temacie regulacji
sprzedaży detalicznej.

Pragnę jeszcze raz podkreślić, że na spotkaniu w Krakowie, w dniu 10 paździer-
nika br. Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich, zarówno ja, jak i pozostali Pre-
zesi wyraziliśmy głęboką dezaprobatę wobec zajętego przez Pana stanowiska, z wy-
raźnym zaznaczeniem, że nie było ono w żadnym stopniu konsultowane z NRA.

Przekazując Panu Prezesowi to pismo, oczekuję, że ponownie zajmie Pan stano-
wisko w opisanej kwestii i przekaże je aptekarzom z Brzeska.

Z poważaniem

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Krakowie

mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
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Kraków, 25 października 2005r.

APTEKI PRYWATNE
w Brzesku

Po otrzymaniu Państwa pisma wyrażającego dezaprobatę dla podjętych przez
Prezesa NRA czynności, wyjaśniam co następuje:

• o fakcie poparcia pomysłu opłaty manipulacyjnej i rezygnacji z marży aptecznej
dowiedziałem się z prasy, gdyż nie zostałem zaproszony na konferencję prasową,
która odbyła się przy okazji obchodów Święta Kosmy i Damiana w Warszawie,
w dniu 1 X br.

• w związku z obecnością wszystkich Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich
w Krakowie, podczas Polsko-Niemieckiej Konferencji Farmaceutycznej, w dniu
10 X br. zorganizowałem w siedzibie naszej Izby spotkanie wszystkich Prezesów
z udziałem Prezesa NRA.

• podczas tego spotkania zażądaliśmy od Prezesa NRA wyjaśnienia motywów pod-
jęcia takiej inicjatywy i zajęcia takiego stanowiska, bez uprzedniej konsultacji
z NRA.

• ocena zajętego przez Prezesa NRA stanowiska wskazała wyraźnie, że nie posia-
dał on uprawnień do wyrażenia takiego zdania, bez konsultacji z pozostałymi
członkami NRA.

• konkluzją spotkania jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady
Aptekarskiej w dniu 9 listopada 2005 r.
O wynikach tego posiedzenia i podjętych na nim decyzjach powiadomię Państwa

odrębnym pismem.

Kończąc pragnę zaznaczyć, że stanowisko członków Okręgowej Rady Aptekar-
skiej w Krakowie w opisanej kwestii jest zbieżne z Państwa zdaniem i było szeroko
omawiane podczas ostatniego posiedzenia. ORA w Krakowie będzie domagać się
od Prezesa NRA pilnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

W załączeniu przekazuję pismo skierowane do Prezesa NRA.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Krakowie

mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
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L.dz.1491/2005 Warszawa, 17 listopada 2005 r.

Pan
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Krakowie

Szanowny Panie Prezesie!
W odpowiedzi na pismo w sprawie artykułu prasowego „Leki mają być tańsze”

(Rzeczpospolita 03.10.2005 r.), pragnę uprzejmie zwrócić uwagę, że samorząd ap-
tekarski od dłuższego czasu głosi postulat wprowadzenia sztywnych cen leków
w aptekach. Faktem jest także, iż w wielu rozwiniętych krajach świata zamiast mar-
ży funkcjonuje administracyjna opłata za wydanie leku. Moja wypowiedź w „Rzecz-
pospolitej” odnosiła się do wstępnych koncepcji artykułowanych przez wielu polity-
ków. Jest to jedna z wielu możliwości, a jej ewentualne wprowadzenie musiałoby zo-
stać poprzedzone licznymi analizami, także w zakresie dochodów aptek. Czy takie
rozwiązanie znalazłoby poparcie organów naszego samorządu? Uważam, że byłoby
rzeczą niewłaściwą i szkodliwą, aby przedstawiciele Izby już na starcie działalności
nowego Rządu negowali wszystkie jego propozycje. Tym bardziej że właśnie z obec-
nym kształtem parlamentu wiąże swoje nadzieje.

Jednocześnie chcę podkreślić, że walka o interesy środowiska aptekarskiego by-
ła i pozostaje dla mnie naczelnym wskazaniem w mojej pracy i nigdy nie ośmielił-
bym się składać propozycji szkodzącej aptekarstwu.

Z wyrazami szacunku
prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

mgr farm. Andrzej Wróbel
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Miło nam poinformować, że 1 października 2005 r., podczas centralnych obcho-
dów Święta Aptekarza na Zamku Królewskim w Warszawie, Medalem im. prof.
Bronisława Koskowskiego z terenu naszej Izby zostali odznaczeni prof. dr hab. Bar-
bara Filipek oraz dr n. farm. Alfred Reder.

Prof. dr hab. Barbara FILIPEK – ukończyła studia farmaceutyczne w 1973 r.
na Akademii Medycznej w Krakowie. Swą pracę rozpoczęła u boku prof. Jolan-
ty Krupińskiej w Katedrze Farmakologii AM w Krakowie i od razu dała się po-
znać jako ceniony wykładowca i przyjaciel młodzieży. W 1977 r. uzyskała sto-
pień naukowy doktora nauk farmaceutycznych, a w 1994 r. stopień doktora ha-
bilitowanego. Po latach pracy i wielu osiągnięciach naukowych, już w randze
profesora, który to tytuł otrzymała w 2002 r., współpracowała i nadal współpra-
cuje w wielu kwestiach dotyczących zawodu farmaceuty z przedstawicielami
OIA w Krakowie. Obecnie kieruje Studium Kształcenia Podyplomowego Wy-
działu Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ w Krakowie. Dzięki jej po-
mocy i wkładowi pracy, kształcenie ustawiczne przebiega bez zakłóceń.
W 2004 r. została wyróżniona statuetką „Laur Aptekarski”.

