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Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30–382 Kraków
tel.: (12) 264 25 13, (12) 264 25 14, (12) 264 25 53, (12) 264 25 54
faks: (12) 264 25 09
e-mail: biuro@oia.krakow.pl

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9:00 do 17:00
we wtorki, środy i piątki od 9:00 do 15:30

Prezes
mgr farm. Barbara Jękot pełni dyżury:
w poniedziałki i czwartki od 10:00 do 17:00 
w piątki od 10:00 do 12:00

Radca prawny OIA
mgr Janusz Brol pełni dyżur:
w poniedziałki od 14:00 do 17:00

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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Szanowni Państwo!

Przypuszczam, że nawet Kasandra nie przepowiedziałaby pertur- 
bacji, jakie my – aptekarze – mieliśmy od momentu wejścia w życie 
Ustawy o refundacji leków. Koniec roku 2011 to wielka akcja 

błyskawicznego podpisywania umów na realizację recept refundowanych. 
W noc sylwestrową aptekarze śledzili portale, wypełniali i poprawiali dane, 
wgrywali nowe programy, robili remanenty i często nie mieli czasu usiąść 
i wychylić lampki szampana. Nowy rok – z protestem lekarzy, pieczątkami 
w kolorze czerwonym, zamiennikami, odpowiednikami i limitami – zaczął 
się dla aptekarzy bardzo nerwowo. Pozytywnym aspektem konfliktu było 
dostrzeżenie naszej grupy zawodowej jako ważnej strony w sporze. Mieliśmy 
swoje pięć minut w mediach, które staraliśmy się wykorzystać jak najlepiej, 
by naświetlić problemy aptekarzy. Jakby nie było już dość zmartwień, po 
16 stycznia zaczęły się problemy z zestawieniami refundacyjnymi. W ciągu 
tego okresu jako Izba Aptekarska staraliśmy się w maksymalny sposób pomóc 
naszym koleżankom i kolegom aptekarzom. Byliśmy w stałym kontakcie 
z pracownikami Narodowego Funduszu Zdrowia i na bieżąco umieszczaliśmy 
na naszej stronie internetowej wszystkie ważne informacje. Odpowiadaliśmy 
na dziesiątki telefonów z pytaniami dotyczącymi problemów wynikłych 
z wprowadzanego pośpiesznie prawa. Ocenie członków Izby pozostawiam, 
czy zdaliśmy ten egzamin pozytywnie.

W całym tym rozgardiaszu postaraliśmy się, by nie zapomnieć, że jest 
karnawał, czas zabaw i spotkań towarzyskich. Dziewiątego stycznia odbył się 
Koncert Noworoczny Aptekarzy z plejadą gwiazd operowych, prowadzony 
przez Bogusława Kaczyńskiego. Jak co roku było to niezapomniane prze-
życie, które chociaż na chwilę pozwoliło się oderwać od codziennych trosk 
i problemów. Kolejnym wydarzeniem było spotkanie Rady Aptekarskiej 
z emerytowanymi farmaceutami z naszej Izby uświetnione recitalem Paw-
ła Orkisza w klubie Kuranty. Nostalgiczne spotkanie po latach przywołało 
wzruszające wspomnienia. Uważam, że takie imprezy pomagają integrować 
nasze środowisko również w trudnych chwilach. 
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Z kronikarskiego obowiązku przypomnę, że w dniach 19–21 stycznia 
w Szczyrku odbył się VI Krajowy Zjazd Aptekarzy, który po raz pierwszy 
w historii zjazdów zaszczycił swą obecnością Minister Zdrowia. Zjazd wybrał 
na Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej ponownie dr Grzegorza Kuchare-
wicza. Jesteśmy pełni nadziei, że wybór ten okaże się słuszny. Dwa tygodnie 
po Zjeździe, na pierwszej Radzie, wybrano Prezydium i Koordynatorów 
Departamentów. Miło mi zakomunikować, że zostałam powołana w skład 
Prezydium. Traktuję to nie tylko jako zaszczyt, lecz także możliwość repre-
zentowania spraw naszej Izby we władzach naczelnych. 

Kończąc, jak zwykle staram się patrzeć w przyszłość z optymizmem, 
a Państwu życzę dobrych, spokojnych dni i samych sukcesów zawodowych, 
licząc, że instytucje, z którymi współpracujemy, umożliwią nam to. 

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
Mgr farm. Barbara Jękot
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Szanowni Państwo!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer biuletynu „Farmacja 
Krakowska”. Wsłuchując się w sugestie farmaceutów – człon- 
ków naszej Izby – dokonaliśmy zmian w treściach Państwu 

przekazywanych. Obok wcześniej zamieszczanych działów, takich jak: Nowości 
wydawnicze, Receptariusz, Aptekarze małopolski, Przed 75 laty polska prasa 
farmaceutyczna pisała..., Z dawnej apteki, pojawiły się nowe.

Jako redakcja chcielibyśmy dotrzeć do Państwa za pośrednictwem biu-
letynu z ważnymi informacjami na temat działalności Izby, podejmowanych 
decyzji, interwencji (Słowo Prezesa, Kalendarium, Aktualności), służyć pomo-
cą prawną (Prawnik radzi), informować o ustaleniach z NFZ i WIF, pomagać 
w interpretacji prawa (Legislacja). Ponadto będziemy pisać o wydarzeniach, 
które dotyczą pozazawodowej aktywności aptekarzy. 

W bieżącym numerze szczególnie polecam:
●  Aktualności – relacja z Krajowego Zjazdu Aptekarzy i sylwetki na-

szych przedstawicieli we władzach centralnych; 
●  Vademecum kierownika apteki – dokumentacja wymagana w czasie 

kontroli inspektora farmaceutycznego;
●  NFZ – nowe zadania kierownika apteki w świetle ustawy refundacyjnej;
●  Apteka szpitalna – prawne aspekty funkcjonowania apteki szpitalnej 

i aktualne problemy;
●  Wydarzenia – byliśmy tam – relacja ze spotkania z aptekarzami se-

niorami;
●  Aptekarze Małopolski – Stanisław Kordzik – bardzo ciekawie opisane 

dzieje niezwykłego aptekarza.
Czy ta nowa formuła będzie Państwu odpowiadać – mam nadzieję do-

wiedzieć się z korespondencji. Wszelkie uwagi, również te krytyczne, pytania, 
sugestie co do tematyki i formy proszę kierować na adres: 
biuletyn@oia.krakow.pl.

Redaktor naczelna
Elżbieta Rząsa-Duran
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19.12.2011  Kraków – spotkanie w Małopolskim Oddziale NFZ ws. umów re-
fundacyjnych. W spotkaniu z ramienia ORA uczestniczyła Prezes 
– mgr farm. Barbara Jękot oraz mec. Janusz Brol, a z ze strony NFZ 
Dyrektor – Barbara Bulanowska i Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Lekami – mgr farm. Izabela Obarska

21.12.2011  Kraków – spotkanie Prezesa ORA – mgr farm. Barbary Jękot z Pre- 
zesem ORL – dr. hab. Andrzejem Matyją ws. wypracowania płasz-
czyzny współpracy

22.12.2011  Kraków – Muzeum Farmacji – spotkanie opłatkowe Rady Wydzia-
łu Farmaceutycznego; z ramienia ORA uczestniczył w nim Wice-
prezes – mgr farm. Jerzy Jasiński

29.12.2011 Kraków – nadzwyczajne posiedzenie ORA
  Kraków – spotkanie delegatów na Krajowym Zjeździe Aptekarzy 

z mgr farm. Michałem Pietrzykowskim – Wiceprezesem ORA 
w Gdańsku, kandydatem na Prezesa NRA

9.01.2012  Kraków – Audytorium Maximum – Koncert Noworoczny Aptekarzy

12.01.2012  Kraków – posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Miasta Krakowa

14.01.2012 Warszawa – nadzwyczajne posiedzenie NRA

20–22.01.2012 Szczyrk – Krajowy Zjazd Aptekarzy

23.01.2012  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-
wania zawodu

25.01.2012  Kraków – spotkanie w NFZ ws. omówienia przebiegu podpisywa-
nia umów refundacyjnych

28.01.2012  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa Rola kwasów ome-
ga-3 u noworodków, niemowląt i dzieci

3.02.2012 Warszawa – posiedzenie NRA

6–8.02.2012 Tarnów, Kraków, Nowy Sącz – zebrania aptekarzy
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9.02.2012  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-
wania zawodu

13.02.2012  Kraków – spotkanie Prezesa i Wiceprezesa ORA w Krakowie 
z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym

18.02.2012  Kraków – spotkanie Prezesa ORA oraz Rady ORA w Krakowie 
z emerytowanymi farmaceutami. Specjalne Spotkanie z balladą  
w wykonaniu Pawła Orkisza

Zdrowych, spokojnych i pogodnych

            Świąt Wielkanocnych
                            wszystkim Czytelnikom  
                         „Farmacji Krakowskiej”

Okręgowa Rada Aptekarska  
wraz z pracownikami biura OIA

życzą
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VI Krajowy Zjazd Aptekarzy
Szczyrk, 20–22 stycznia 2012 r.

Obrady otworzył i prowadził ustępujący Prezes NRA dr Grzegorz 
Kucharewicz. Po powitaniu wszystkich zaproszonych gości 
i delegatów głos zabrał Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz. 

Nie muszę dodawać, że na to wystąpienie wszyscy oczekiwali z dużym 
napięciem.

W swoim kilkudziesięciominutowym, bardzo ekspresyjnym wystąpieniu 
Pan Minister podziękował środowisku aptekarskiemu za „odpowiedzialne 
zachowanie” w pierwszych dniach obowiązywania przepisów nowej ustawy 
refundacyjnej oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Pragnąc zjednać sobie przychylność zebranych delegatów, odwoływał 
się do swoich dobrych relacji – jako lekarza – z farmaceutami, którzy, co pod-
kreślał, zawsze zachowują się odpowiedzialnie.

,,Nie ma dobrego prawa bez rozmów z ludźmi, których to prawo doty-
ka”. Tymi słowami Pan Minister zapewniał, że środowisko aptekarskie nie 
będzie pozostawione samo sobie w tym trudnym dla wszystkich czasie. Zade-
klarował, że uwagi i propozycje do nowelizacji ustawy będą kontynuowane. 
Przypomniał, co zrobiono dotychczas w ramach nowelizacji obowiązujących 
przepisów ustawy, a szczególnie tych dotyczących importu docelowego i kon-
troli aptek przez NFZ. Bartosz Arłukowicz zobowiązał się wydać w ciągu mie-
siąca akty wykonawcze do obowiązującej ustawy. Za szczególnie ważne uznał 
przepisy regulujące zasady realizacji umów i eliminujące problemy na styku 
NFZ i apteka. „Skończy się czas subiektywnych kontroli przez NFZ’’ – pełnym 
emocji głosem obiecał Minister Zdrowia, a rozporządzenia okołoustawowe 
będą tworzone po konsultacjach ze środowiskiem aptekarskim. Zjednał tym 
sobie przychylność większości delegatów.

,,Sposobem na tworzenie dobrego prawa ma być wspólny »stół negocja-
cyjny«, przy którym zasiądzie pacjent, polityk, aptekarz i lekarz’’ – stwierdził 
szef resortu zdrowia.

Minister publicznie obiecał, że od poniedziałku zabiera się do pisania 
nowego prawa w swoim ministerstwie! Czas pokaże, na ile te deklaracje od-
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najdą się w naszej szarej rzeczywistości, a może będą tylko czczą gadaniną, 
oby nie...