Kraków 2005.11.16

Mgr Piotr Jóźwiakowski
Prezes Małopolskiej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Szanowny Panie Prezesie!
Na Pana ręce składam gorące podziękowania za wystąpienie do Naczelnej Rady

Aptekarskiej z wnioskiem o uhonorowanie mnie najwyższym wyróżnieniem, jakie
może samorząd nadać zasłużonemu farmaceucie, tj. Medalem im. Bronisława Ko-
skowskiego. Cieszę się bardzo, że moja praca na rzecz podnoszenia kwalifikacji za-
wodowej farmaceuty została dostrzeżona i zyskała uznanie środowiska aptekarskie-
go. Przyznanie Uchwałą nr IV/46/2005 z dn. 14.09.2005 Medalu im. Bronisława
Koskowskiego jest dla mnie olbrzymim zaszczytem, a zarazem wyzwaniem do dal-
szej pracy na rzecz środowiska aptekarskiego.

Z poważaniem
prof. dr hab. Barbara Filipek
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Miło nam poinformować, że w sesji wiosennej 2005 r., specjalizację w zakresie
farmacji aptecznej pierwszego stopnia uzyskali:

mgr Agnieszka Kamińska-Czajka
mgr Janina Kopciuch
mgr Anna Piekarz
mgr Elżbieta Zarębska

Serdecznie gratulujemy.

Dr farm. Alfred REDER – ukończył studia farmaceutyczne w 1946 r. na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1951 r. uzyskał tytuł doktora. Pracował
w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych. Od dziesięciu lat przebywa na eme-
ryturze. W pierwszej kadencji działalności OIA w Krakowie pełnił funkcję
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Był wzorem dla wielu pokoleń far-
maceutów. Nikt tak jak on nie potrafił porozumiewać się z lekarzami w najtrud-
niejszych sprawach. Dla współpracowników był niekłamanym autorytetem,
a wszyscy, którzy go znali jako przełożonego, lata pracy spędzone pod jego nad-
zorem zapamiętali na zawsze i wspominają z nostalgią. W 2003 r. otrzymał od-
znakę „Zasłużony dla Środowiska Ąptekarskiego Małopolski”.

Gratulujemy!
Miło nam poinformować, że profesor UJ, dr hab. Renata Jachowicz, kierownik

Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji oraz profesor dr hab. Jerzy Bran-
dys, kierownik Katedry Toksykologii CM UJ, zostali uhonorowani zbiorową nagro-
dą „Pro Arte Docendi”, jako dowód uznania za: „Mistrzostwo w sztuce przekazywa-
nia wiedzy oraz znakomite rezultaty w zespołowej pracy dydaktycznej”, a w szcze-
gólności za wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia przed-
i podyplomowego farmaceutów.

Nagroda „Pro Arte Docendi” jest przyznawana od 2003 roku. W danym roku
mogą być przyznane trzy nagrody indywidualne lub zespołowe.

Serdecznie gratulujemy.



26 Wykaz obowiązujących aktów prawnych

WYKAZ OBOWIÑZUJÑCYCH
AKTÓW PRAWNYCH

Obejmuje okres od 19 sierpnia 2005 r. do 29 listopada 2005 r.

1. Dz. U. nr 157 z 19.08.2005 r.
– poz. 1314 ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

oraz o zmianie innych ustaw
2. Dz. U. nr 158 z 23.08.2005 r.

– poz. 1333 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich

3. Dz. U. nr 169 z 6.09.2005 r.
– poz. 1424 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów

leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa za-
mkniętego po cenach urzędowych hurtowych

– poz. 1425 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędo-
wych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez za-
kłady lecznictwa zamkniętego

4. Dz. U. nr 189 z 30.09.2005 r.
– poz. 1603 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leków związanych

z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście
5. Dz. U. nr 200 z 13.10.2005 r.

– poz. 1658 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego prze-
znaczenia

– poz. 1659 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in
vitro

– poz. 1660 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do im-
plantacji

– poz. 1661 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych,
jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobior-
ców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
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6. Dz. U. nr 214 z 28.10.2005 r.
– poz. 1818 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu po-

bierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, prze-
rób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrz-
wspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających,
substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych ze-
zwoleń lub pozwoleń

– poz. 1819 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmia-
nę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego oraz wzoru wniosku
o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego

7. Dz. U. nr 225 z 16.11.2005 r.
– poz. 1936 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na

wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu
leczniczego

– poz. 1937 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wyda-
nie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wy-
danie zezwolenia na import produktów leczniczych

8. Dz. U. nr 232 z 29.11.2005 r.
– poz. 1974 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości od-
płatności za leki uzupełniające

– poz. 1975 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze
względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za
częściową odpłatnością.

– poz. 1976 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych
świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatno-
ścią

– poz. 1977 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty
lecznicze i wyroby medyczne.
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Zróbcie coś!
Odebrałam w ostatnim czasie kilka niepokojących sygnałów, tak od członków

Rady naszej Izby, jak i od naszych Kolegów aptekarzy w terenie. A tematyka tych
rozmów krążyła oczywiście wokół naszej sytuacji zawodowej w dzisiejszej rzeczywi-
stości. Były to tak oczywiste wątki jak praca apteki, czyli przede wszystkim realiza-
cja recept czy wykonywanie leków złożonych, była kwestia kształcenia zawodowego
kierownika apteki, ale też personelu tejże, były kwestie dotyczące możliwości inge-
rencji organizacji samorządowej aptekarzy w stosunki zawodowe między aptekarza-
mi ale też i współpracy z lekarzami, były też zagadnienia dotyczące sytuacji mate-
rialnej naszych „warsztatów pracy”.

Gdy otworzyła się przed magistrami farmacji, pracownikami aptek ogólnodo-
stępnych, których rzadko kto nazywał wtedy aptekarzami, możliwość stworzenia
własnego miejsca pracy, skorzystaliśmy wówczas prawie wszyscy z tej szansy; byli-
śmy grupą zawodową, która w miarę szybko i bezboleśnie (jak z tamtej perspekty-
wy zdawało się) przeszła metamorfozę ustrojową. Kłopoty związane były raczej z re-
lacjami finansowymi na szczeblu instytucji dysponujących funduszami refundujący-
mi wartość cenową leku. Po kilku latach w miarę spokojnego wykonywania zawodu
przekonaliśmy się jednak, że praca „na wzór i podobieństwo” czterdziestoletniego
okresu administracji i zarządzania przez „onych”, zupełnie nie przystaje do obecnej
sytuacji gospodarczej. Niemniej jednak stare nawyki dotyczące tzw. sprawiedliwo-
ści biorą w nas górę i oczekujemy, że znowu „ktoś” za nas uczyni nas bogatymi
i szczęśliwymi; tylko dlatego, że już istniejemy.

Proszę wybaczyć pewne gorzkie słowa i oceny nas wszystkich w naszej pracy
i w naszej działalności, tak zawodowej jak i samorządowej, w owych rozmowach.
Truizmem jest dzisiaj opowiadać jak to działalność gospodarcza aptekarza ma przy-
nieść mu godziwe zyski, truizmem też odwoływać się do wszelkich kanonów etycz-
nych zachowań. Niech każdy z nas, na własny użytek i z własnej perspektywy, przy-
pomni sobie lub uświadomi – komu z naszej pracy pożytek?

Oczywiste jest, że każda działalność, czy to zawodowa czy społeczna, powinna
przynosić – materialne czy niematerialne – korzyści, lecz jednak czy te korzyści po-
winny być osiągane w sposób odbiegający od ogólnie przyjętych norm? Czy w każdej
sytuacji można usprawiedliwić się bardzo popularnym obecnie powiedzeniem: „czy
było inne wyjście?”. A może było, tylko nie było ochoty lub czasu, aby je znaleźć?

NIEPOKOJÑCE SYGNA¸Y
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Przechodząc do poruszonych na wstępie tematów: rozmowa pierwsza, z właści-
cielem jednej z wielu aptek w niedużej miejscowości, zaniepokojonego sytuacją wła-
snej placówki, który zgłasza w formie zażalenia naganną praktykę współpracy swe-
go kolegi z lekarzem. Praktyka ta polega na zawarciu porozumienia dotyczącego
kierowania przez lekarza ordynującego dany lek, do owej innej, będącej w porozu-
mieniu, apteki wszystkich pacjentów z receptami na jeden z droższych środków,
z kuponami opiewającymi na znaczącą obniżkę odpłatności. Dowodem na to ma
być widziany przez zgłaszającego problem kolegę tenże właśnie kupon. Ale na proś-
bę opisania takiej sytuacji w sposób obiektywny, zatrzymania jako dowodu danego
kuponu, pada tylko kategoryczne żądanie: „Zróbcie coś z tym, jakąś kontrolę, bo ja
przed rzecznikiem jako świadek nie stanę, niczego nie zgłoszę, bo z lekarzem jesz-
cze nikt nie wygrał. Inni tak robią”. Na pytanie, jacy „inni” i co robią, kolega już od-
powiedzieć nie potrafi, kończy zaś rozmowę stwierdzeniem: „ Ja w izbach nie dzia-
łam, to nie wiem”. I jest to całe usprawiedliwienie swojej goryczy wylanej „na życie,
jako takie”. Inna sytuacja i inna rozmowa dotyczy przewidywanego otwarcia następ-
nej apteki w miejscowości drugiego rozmówcy. Z takich czy innych sygnałów wyni-
ka, że na terenie naszego może nawet województwa, powstanie kilka aptek jednego
właściciela, który już teraz szuka kierowników i personelu fachowego. Dylemat –
zgodzić się objąć taką funkcję, czy pozostać „szeregowym” magistrem farmacji
w aptece farmaceutycznej? Przywołując klasyka – „i to wabi, i to nęci”. Decyzja
zgodna z wymogami własnej ambicji, zawodowej i finansowej, czy wieczne utyski-
wanie „inni mają (stanowisko lub pieniądze) a ja nie”, chociaż nie każdy i nie za-
wsze może i potrafi być właścicielem apteki. Ta sama sytuacja oceniana z punktu
widzenia właściciela już istniejącej apteki i pracodawcy musi przynosić opinię nega-
tywną – „stracę część zysków i pracownika”, w takiej właśnie kolejności. I wręcz
apel do Izby Aptekarskiej: „Zróbcie coś, żeby następne apteki już nie powstawały!”.

Trzecia rozmowa dotyczy możliwości opuszczenia miejsca pracy przez magistra
farmacji zobligowanego do kształcenia ciągłego, a będącego nie właścicielem („bo
on wyjeżdża, kiedy chce”), nie kierownikiem apteki („bo jego właściciel zawsze
zwalnia, gdyż boi się stracić kierownika”), tylko pracownikiem („bo ja nigdy nie mo-
gę”). I rzeczywiście – patrząc na listy obecności z naszych kursów czy wykładów,
większość nazwisk uczestników powtarza się z konferencji na konferencję. I znowu:
„Zróbcie coś, wynegocjujcie z właścicielami płatne zwolnienie z pracy”.

Jeszcze inna rozmowa dotyczy zależności apteki od szeroko pojętej kontroli
działalności w różnym zakresie. „Inspektor zakwestionował, a ja przecież dla dobra
pacjenta...”. A w podtekście rozmowy: „Zróbcie coś, żebym mógł zawsze zarobić na
relacji pacjent-recepta-kasa apteki, wydając środek leczniczy zgodnie z moją inter-
pretacją przepisu, bo to przecież moja apteka”.