Po przerwie rozpoczęto obrady VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy. Przez 
kilka godzin testowaliśmy elektroniczny system liczenia głosów, który w kli-
macie naszego zjazdu zaczął funkcjonować dopiero przed kolacją. O godzinie 
19:50 udało się w końcu wybrać przewodniczącą zjazdu – została nią mgr 
farm. Bożena Śliwa, która uzyskała 156 głosów stanowiących wymaganą 
większość. Powołano też przewidziane regulaminem komisje, potem uda-
ło się zjeść późną kolację (21:30), a w godzinach 22:15–1:15 dyskutowano 
i składano sprawozdania organów V kadencji Naczelnej Izby Aptekarskiej. 
Na zakończenie tego dnia udzielono absolutorium ustępującej Naczelnej Ra-
dzie Aptekarskiej, Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, 
Naczelnemu Sądowi Aptekarskiemu i Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Drugi dzień zjazdu to wybory nowego prezesa Naczelnej Rady Aptekar-
skiej. Po burzliwej, pełnej emocji, osobistych uwag i złośliwości oraz meryto-
rycznej dyskusji, w klimacie wielkiego podziału wśród delegatów, zgłoszono 
trzy kandydatury na stanowisko prezesa. Wybory odbyły się w formie znanej 
delegatom naszego zjazdu okręgowego, tzn. metodą tradycyjną ,,do urny’’: 
Piotr Bohater otrzymał 66 głosów, Grzegorz Kucharewicz –129 głosów, Mi-
chał Pietrzykowski – 93 głosy. Druga tura przyniosła rozstrzygnięcie: Grze-
gorz Kucharewicz otrzymał 149 głosów, Michał Pietrzykowski zaś 135 głosów. 
Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej, drugą kadencję z rzędu, został dr 
Grzegorz Kucharewicz – gratulujemy! Mam nadzieję, że w walce dla dobra 
środowiska będzie równie skuteczny, jak w wyborach na stanowisko prezesa.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany formy protestu aptekarzy: 
VI Krajowy Zjazd Aptekarzy wezwał członków samorządu aptekarskiego do 
rezygnacji z zamykania aptek między 13:00 a 14:00, a w ramach protestu do 
realizowania tylko takich recept na leki refundowane, które spełniają wszyst-
kie wymogi formalne.

Kolejnym punktem obrad był wybór Naczelnej Rady Aptekarskiej. Nasi 
kandydaci: Małgorzata Lelito – 82 głosy i Walenty Zajdel – 96 głosów, zostali 
jej członkami.

Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została wybrana na kolej-
ną kadencję mgr farm. Beata Owczarska. Z kolei inni delegaci z Krakowa, 
Kazimierz Jura – 187 głosów (najwięcej!) oraz Anna Włodarczyk – 85 głosów, 
zostali członkami Naczelnego Sądu Aptekarskiego. Ten pełen emocji dzień 
zakończyła późna, uroczysta kolacja.

Ostatni dzień zjazdu ograniczył się do przyjęcia uchwał i wniosków, 
które wpłynęły do Biura Zjazdu z poszczególnych Okręgowych Izb Apte-
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karskich. Trzydniowy ,,maraton’’ pokazał, jak trudna jest sytuacja naszego 
środowiska zawodowego. Przed nami z pewnością dużo pracy na rzecz pol-
skiego aptekarstwa, a czy stary–nowy Prezes poprowadzi naszą korporację 
we właściwym kierunku, to pokaże czas. Oby tak się stało, czego życzę sobie 
i czytelnikom ,,Farmacji Krakowskiej”.

Na zakończenie składam serdeczne gratulacje wszystkim osobom, które 
zostały wybrane do władz centralnych. Ich sylwetki przedstawiamy w niniej-
szym numerze biuletynu.

Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
Mgr farm. Piotr Zając

Mgr farm. Barbara Jękot
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii 
Medycznej w Krakowie, studia ukończyła w 1984 r.
Obecnie pracuje w aptece przy Al. Daszyńskiego 
30/13,14. Posiada specjalizację pierwszego stopnia 
z farmacji aptecznej.
Ukończyła trzystopniowy kurs homeopatii klasycznej 
i kurs homotoksykologii. Jest członkiem Polskiego 
Towarzystwa Homeopatycznego.
Współpracuje ze Studium Kształcenia Podyplomowe-

go Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ, prowadząc wykła-
dy dla osób w trakcie specjalizacji z farmacji aptecznej.

Działalność w samorządzie aptekarskim:
● delegat na Okręgowy Zjazd Aptekarzy od 2003 do 2011 r.,
● delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy od 2008 do 2011 r.,
● sędzia Okręgowego Sądu Aptekarskiego IV i V kadencji,
● Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego od 2004 do 2011 r.,
● Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej VI kadencji,
● członek Naczelnej Rady Aptekarskiej VI kadencji,
● członek Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej VI kadencji.
Pracę w aptece i samorządzie aptekarskim godzi z pasjami – teatrem współ-
czesnym i operą.       
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Mgr farm. Kazimierz Jura
Absolwent Łódzkiej Akademii Medycznej, studia 
ukończył w 1977 r.
Pracował w strukturach służby zdrowia  MON w apte-
ce szpitalnej, aptece ogólnodostępnej, departamencie 
kontroli MON.
Przez ostatnie 16 lat był właścicielem i kierownikiem 
apteki prywatnej, obecnie od dwóch miesięcy jest na 
emeryturze. 
Był kierownikiem specjalizacji wielu magistrów far-

macji oraz opiekunem licznych stażystów.
Posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z farmacji aptecznej.

Działalność w samorządzie aptekarskim: 
● delegat na Okręgowy Zjazd Aptekarzy w III, IV, V i VI kadencji, 
● delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy w III, IV, V i VI kadencji, 
● członek Okręgowej Rady Aptekarskiej III, IV i VI kadencji, 
● członek Naczelnego Sądu Aptekarskiego III kadencji, 
●  Zastępca Przewodniczącego Naczelnego Sądu Aptekarskiego IV i Przewod-

niczący Naczelnego Sądu Aptekarskiego V i obecnej kadencji, 
● członek Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej VI kadencji. 

Mgr farm. Małgorzata Lelito
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii 
Medycznej w Krakowie, studia ukończyła w 1986 r. 
Obecnie pracuje w aptece Mandragora w Krakowie, 
jest jej właścicielem i kierownikiem.
Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji 
aptecznej uzyskaną w 1990 r. 