Wszystko to są tematy ważne, czasem jest to „być albo nie być” apteki czy apte-
karza. Nie można lekceważyć żadnych sygnałów docierających do osób poświęca-
jących swój czas na działalność w organach samorządu (z taką pracą liczyli się, go-
dząc się na pełnienie swojej funkcji), widzę jednak konieczność dyskusji w szer-
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szym gronie niż prezydium rady lub rada aptekarska –  na temat tego, czy „zróbcie
coś” dotyczy tylko tych, którzy już coś robią, czy nas wszystkich.

Czy to co dobre dla mnie – aptekarza (właściciela, kierownika, pracownika), do-
bre jest dla wszystkich? Patrzeć przez pryzmat apteki czy pacjenta? Widzieć tylko
placówkę własną, czy unieść się nieco i zobaczyć pracę kolegów, a może wszystkich
członków zawodu?

A samych aptekarzy na Podkarpaciu jest ponad tysiąc! Dyskusja powinna nas
ożywić w te dni listopadowe, trochę dobre (bo sezon przeziębieniowy), trochę złe
(bo już mi się nic nie chce).

Lidia Maria Czyż

Artykuł ten ukazał się w Biuletynie Podkarpackiej Izby Aptekarskiej w Rzeszo-
wie. Zamieszczamy go za zgodą autorki.

Mgr farm. Lidia Maria Czyż jest wiceprezesem PORA i redaktorem naczelnym
Biuletynu PORA.
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Warszawa, 5 października 2005 r.

Szanowni Państwo!
Firma Johnson&Johnson przykładając szczególną uwagę do produktów „Pena-

ten” i „Compeed” kieruje potencjalnego klienta do aptek, gdzie przed podjęciem de-
cyzji o ich zakupie, pacjent ma możliwość zasięgnąć porady doświadczonego farma-
ceuty.

Mając na względzie wysoką jakość preparatów marki „Penaten” i „Compeed”
Naczelna Rada Aptekarska udzieliła swojej rekomendacji tym produktom.

W związku z tym zwracam się do Koleżanek i Kolegów Aptekarzy, Farmaceu-
tów o uwzględnienie w swojej ofercie sprzedaży preparatów „Penaten”, przeznaczo-
nych dla najmniejszego i najdelikatniejszego pacjenta oraz preparatów „Compeed”,
wydawanych od dawna wyłącznie w aptekach.

Z wyrazami szacunku
prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

mgr farm. Andrzej Wróbel

INFORMACJE NACZELNEJ
IZBY APTEKARSKIEJ



APTEKI MA¸OPOLSKI
Historia aptekarstwa w Żegiestowie Zdroju

Niniejsze opracowanie jest pierwszą w historii polskiej farmacji próbą opisania
historii aptekarstwa w Żegiestowie Zdroju. Za wspaniałe wspomnienia, dzięki któ-
rym ożyła postać magistra Jana Szula, chciałbym podziękować pani Halinie Damse
z Żegiestowa Zdroju i pani Mieczysławie Jodłowskiej ze Starego Sącza. Historię ap-
tekarstwa w Żegiestowie Zdroju doprowadziłem do roku 1959, do śmierci ostatnie-
go właściciela upaństwowionej już wówczas apteki.

Dzieje apteki w Żegiestowie Zdroju ściśle wiążą się z losami samego uzdrowiska.
W czasach, kiedy Żegiestów był popularny i chętnie odwiedzany, apteka działała we
wzorowy sposób. Kiedy jednak dochodziło do przejściowych kryzysów – natych-
miast odbijały się one na funkcjonowaniu apteki.

Początki historii uzdrowiska Żegiestów Zdrój datowane są na rok 1846, kiedy to
właściciel doskonale prosperującego zakładu farbiarskiego w Muszynie – Ignacy
Medwecki, w czasie poszukiwań rud żelaza natknął się na źródło, którego otocze-

nie i koryto posiadało sil-
ne, żelaziste zabarwienie.
Teren ze źródłem (przy-
puszczając, że jest to nie-
zwykle cenne źródło mine-
ralne) zakupił od prawowi-
tych właścicieli – Łemków
i rozpoczął pierwsze prace
przygotowawcze do po-
wstania uzdrowiska.
W rok po odkryciu Me-
dweckiego do Żegiestowa
przyjechał chemik Mohr
z Krakowa, który potwier-
dził wcześniejsze przy-
puszczenia – źródło posia-
dało bardzo dużą (nawet
w porównaniu z pobliską
Krynicą i Szczawnicą)
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Istniejąca do dziś willa „Żegotka”, w której żegiestowska apteka mieściła się
od początku XX wieku aż do lat dziewięćdziesiątych. Apteka znajdowała się
w wyraźnie widocznym na zdjęciu wejściu po prawej stronie budynku. Zdjęcie
pochodzi z przewodnika Ludzimiła Marca „Żegiestów Zdrój i jego walory lecz-
nicze” z roku 1934
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ilość składników mineralnych. Od tego czasu następuje stopniowa budowa infra-
struktury zdrojowej i ciągły, choć wolny wzrost liczby gości.

Pierwszym farmaceutą, który działał w Żegiestowie był docent chemii analitycz-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego Adolf Aleksandrowicz z Krakowa, właściciel apte-
ki „Pod Złotą Głową” przy krakowskim Rynku. Aleksandrowicz nie przyjechał oczy-
wiście do Żegiestowa, aby prowadzić aptekę, lecz żeby na polecenie Ignacego Me-
dweckiego dokonać fachowego rozbioru wód mineralnych. Wizyta Aleksandrowicza
miała miejsce w roku 1867, prowadził on badania mające stać się podstawą oficjal-
nej ekspertyzy Komisji Balneologicznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego,
której był członkiem. Wyniki badań ogłosił Aleksandrowicz w pracy „Rozbiór che-
miczny wody lekarskiej (szczawy magnezowo-żelazisto-wapienej) żegiestowskiej”, która
w roku 1869 została wydana przez cesarsko-królewską Drukarnię Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, a także ukazała się w XVI tomie Roczników Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego w roku 1870. W czasie pobytu w Żegiestowie Adolf Aleksandrowicz
poczynił również bardzo istotne obserwacje, odkrył mianowicie, że wszystkie trzy
ujęte źródła mineralne wywodzą się z jednej żyły wodnej, mało tego – zasugerował,
aby wspólnie je ująć i pogłębić, co znacznie wzmocniło ich wydajność.

Jak wcześniej wspomniano, Żegiestów pod troskliwą opieką Ignacego Medwec-
kiego rozwijał się coraz pomyślniej. Po jego śmierci zarząd uzdrowiska objął jego
syn – Karol. To właśnie z jego postacią wiązać należy szereg korzystnych inwesty-
cji oraz założenie apteki. Potrzeba jej powstania był nagląca. W roku 1876 lekarz
zdrojowy doktor Tytus Szczepański pisał w corocznym sprawozdaniu: „Apteki, na
którą konkurs przez c.k. Namiestnictwo jeszcze w maju r. 1876 urzędownie rozpisany zo-
stał, nie mieliśmy w tym sezonie, prawdopodobnie podania w Starostwie dotyczącem
w Nowym Sączu nie zostały rozstrzygnięte, a z tego powodu brak apteki bardzo nam się
czuć dawał, gdyż sprowadzanie lekarstw z apteki w Muszynie z wielkiemi niedogodno-
ściami połączone było. Mamy zatem wszelką nadzieję, a poniekąd mamy prawo żądać,
aby w przyszłym sezonie zaraz po rozpoczęciu tegoż, aptekę otwarto”. Na spełnienie
swych „żądań” doktor Szczepański poczekać musiał jednak jeszcze jeden sezon, ap-
tekę otwarto bowiem dopiero w roku 1878, jako filię apteki w Starym Sączu. Jej
pierwszym właścicielem przez sześć kolejnych lat był E. Padewski. Aptekę swoją
w roku 1880 wydzierżawił Piotrowi Wąsowiczowi. W roku 1884 żegiestowska apte-
ka przeszła na własność A. Lublina, który okazał się wspaniałym gospodarzem. Cy-
towany powyżej doktor Szczepański pisał w roku 1885 z wielkim zadowoleniem:
„Apteka w Żegiestowie wprawdzie dość miniaturowa, ale za to z takim gustem założo-
na, że z tej strony nic zarzucić nie można. Nie tylko odpowiada apteka wszelkim wyma-
ganiom leczniczym, ale nadto dostać też można wszelkich nadobowiązkowych materia-
łów i wód mineralnych wszelkiego rodzaju. Apteka otwarta jest tylko na sezon letni”.

Kolejnym właścicielem apteki w Żegiestowie Zdroju w roku 1890 został Henryk
Kijas i był nim na pewno jeszcze w roku 1900. O aptece ówczesnej pisze lakonicz-
nie doktor Kazimierz Zgórski: „Apteka i lekarz w miejscu”. Apteka była wzmianko-
wana także w sprawozdaniach rocznych lekarza zdrojowego doktora Władysława
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Hojnackiego, który pisał:
„W końcu dodać winienem, że
Żegiestów posiada sezonową ap-
tekę, zaopatrzoną zawsze w waż-
niejsze wody mineralne i prze-
twory lecznicze”. W roku 1901
funkcjonowanie apteki po-
twierdza Władysław Mikucki,
pisząc „Apteka i skład wód mi-
neralnych w miejscu”. W sezo-
nie letnim roku 1903 dzierża-
wił żegiestowską aptekę Alfred
Stopek. Kolejnym właścicie-
lem był Hipolit Nowak, który

w roku 1904 zrzekł się jednak koncesji. O późniejszych, niezwykle ciekawych lo-
sach magistra Nowaka, dowie się czytelnik z artykułu dotyczącego historii aptekar-
stwa w Gorlicach, który niebawem ukaże się w „Farmacji Krakowskiej”. Następcą
Hipolita Nowaka był przez cztery sezony Adolf Raab. Był on następnym żegiestow-
skim aptekarzem, który pozostawił po sobie dobre ślady w ówczesnych sprawozda-
niach lekarzy zakładowych. Doktor Tymoteusz Piotrowski pisał: „Apteka pod osobi-
stym zarządem właściciela, magistra Adolfa Raaba, zaopatrzona we wszystkie najnow-
sze leki, wyrabia proszek do czyszczenia zębów, posiada także skład wód mineralnych,
kosmetyków i win”. Magister Raab brał także aktywny udział w życiu zawodowym.
W numerze 24 „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z roku 1905
opublikował następującą notatkę nawiązującą do głośnej wówczas dyskusji dotyczą-
cej sprzedaży eteru etylowego: „Szanowna Redakcyo! Z prawdziwą przyjemnością
przeczytałem odniesienie się kol. Faliszewskiego z Baligrodu do kolegów po rozstrzy-
gnięcie w sprawie sprzedaży Spir. aeth. w aptekach. Otóż według rozporządzenia mini-
stra spraw wewnętrznych do władz politycznych krajowych z dnia 20. września 1901 l.
418242 roku 1900. wolno sprzedawać eter i mieszaniny z eteru jak spir. aether. tylko ap-
tekarzom nawet bez recepty lekarza, ale tylko jako lek w odpowiednich ilościach.
W większych ilościach jeżeli miało być użyte jako środek upajający, sprzedaż jest wzbro-
niona nawet aptekarzom”.