Działalność w samorządzie aptekarskim: 
●  delegat na Okręgowe Zjazdy Aptekarzy nieprzerwa-

nie od 1997 r.,
● delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy od 2007 r.,
● członek Okręgowej Rady Aptekarskiej od 2007 r.,
●  członek Prezydium pełniący funkcję Skarbnika Okręgowej Rady Aptekar-

skiej VI kadencji, 
● członek Naczelnej Rady Aptekarskiej VI kadencji.
Pasje: teologia, podróże, narciarstwo.
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Mgr farm. Anna Włodarczyk
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii 
Medycznej w Krakowie, studia ukończyła w 1993 r.
Obecnie pracuje w aptece Super-Pharm CH Galeria Ka-
zimierz, ul. Podgórska 34, Kraków, jako kierownik apteki.
Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji 
aptecznej uzyskaną w 2002 r.

Działalność w samorządzie aptekarskim: 
●  delegat na Zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej III, V 

i VI kadencji, 
● delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy VI kadencji, 
● sędzia Okręgowego Sądu Aptekarskiego V kadencji,
● sędzia Naczelnego Sądu Aptekarskiego VI kadencji.
Hobby: latem jazda na rowerze, zimą na nartach, książki Paulo Coelho.

Mgr farm. Walenty Zajdel
Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, studia 
ukończył w 1980 r.
Obecnie pracuje jako kierownik Apteki Szpitalnej 
w ZOZ MSW w Krakowie. 
Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji 
aptecznej. Ukończył dwuletnie studia podyplomowe 
w roku 2006 r. w Instytucie Zdrowia Publicznego CMUJ 
w Krakowie: Zarządzanie Szpitalem/Administracja Zdro-
wiem Publicznym.

Działalność w samorządzie aptekarskim:
●  powołanie przez Ministra Zdrowia do Komitetu Założycielskiego w celu 

reaktywowania samorządu aptekarskiego w 1991 r. – aktywna działalność,
● delegat na Okręgowe Zjazdy Aptekarzy od I kadencji,
● delegat na pierwszy Krajowy Zjazd Aptekarzy w Warszawie,
●  organizator Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Aptekarzy w 1993 r. w Lu-

blinie – współautor Kodeksu Etyki Aptekarza,
● delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy VI kadencji,
● Wiceprezes ORA w Krakowie I kadencji (1991–1995),
● członek ORA w Krakowie II kadencji (1995–1999),
● członek Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie VI kadencji,
● Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych w VI kadencji,
● członek Naczelnej Rady Aptekarskiej VI kadencji.
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Nowe obowiązki, kompetencje  
i uprawnienia kierownika apteki  
w kontekście Ustawy o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego  
przeznaczenia żywieniowego oraz  
wyrobów medycznych i rozporządzeń  
wykonawczych do ustawy

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i roz- 
porządzenia wykonawcze nakładają na kierownika apteki do-

datkowe zadania oraz nadają mu prawa i kompetencje, o których należy pamiętać 
w wypadku, gdy apteka podpisała z oddziałem wojewódzkim NFZ umowę na 
realizację recept na leki refundowane. Jednocześnie kierownik powinien brać 
pod uwagę, że będzie on również odpowiedzialny za nadzorowanie realizacji 
obowiązków nałożonych na aptekę z racji podpisania umowy.

Poniżej przedstawiam zmiany obowiązujące kierownika apteki od 1 stycz-
nia 2012 r.:

●  Jego dane jako kierownika są umieszczane w umowie na realizacje 
recept.

●  Wraz z właścicielem apteki podpisuje umowę na realizację recept re-
fundowanych.

●  Prowadzi aktualną ewidencję osób zatrudnionych w aptece wraz 
z numerami dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu 
oraz zgłasza w terminie określonym w rozporządzeniu MZ wszelkie 
zmiany w tej ewidencji do oddziału wojewódzkiego NFZ.

●  Realizuje zadania obejmujące wydawanie refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych zgodnie z ustawą, przepisami prawa farma-
ceutycznego oraz aktualnym stanem wiedzy farmaceutycznej, przy 
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czym musi mieć zapewnioną możliwość realizacji tych zadań przez 
właściciela apteki. 

●  Jest wyłącznym reprezentantem apteki w trakcie kontroli NFZ.
●  Wyznacza osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i upoważnia 

ją do zastępowania siebie w każdym przypadku swojej nieobecności.
●  Udostępnia do kontroli, na żądanie Funduszu, recepty wraz z ich 

otaksowaniem i przekazuje dane, dokumentację i informacje wymie-
nione w artykule 47 ustawy. 

●  W sytuacji wydania recept i dokumentacji oraz udostępnienia infor-
macji, o których mowa powyżej, podpisuje potwierdzenie przejęcia 
określającego liczbę, rodzaj oraz numery recept nadane przez Fun-
dusz. 

●  Udziela, na żądanie kontrolera, ustnych i pisemnych wyjaśnień doty-
czących przedmiotu kontroli. 

●  Potwierdza zgodność odpisów i kopii z oryginałami dokumentów 
oraz prawidłowość zestawień i obliczeń sporządzanych na żądanie 
kontrolera NFZ.

●  Podpisuje i odbiera sporządzony przez kontrolera protokół kontroli 
zawierający zbiór ustaleń dotyczących realizacji umowy przez aptekę.

●  Składa pisemne wyjaśnienia co do przyczyn odmowy w przypadku 
odmowy podpisania protokołu kontroli. 

●  Składa pisemne zastrzeżenia, wskazując jednocześnie stosowne wnio-
ski dowodowe, jeżeli nie zgadza się z ustaleniami protokołu kontroli.

●  Jest odpowiedzialny za usunięcie w określonym terminie stwierdzo-
nych uchybień oraz do złożenia informacji o podjętych działaniach.

●  Może wnosić zażalenie do dyrektora oddziału wojewódzkiego Fundu-
szu od zaleceń pokontrolnych. 

●  Może składać odwołanie do prezesa Funduszu w przypadku nie-
uwzględnienia zażalenia, o którym mowa powyżej.

●  Powiadamia pisemnie oddział wojewódzki Funduszu w przypadku 
zniszczenia, utraty lub kradzieży recept, również w wypadku, gdy 
przyczyną takiego zdarzenia jest siła wyższa.

Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Dokumentacja w aptece 
stanowiąca przedmiot kontroli  
inspektora farmaceutycznego

Wprawdzie zasady kontroli planowej, prowadzonej przez 
inspektora farmaceutycznego, uległy nieco zmianie po zno- 
welizowaniu prawa farmaceutycznego, jednak przedmiot 

kontroli pozostaje ten sam. Jednocześnie ciągle dla wielu farmaceutów 
przygotowanie się do niej stanowi pewien problem. Dlatego w kolejnych 
numerach biuletynu postaramy się przypomnieć, jak należy postępować, gdy 
otrzymamy zawiadomienie z inspektoratu o terminie kontroli.

W tym numerze biuletynu skupię się na dokumentacji, jaką należy mieć 
i okazać na wezwanie inspektora.

Plan apteki z wykazem pomieszczeń załączony do wniosku o wydanie 
zezwolenia (koncesji) na prowadzenie apteki. Wszystkim kierownikom, któ-
rzy obejmują tę funkcję, przypominamy, by sprawdzili, czy plan jest zgodny 
ze stanem faktycznym. Wszelkie zmiany w planie apteki powinny być zgło-
szone do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Oryginał zezwolenia (koncesji) na prowadzenie apteki. Pieczątka, jaką 
posługuje się apteka, powinna być zgodna w treści z wydanym zezwoleniem 
(koncesją).

Aktualna książka kontroli. Książka powinna być zarejestrowana 
w inspektoracie. Wzór książki określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związa-
nych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję 
Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych 
pobranych próbek (Dz.U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1069). Uwaga: książki za-
kupione przed wejściem w życie rozporządzenia są nieaktualne. 

Ewidencja zatrudnionych w aptece magistrów i techników farmacji. 
Ewidencja prowadzona w formie księgi powinna zawierać ponumerowane, 
trwale ze sobą połączone i opieczętowane przez inspektorat strony i być zare-
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jestrowana w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym. Każdorazowy 
wpis musi być potwierdzony datą i podpisem kierownika apteki dokonują-
cego wpisu. Wzór książki określa załącznik do Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia 
ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceu-
tycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1566). 

Książka ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających 
grupy I-N i substancji psychotropowych gr. II-P. Książka musi być za-
twierdzona przez przesznurowanie, opieczętowanie i zarejestrowanie przez 
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. W wypadku ewidencji pro-
wadzonej elektronicznie należy pisemnie zawiadomić inspektora o takiej 
formie, najpóźniej siedem dni po dokonaniu pierwszego obrotu, który będzie 
ewidencjonowany elektronicznie. Warunkiem jest sporządzanie co dwa tygo-
dnie wydruków przychodu i rozchodu. Wydruki muszą być podpisane przez 
kierownika i kolejno ponumerowane. Uwaga: nie ma obowiązku prowadze-
nia książki, jeżeli apteka ma decyzję o zwolnieniu z prowadzenia środków 
odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P wydaną 
przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. W takim wypadku na 
żądanie osoby kontrolującej okazujemy przedmiotową decyzję.

Ewidencja przychodu i rozchodu środków psychotropowych gr. II-N, 
III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1. Ma być prowadzona w formie 
comiesięcznych zestawień zawierających dane określone w rozporządzeniu 
MZ. Dopuszczalna jest forma elektroniczna i wtedy należy dokonywać co-
miesięcznych wydruków. Wydruki muszą być podpisane przez kierownika 
i kolejno ponumerowane. Zasady prowadzenia obu ewidencji określa 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie 
środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów katego-
rii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 169, poz. 1216). 

Ewidencja recept farmaceutycznych powinna zawierać nazwę pro-
duktu leczniczego, dawkę, przyczynę wydania, ilość, imię, nazwisko i adres 
osoby, której wydano lek, datę wydania. Ewidencja może być prowadzona 
elektronicznie, jeżeli spełnia warunki określone w  rozporządzeniu MZ.

Jeżeli apteka realizuje zapotrzebowania, zobowiązana jest do prowadze-
nia ewidencji realizowanych zapotrzebowań. Zapotrzebowania muszą być 
przechowywane w sposób uporządkowany według dat ich realizacji. Wzór 
prowadzenia ewidencji recept farmaceutycznych oraz wzór zapotrzebo-
wania określają załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
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18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczni-
czych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 183, poz. 1531). 

Ewidencja leków recepturowych powinna zawierać następujące dane: 
datę i czas przyjęcia recepty do realizacji, datę i czas sporządzenia leku recep-
turowego, numer kontrolny recepty, imię, nazwisko i podpis osoby sporzą-
dzającej. Dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej.

Jeżeli apteka sporządza leki homeopatyczne na podstawie recepty 
lekarskiej, powinna również prowadzić ewidencję produktów homeopatycz-
nych. Ewidencja musi zawierać: datę i czas przyjęcia recepty do realizacji, 
datę i czas sporządzenia leku recepturowego, numer kontrolny recepty, imię, 
nazwisko i podpis osoby sporządzającej. Dopuszczalne jest prowadzenie ewi-
dencji w formie elektronicznej.

Jeżeli apteka wykonuje leki apteczne sporządzane na podstawie farma-
kopei lub produkty homeopatyczne sporządzane na podstawie procedury 
homeopatycznej opisanej w farmakopeach narodowych (uznawanych w UE), 
powinna prowadzić książkę laboratoryjną stanowiącą ewidencję wykonywa-
nych preparatów. Ewidencja powinna zawierać: nazwę, postać farmaceutycz-
ną, dawkę, podstawę sporządzenia leku aptecznego, datę sporządzenia, numer 
serii, ilość sporządzonego leku i ilość opakowań z określeniem zawartości 
opakowania jednostkowego, termin ważności, imię, nazwisko i podpis oso-
by sporządzającej. Szczegółowe wytyczne co do prowadzenia powyższych 
ewidencji oraz zasady prowadzenia ewidencji w  formie elektronicznej 
zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. 
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 187, poz. 1565).

Dokumentacja dotycząca przekazania do utylizacji przeterminowa-
nych lub zniszczonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 
Apteka powinna dysponować kartami przekazania odpadu do utylizacji, 
umową na odbiór i utylizację odpadów lub informacją o podmiocie odbie-
rającym przeterminowane produkty lecznicze i wyroby medyczne. Szcze-
gółowe informacje dotyczące formy prowadzonej dokumentacji zawarte 
są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. 
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 187, poz. 1565).

Jeżeli apteka miała przeterminowane leki odurzające, psychotropowe 
i prekursory, powinna zachować dokumentację potwierdzającą, że utylizacja 
odbyła się po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do wojewódzkiego inspek-
tora farmaceutycznego, zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu 
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MZ i przez podmiot uprawniony do utylizacji tego typu leków. Szczegółowe 
zasady postępowania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
27  lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępo-
wania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i pre-
kursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, 
zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawiera-
jącymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub 
prekursory kategorii 1 (Dz.U. z 2012 r. Nr 44, poz. 236).

Dokumentacja dotycząca produktów leczniczych i wyrobów me-
dycznych wstrzymanych w obrocie i wycofanych z obrotu, w tym kopie 
raportów o podjętych działaniach zabezpieczających przekazywanych do 
hurtowni. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji określa Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu pro-
duktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 57, poz. 
347). Wzór raportu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

Mgr farm. Barbara Jękot
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Działalność aptek szpitalnych
po zmianach stanu prawnego

Dnia 1 lipca 2011 roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 
654):

Art. 23.
Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowot-

nych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane 
w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez 
kierownika.

Art. 24.
1. W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą określa się w szczególności:
1) firmę podmiotu;
2) cele i zadania podmiotu;
3) strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;
4)  rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń 

zdrowotnych;
5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
6)  przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem 

właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub ko-
mórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;

7)  organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organi-
zacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania 
tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, 
pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;

[...]
13)  sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi 

przedsiębiorstwa podmiotu.
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Komentarz: W związku z tworzonymi regulaminami organizacyjnymi 
dla kierownika apteki szpitalnej bardzo ważne są odpowiednie zapisy doty-
czące apteki szpitalnej. Oprócz punktów: 3, 6, 7, 13 warto byłoby wpisać na 
przykład podległość służbową: bezpośrednim przełożonym kierownika apte-
ki szpitalnej jest dyrektor naczelny, oraz status kierownika apteki szpitalnej: 
jest równorzędny ordynatorowi oddziału, w związku z tym ta sama grupa 
zaszeregowania w strukturze wynagrodzeń. Ustawa o działalności leczniczej 
nie zawiera kar administracyjnych ani przepisów karnych.

Dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696).

Ustawa o refundacji zawiera 86 artykułów, z których 3 dotyczą bezpo-
średnio aptek szpitalnych: art. 9 ust. 1 i ust. 2; art. 49 ust. 3 oraz art. 60 pkt 9.

Ustępy 1 i 2 w artykule 9 mają następujące brzmienie:

Art. 9.
1. Świadczeniodawca w celu realizacji świadczeń gwarantowanych jest 

obowiązany nabywać leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyroby medyczne po cenie nie wyższej niż urzędowa cena 
zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, 
a w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowa-
dzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Pra-
wo farmaceutyczne – po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu.

2. Lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wy-
rób medyczny, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3, świadczeniodawca 
jest obowiązany nabywać po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu 
leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 
medycznego, stanowiącego podstawę limitu, uwzględniając liczbę DDD 
leku, jednostek środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego w opakowaniu albo liczbę jednostkowych wyrobów medycznych, albo 
liczbę jednostek wyrobu medycznego, powiększoną o marżę nie wyższą niż 
urzędowa marża hurtowa, a w przypadku nabywania od podmiotu innego 
niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – po cenie nie wyższej niż urzę-
dowa cena zbytu [wyr. W.Z.].

Komentarz: powyższe zapisy oznaczają, że cena i marża mają charak-
ter ceny i marży maksymalnej, co oznacza zarówno, że producent może 
obniżyć cenę leku, jak i hurtownia może obniżyć swoją marżę. Ustawa o re-
fundacji dotyczy wyłącznie zakupów leków refundowanych i nie ma wpływu 
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na przetargi przeprowadzane w odniesieniu do pozostałych leków i wyrobów 
medycznych. Należy podkreślić, że ustawa o refundacji wprowadziła zmiany 
w 11 ustawach (artykuły od 56 do 66), natomiast nie wprowadziła żadnych 
zmian w ustawie prawo zamówień publicznych. W dalszym ciągu istnieje cał-
kowita swoboda w układaniu pakietów i wejście w życie ustawy o refundacji 
nic w tym względzie nie zmienia. Biorąc powyższe pod uwagę, najrozsądniej 
jest utworzyć oddzielny pakiet zawierający tylko leki z wykazu leków refun-
dowanych. Dodatkowo w SIWZ oraz we wzorze umowy należy umieścić 
zapis o możliwości zmiany umowy w zakresie tego pakietu z określeniem wa-
runków tej zmiany, czyli po opublikowaniu kolejnych obwieszczeń Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych.

Ustęp 3 w artykule 49 ma następujące brzmienie:

Art. 49.
3. Zakazane jest stosowanie jakichkolwiek form zachęty odnoszących 

się do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
lub wyrobów medycznych podlegających refundacji ze środków publicznych, 
w szczególności kierowanych do świadczeniobiorców, przedsiębiorców oraz 
ich pracowników lub osób uprawnionych, w tym sprzedaży uwarunkowanej, 
upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojal-
nościowych, darowizn, nagród, prezentów, upominków, wycieczek, loterii, 
losowań, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, ułatwień, zakupów 
lub usług sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów oraz innych 
niewymienionych z nazwy korzyści [wyr. W.Z.].