Z częstych zmian właścicieli i dzierżawców możemy się domyślać, że apteka
w Żegiestowie Zdroju nie była zbyt opłacalna. Żegiestów, choć – jak słusznie zapew-
niali ówcześni autorzy przewodników – był najpiękniej położonym uzdrowiskiem
w Galicji, przyjmował jednak niewielu kuracjuszy, bez porównania mniej niż Kryni-
ca czy Szczawnica. Doprowadziło to w końcu do tego, że w sezonie roku 1909 ap-
teka została zamknięta, a pozwolenie na sprzedaż leków w domowej apteczce lekar-
skiej uzyskał cytowany powyżej doktor Tymoteusz Piotrowski. Tak było przez czte-
ry kolejne sezony, aż do roku 1912, kiedy to właścicielem apteki żegiestowskiej zo-
stał magister Alfred Fleischmann, aptekarz ze Starego Sącza. Od tego czasu „Kalen-

Dom Zdrojowy w Żegiestowie. Pocztówka z końca wieku XIX
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darze Farmaceutyczne” jako
właścicieli apteki w Żegiesto-
wie Zdroju wymieniają aż do
roku 1934 właścicieli apteki
w Starym Sączu: Mariana Fri-
stera („Kalendarze Farmaceu-
tyczne” z roku 1926, 1927,
1929 i 1930) oraz Izydora
Opoczyńskiego („Kalendarze
Farmaceutyczne” z roku 1931,
1933 i 1934). W swym prze-
wodniku z roku 1934 doktor
Ludzimił Marzec, lekarz ordy-
nujący w Żegiestowie, pisze
w dziale „Apteka”: „Apteka mra
Opoczyńskiego mieści się w cen-
trum Zakładu w wilii Żegotce”.

W roku 1934 magister farmacji Jan Szul (urodzony 15 lipca 1877) uzyskał kon-
cesję na prowadzenie w Żegiestowie Zdroju nowej apteki, czynnej przez cały rok.
W tym samym roku w pobliskiej Muszynie jego córka – Janina Szul-Aleksandrowa
wydzierżawiła aptekę od magistra Jana Rudego. Żegiestowska apteka otwarta zosta-
ła 6 maja 1934, właściciel nazwał ją apteką „Pod Matką Boską”. Nazwa ta wiąże się
z figurą Matki Boskiej wybudowanej na pobliskim wzgórzu w roku 1933 z fundacji
jednej z kuracjuszek. Z rozmowy, którą przeprowadziłem z panią Haliną Damse,
mieszkającą w Żegiestowie Zdroju od ponad sześćdziesięciu lat, wynika, że magi-
stra Szula sprowadził do Żegiestowa Józef Damse – sekretarz Komisji Zdrojowej
a zarazem teść pani Haliny Damse. Szul pracował wówczas w aptece w Nowym Są-
czu, w roku 1933 dzierżawił jednak aptekę Józefa Waltera w Szczawnicy. Pomysł za-
łożenia w Żegiestowie stałej apteki padał wielokrotnie na forum Zarządu Zdrojowe-
go i Komisji Zdrojowej. Do urzeczywistnienia tego zamiaru doprowadził jednak do-
piero Józef Damse. Magister Jan Szul bardzo szybko włączył się w życie lokalnej
społeczności. Już w roku założenia apteki fundował wraz z innymi zamożniejszymi
obywatelami uzdrowiska nową plebanię. Rok później Szul był współzałożycielem
pierwszej żegiestowskiej szkoły podstawowej. Miała ona za zadanie szerzyć wśród
dzieci polską kulturę, gdyż w szkole istniejącej w pobliskim Żegiestowie Wsi bardzo
silne były wpływy ruskie a uczęszczały do niej prawie wyłącznie dzieci łemkowskie.

O magistrze Janie Szulu udało się uzyskać wiele cennych informacji. Pani Hali-
na Damse, która w Żegiestowie Zdroju przebywa nieprzerwanie od roku 1942,
wspomina Jana Szula jako człowieka wytwornych manier, bardzo sympatycznego,
ujmującego kulturą osobistą i sposobem rozmowy. Był człowiekiem potężnej budo-
wy ciała o sumiastych wąsach. Apteka magistra Szula mieściła się w pensjonacie
„Żegotka”, w którym aptekarz miał też prywatne mieszkanie. We wnętrzu apteki

Willa „Orlątko”, do której na krótki okres przeniesiono aptekę po
pożarze „Żegotki”. Zdjęcie współczesne
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znajdowały się piękne meble i stare sztandy. Przed apteką znajdowały się dwie ła-
weczki oraz maleńki ogródek, o który bardzo dbał. Po pożarze „Żegotki” w latach
pięćdziesiątych apteka czasowo mieściła się w willi „Orlątko”. Magister Szul praco-
wał w aptece sam, bez niczyjej pomocy radził sobie zarówno z obsługą klientów, jak
i własnoręcznym przygotowywaniem leków. Posiadał wielką wiedzę medyczną, po-
trafił sam zdiagnozować choroby i z powodzeniem przepisać lek, który na poczeka-
niu robił. Leczył okolicznych Łemków, którzy preferując ziołolecznictwo, z dużą re-
zerwą odnosili się do lekarzy. Według słów pani Haliny Damse był człowiekiem nie-
powtarzalnym, aptekarzem nie do zastąpienia. Przez wiele lat mieszkańcy Żegiesto-
wa wspominali jak pomysłowo rozprawił się ze złodziejem, który wykradał mu
z ukochanego ogródka cebulę i którego, mimo wielokrotnych prób, nie udało mu się
złapać. Posypał ją więc silnym środkiem przeczyszczającym i spokojnie oczekiwał...
aż złodziej sam przyjdzie prosić o ratunek i odtrutkę! Oczywiście na następny dzień
złodziej przyszedł. Magister Szul zanim wydał mu preparat hamujący biegunkę,
z ironicznym uśmiechem zapytał: „Czy smakowało?!”.

Magistra Jana Szula dobrze zapamiętała również pani magister Mieczysława Jo-
dłowska, która jako młoda farmaceutka często bywała w Żegiestowie w latach pięć-
dziesiątych. Wspomina, że w tych właśnie czasach pojawiły się próby usunięcia Ja-
na Szula z apteki, motywowane jego sędziwym już wiekiem. Pani Mieczysława Jo-
dłowska była świadkiem tendencyjnej kontroli inspektora farmaceutycznego, która
miała wykazać niezdolność magistra Szula do pracy. Ten jednak, mimo swoich lat
potrafił błysnąć tak wielką wiedzą i przede wszystkim inteligencją, że inspektor zre-
zygnowany i pogrążony podchwytliwymi pytaniami odszedł nie wypełniając swej
podstępnej misji! Pani Mieczysława Jodłowska wspomina, że pod koniec życia ma-
gistra Szula bardzo często widywano na ławeczce przez apteką. Siedział na niej wy-
grzewając się w słońcu i zapraszał wszystkich przechodniów na chwilę rozmowy.

Magister Jan Szul zmarł 24 stycznia 1959 roku, pochowany jest na cmentarzu
parafialnym w Żegiestowie Wsi. Jego grób zdobi interesująca płaskorzeźba, przed-
stawiająca Chrystusa w koronie cierniowej dźwigającego krzyż.

Obecnie Żegiestów Zdrój przeżywa okres głębokiego upadku. Piękne i zadbane
niegdyś sanatoria oraz domy wypoczynkowe stoją puste, czekając na lepsze czasy.
Zlikwidowana została także apteka i nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie ktoś
zechciał ponownie ubiegać się o jej otwarcie.

Piśmiennictwo u autora

Mgr farm. Maciej Bilek
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Z DAWNEJ APTEKI
Balsam vitae – Balsamum vitae Hoffmanni, pre-

parat znany też jako Mixtura oleosa-balsamica,
wprowadzony przez Fryderyka Hofmana (1660-
1742) – profesora medycyny w Berlinie, nadwornego
lekarza Fryderyka I. Jest to roztwór olejków lotnych
i balsamu peruwiańskiego w alkoholu o przyjemnym
zapachu, działa pobudzająco. Lek trzeźwiący, stoso-
wany też zewnętrznie w porażeniach gośćcowych
i nerwobólach. Naczynie majolikowe, XVIII w.

Ol. Cinnamomi – Oleum Cinnamomi – olejek cy-
namonowy. Stosowany jako środek pobudzający tra-
wienie, smak i zapach, przeciwkrwotoczny i ściąga-
jący w biegunkach.

Ol. Macis – Oleum Macis (Macidis) – olejek
muszkatołowy z muszkatołowca – Myristica fra-
grans. Środek poprawiający smak oraz zewnętrznie
stosowany przeciwbólowo, np. przy bólach zębów.
Naczynia w kształcie monstrancji wykonane ze szkła przezroczystego, ornamenta-

cja w stylu barokowym. Z apteki Kon-
wentu o.o. Bonifratrów w Cieszynie, ok.
1700 r.

Sal amarum – Sól angielska, sól gorz-
ka, siarczan magnezu.

W XVIII w. sprowadzano ją ze źró-
deł w Epson w Anglii – stąd nazwa sól
angielska. Środek poprawiający trawie-
nie, stosowany w postaci proszku lub
roztworu.

Naczynie majolikowe, XVIII w.

oprac. Iwona Dymarczyk
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PRZED 100 LATY POLSKA PRASA
FARMACEUTYCZNA PISA¸A...
Wszystkie cytaty zaczerpnięto z działu „Wiadomości bieżące” Czasopisma Gali-

cyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego z 1905 roku. Zachowano oryginalną pisow-
nię i interpunkcję.

Rozporządzenie c.k. Namiestnictwa niższo austriackiego z dnia 25-go sierpnia
1905 L. XI/1394. Z powodu znalezienia przy tegorocznej wizytacyi w jednej z ap-
tek wiedeńskich zapasu Fol. Digitalis pp. pulv. zafałszowanego proszkowanemi liść-
mi Verbascum i Enulae, zwraca powyższe Namiestnictwo na fakt ten uwagę apteka-
rzy i przypomina rozporządzenia ministeryalne z 13-go grudnia 1882 r. L, 19272 i 2-
go października 1895 r. L, 29082, że aptekarze tak według instrukcyi aptekarskiej,
jak i ogólnych przepisów do lekospisu, są odpowiedzialnymi za przepisaną jakość
wszystkich środków leczniczych, tak objętych jak i nie objętych farmakopeą. (Nu-
mer 19 z 1 października).

Nauka farmaceutów rachunkowości kupieckiej. Za staraniem profesora Matthesa,
zaprowadzony zostanie na uniwersytecie w Jenie wykład nauki kupieckiej rachun-
kowości. Wykładać będzie profesor szkoły handlowej w Weimarze A. Burkert. Opła-
ta kursu praktycznego wynosi 15 marek. Wykłady obejmują naukę prowadzenia ad-
ministracyi kantorowej (oferty, układy o dostawę, instytucye transportowe, rachun-
ki, faktury, kwity), rachunkowości kupieckiej (prawa i przepisy, ćwiczenia praktycz-
ne, bilans) – wekslowości kupieckiej, obrotu czekami pocztowymi, ustroju bankowe-
go i giełdowego. Prelekcyą tą mają uzupełnić faktycznie istniejące w tym kierunku
braki w wykształceniu aptekarzy. (Numer 19 z 1 października).