Komentarz: Darowizny nie są zabronione wprost, nie jest to zakaz ge-
neralny i przepis ten nie zabrania bezwzględnie stosowania darowizn. Zaka-
zane są takie darowizny, które są uzależnione od jakichkolwiek świadczeń 
wzajemnych pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. W związku z tym należy 
rozpatrywać każdą propozycję darowizn indywidualnie oraz zwracać szcze-
gólną uwagę na treść zapisów w poszczególnych umowach darowizny. 

Ustawa o refundacji jest bardzo restrykcyjna, ponieważ wprowadziła 
wysokie kary pieniężne (rozdział 7 – kary administracyjne) oraz surowe sank-
cje karne (rozdział 8 – przepisy karne). Należy podkreślić, że pijany kierowca, 
który spowoduje wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym podlega karze 
pozbawienia wolności do ośmiu lat. Takiej samej karze, do ośmiu lat, podlega 
kierownik apteki szpitalnej za przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej lub 
osobistej! 
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Punkt 9 w artykule 60 ma następujące brzmienie:

Art. 60.
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
9) w art. 106 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Apteka szpitalna może 

zaopatrywać w leki: 
1) podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju sta-

cjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub w rodzaju ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne, na podstawie umowy, zawartej przez uprawnione 
do tego podmioty, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prowa-
dzenie podstawowej działalności apteki;

2) pacjentów włączonych do terapii w ramach programów lekowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, a także pacjentów korzystających z chemioterapii w trybie 
ambulatoryjnym”.

Komentarz: W poprzednim stanie prawnym apteka szpitalna mo-
gła zaopatrywać tylko takie podmioty, które nie miały aptek szpitalnych. 
W związku ze zmianą stanu prawnego szpital – na podstawie umowy zawar-
tej z innym szpitalem – może dokonywać zakupów leków za pośrednictwem 
swoich aptek szpitalnych. Jest to korzystna zmiana, ponieważ umożliwia na 
przykład incydentalny zakup leków, które są potrzebne w trybie pilnym. Daje 
to również możliwość zakupu leków, które są wytwarzane w aptece posia-
dającej lepsze wyposażenie i sprzęt oraz pracownię leków do żywienia poza-
jelitowego lub pracownię leków cytotoksycznych. W związku z tym bardzo 
pomocny i przydatny dla kierowników aptek szpitalnych byłby ramowy wzór 
umowy, która mogłaby być zawarta pomiędzy uprawnionymi podmiotami 
leczniczymi. Ustawa prawo farmaceutyczne nie zawiera kar administracyj-
nych ani przepisów karnych.

Dnia 11 lutego 2012 r. weszła  w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 240, poz.1429).

Art. 1.
W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. 
zm.) wprowadza się następujące zmiany:

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 4.1. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych podlegają, z zastrzeżeniem art. 4a:

1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan 
finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządza-
jącego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu 
przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub za-
rządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów;

2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, 

którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie 
obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wy-
konanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, z za-
strzeżeniem ust. 2;

4) osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora 
finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dyspono-
wania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków 
lub dysponowaniem tymi środkami.

12) w art. 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z prze-

pisami o zamówieniach publicznych:
1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję;
2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli mia-

ło to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicz-
nych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego 
o niższej wartości;

3) opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwią-
zany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia;

4) określenie kryteriów oceny ofert;
5) nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-

pejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogło-
szenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6) niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-
nych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 

Komentarz: Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych wprowadza nowe zasady co do osób pono-
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szących odpowiedzialność. Dodatkowo ma znaczenie dla procesu udzielania 
zamówienia publicznego, ponieważ wprowadza zmiany w zakresie naruszeń 
ustawy prawo zamówień publicznych kwalifikowanych jako naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych. Karami za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych są: 

1. Upomnienie
2. Nagana
3. Kara pieniężna w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego 

wynagrodzenia 
4. Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami pu-

blicznymi na okres od roku do 5 lat

●  Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 kwietnia 
2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 660).

Został wprowadzony nowy rozdział 13a, którego przepisy stosuje się do 
zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowot-
nych w szpitalu. Nowe przepisy dotyczą osób wykonujących zawód medycz-
ny. 

Art. 67a ma następujące brzmienie: 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zakażenia pacjenta bio-
logicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych 
z aktualną wiedzą medyczną: 1) diagnozy, 2) leczenia, 3) zastosowania pro-
duktu leczniczego lub wyrobu medycznego – zwanego dalej zdarzeniem 
medycznym [wyr. W.Z.].

Komentarz: Od 1 stycznia 2012 r. działają wojewódzkie komisje do 
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wojewódzkie komisje orzekają 
w składzie czteroosobowym (dwóch medyków i dwóch prawników). Komisja 
orzeka tylko jedno: czy nastąpiło zdarzenie medyczne. Maksymalne wysoko-
ści odszkodowań wynoszą:

– 100 000 zł: zakażenie, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;
– 300 000 zł: śmierć pacjenta.
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Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta spowodowała nowe ustawo-
we obciążenia finansowe dla szpitali: obowiązkowe ubezpieczenia z tytułu 
zdarzeń medycznych. Jedyny ubezpieczyciel to PZU, który stosuje bardzo 
wysokie stawki: 1% wartości kontraktu. W związku z tym Marek Balicki 
(były minister zdrowia, aktualnie dyrektor szpitala) stwierdził: „Aby nie za-
dłużać szpitala, będziemy zmuszeni skorzystać z pieniędzy przeznaczonych 
na leczenie pacjentów”1. Należy podkreślić, że to stwierdzenie jest zgodne ze 
stanowiskiem pozostałych dyrektorów szpitali w Polsce, czyli innymi słowy 
kierownicy aptek szpitalnych otrzymają mniejsze budżety na leki! W związ-
ku z tym jeszcze większego znaczenia nabiera sprawa struktury kosztów 
w szpitalu. Dyrektorzy szpitali często używają następującego stwierdzenia: 
„w naszym szpitalu wydajemy za dużo na leki”. Nie wiadomo, co to zna-
czy „za dużo”, z czym to „za dużo” należy porównać. W takim stwierdzeniu 
brak punktu odniesienia, brak porównania (za dużo w porównaniu z czym?). 
Dlatego potrzebny jest odpowiedni wskaźnik, czyli średnia krajowa. Biorąc 
powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że jest rzeczą oczywistą, że istnieje 
potrzeba i konieczność zebrania faktycznych danych na temat wydatków na 
leki w poszczególnych szpitalach. Na podstawie tych danych należy dokonać 
analizy faktycznych (rzeczywistych) wydatków na leki w polskich szpitalach. 