Strejk farmaceutów w Petersburgu. Niezadowolenie z warunków bytu i stosunki
spowodowały farmaceutów kondycyonujących w Petersburgu do rozpoczęcia bezro-
bocia. Z ogólnej liczby około 90 aptek petersburskich, w 70 kondycyonujący zaprze-
stali pracy, przedkładając właścicielom aptek swe postulaty. W pierwszych dniach
strejku przyszło do niewiele zresztą znaczących ekscesów w aptekach, których
współpracownicy nie przystąpili do strejku, co spowodowało liczne aresztowania.
Aresztowanych po spisaniu protokołu uwolniono. Na interwencyę władzy rozpoczę-
ły się obopólne pertraktacye. W zgromadzeniu farmaceutycznem wzięło udział oko-
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ło 400 uczestników – wypracowano żądania. Rada lekarska odniosła się do mini-
sterstwa wojny o sukurs aptekarzy wojskowych, w razie gdyby dalsze trwanie strej-
ku spowodowało przeszkody w możliwości nabywania przez publiczność lekarstw.
Dalszych informacyi na razie nie mamy. (Numer 20 z 15 października).

Nowe własności Radu. Profesorowi J.B. Burke udało się z masy nieorganizowanej
utworzyć przy pomocy radu ciałka, które nietylko dzielą się same, lecz także po-
większają swą objętość czyli rosną. Burke wyprowadza z tego wniosek, że ciałka te
są żywe, a zatem parafraza zdania znakomitego Harvey’a: Omne vivum ex vivo, jest
nieprawdziwa, albowiem z pomocą radu można zmienić ciała nieżyjące w żyjące.
Burke przeprowadzał swe doświadczenia w następujący sposób: odwar z mięsa z do-
datkiem radu poddawał on w rurkach szklanych działaniu znacznej ciepłoty przy
jednoczesnem ciśnieniu; w wypadku tym powstawały podobne do bakteryi ciałka
o 1/6000 cala średnicy, które dzieliły się jak drobnoustroje i powiększały następnie
swą objętość. Jednakże do podobnych wieści odnosić się należy nadzwyczaj ostroż-
nie, albowiem przy takich doświadczeniach najdrobniejsza niedokładność prowadzi
do mylnych wniosków.

Liczba słuchaczy farmacyi na uniwersytecie lwowskim. Na rok bieżący wpisało się
na 1. kurs studyum farmaceutycznego 7 słuchaczy (w tem 1 słuchaczka), na rok dru-
gi 16 słuchaczy. (Numer 21 z 1 listopada).

Interpelacye. „Klub czeskich farmaceutów” wnosi dwie interpelacye, jedną z żą-
daniem zaprowadzenia matury, jako studyum przedwstępnego dla farmaceutów,
drugą w sprawie załatwienia przez władze spraw kreowania nowych aptek. (Numer
21 z 1 listopada).

Aptekarze w Turcyi. Dotychczas muzułmanie niechętnie poświęcali się zawodo-
wi aptekarskiemu. W ostatnich jednak czasach zwiększył się napływ studentów tu-
reckich na naukę aptekarstwa. Dziś już znajduje się w Konstantynopolu 21 aptek
w rękach tureckich. (Numer 21 z 1 listopada).

Aptekarze wojskowi w Rosyi dostają na podstawie rozporządzenia ministra woj-
ny epolety przy uniformie jakie noszą i lekarze. (Numer 22 z 15 listopada).

Opracował mgr farm. Maciej Bilek



MARKETING W APTECE
Wiedzieć, znaczy wygrać. Wygrać

z konkurencją, zmieniającymi się
przepisami i odnieść sukces na trud-
nym rynku farmaceutycznym. Zmia-
ny w gospodarce spowodowały, że ap-
teka stała się takim samym przedsię-
biorstwem, jak inne firmy działające
na rynku. Dziś by przetrwać i zarobić,
nie wystarczy być dobrym farmaceu-
tą. Trzeba także znać się na finan-
sach, marketingu, zarządzaniu, wie-
dzieć jak najwięcej o technikach
sprzedaży itd.

Tej wiedzy nie zdobędą na stu-
diach studenci kierunków farmaceu-
tycznych, tak jak nie uzyskali jej apte-
karze już pracujący. Z kolei uczenie
się na błędach, może kosztować nie
tylko utratę pracy, ale także apteki,
jak i całego dorobku życia.

Na szczęście zasady prowadzenia
firmy w warunkach gospodarki wol-
norynkowej nie są wiedzą tajemną ani trudną. Dowodzi tego książka „Marketing
w aptece”.

W sposób klarowny i przystępny autorka definiuje i omawia najważniejsze me-
chanizmy rządzące gospodarką, mające wpływ na porażkę lub sukces. Można do-
wiedzieć się z niej m.in. tego, że ograniczenie marży, zaniżenie cen nie gwarantuje
wcale zwiększenia sprzedaży. Jak również tego, ile można zyskać na sprawnym fi-
nansowym zarządzaniu firmą, o przepływie finansów, źródłach pozyskiwania pie-
niędzy, czy o sposobach zatrzymania klientów. Poznając je, łatwiej będzie zrozu-
mieć to co się ostatnio działo na aptecznym rynku w Polsce.

Wiedza ta pozwoli także na przewidzenie najbliższych zmian, wydarzeń, czyli
trendów, a to jest – jak wiadomo – kluczem do sukcesu w każdym biznesie.

artykuł sponsorowany
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