Opracował mgr farm. Walenty  Zajdel
Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

1 http://rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Ubezpieczenia-z-tytulu-zdarzen-medycznych-
i-wyzsza-skladka-rentowa-wydrenuja-finanse-szpitali,115862,1.html.
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Byliśmy tam

W pubie Kuranty w Krakowie 18 lutego 2012 r. odbyło się spe-
cjalne Spotkanie z balladą. Na ten uroczysty wieczór Rada OIA 
zaprosiła emerytowanych farmaceutów, członków naszej Izby. 

Przybyli seniorzy chętni do wspomnień, do wspólnej zabawy. Szczegól-
nie przyjemna dla nas, organizatorów, była obecność pań – byłych Prezes 
Izby Aptekarskiej, mgr Hanny Rybackiej i mgr Barbary Sanowskiej. O godzi-
nie 18:00 wszystkich szanownych gości przywitała Prezes Izby, Barbara Jękot. 
Dziękowała seniorom za ich pracę na rzecz samorządu, za wkład włożony 
w wychowywanie młodszego pokolenia farmaceutów. Każdy został obdaro-
wany książką mówiącą o historii Krakowskiej Izby Aptekarskiej. Potem przy 
lampce wina, faworkach i pączkach rozpoczęła się prawdziwa „uczta” z naj-
wyższej balladowej półki. Pan Paweł Orkisz, sławny krakowski bard, wraz 
z zespołem rozpoczął wspaniały koncert. Zachwycaliśmy się piosenkami au-
torskimi, utworami Okudżawy, Wysockiego, Cohena. Uśmiechnięte twarze 
naszych seniorów, wspólny śpiew i zabawa tworzyły niezapomnianą atmos-
ferę. Utworem kończącym koncert było Alleluja Leonarda Cohena. Odśpie-
wane zostało a cappella, na stojąco!  Potem Pani Prezes zaprosiła seniorów 
na comiesięczne spotkania „Przy herbatce”, które będą się odbywać w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca w lokalu naszej Izby.

Mgr farm. Małgorzata Lelito

Spotkanie emerytowanych farmaceutów z przedstawicielami ORA w pubie Kuranty. 
Zdjęcie: M. Lelito
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Czytelnicy cyklu „Receptariusz” pamiętają zapewne opisaną w po- 
przednim numerze „Farmacji Krakowskiej” recepturę „bezpieczne-
go” płynu na trądzik, który można stosować przez dłuższy czas 

bez ryzyka działań niepożądanych. W skład tej receptury, wykonywanej 
na 60-procentowym etanolu, wchodził kwas salicylowy i borowy, boraks, 
rezorcyna i gliceryna. Warto także pamiętać o kolejnym podobnym prze-
ciwtrądzikowym płynie służącym do przemywania twarzy. Wszystkie jego 
składniki są dostępne na bieżąco w hurtowniach farmaceutycznych, a zapisany 
na recepcie lekarskiej może być rozliczony z odpłatnością ryczałtową dla 
leków recepturowych.

Rp.
Thymoli 0,1
Acidi salicylici 4,0
Perhydroli 3,0
Ethanoli 90% 100,0
Sol. acidi borici 3% 200,0

Jak widzimy, w skład płynu wchodzi silnie bakteriobójczy tymol, złusz-
czający i antyseptyczny kwas salicylowy, mocno rozcieńczony, dezynfekujący 
nadtlenek wodoru oraz kwas borowy o działaniu wysuszającym, przeciw-
zapalnym i przyspieszającym ziarninowanie. Opisywany płyn sporządzamy 
w trzech etapach. W pierwszym, w 100 gramach 90-procentowego etanolu 
rozpuszczamy tymol (100 miligramów) i kwas salicylowy (4 gramy). W dru-
gim, na gorąco, przygotowujemy 200 gramów 3-procentowego roztworu 
kwasu borowego. Po jego całkowitym ochłodzeniu łączymy obydwa roztwo-
ry i na końcu dodajemy 3 gramy 30-procentowego perhydrolu. 

Otrzymany roztwór można traktować jako płyn do codziennej i dłu-
gotrwałej higieny skóry twarzy u osób z cerą tłustą i skłonną do tworzenia 
się zmian trądzikowych. U pacjentów z cerą suchą i łuszczącą się może on 
wywoływać podrażnienia i zaczerwieniania skóry!

Piśmiennictwo u autora
Dr n. farm. Maciej Bilek
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Kwartalny serwis naukowy

Polska Agencja Prasowa na swym portalu Nauka w Polsce informuje, 
że stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej 
(omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lanzoprazol i inne) dłużej 

niż dwa, trzy miesiące może powodować wzrost ryzyka złamań kości 
szyjki udowej. Badaniami objęto pokaźną liczbę 80 tysięcy amerykańskich 
pielęgniarek w wieku od 30 do 55 lat. Na podstawie badań statystycznych 
ustalono, „że przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej zwiększa liczbę 
złamań kości udowej o 5 rocznie na każde 10 000 obserwowanych kobiet”. 
Statystyka jest jeszcze bardziej bezlitosna dla pań, które dodatkowo palą 
papierosy. 

O kolejnych niespodziewanych reakcjach organizmu przy stosowaniu 
popularnych leków komunikuje serwis Biotechnologia.pl. Amerykańscy na-
ukowcy z Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School ba-
dający populację blisko 20 tysięcy kobiet duńskich postulują, że obniżające 
poziom cholesterolu statyny mogą zmniejszać ryzyko nawrotu raka piersi. 
Obserwowano pacjentki stosujące statyny lipofilne i hydrofilne. Okazało się, 
że w wypadku lipofilnej simwastatyny zaobserwowano o 10 mniej przypadków 
nawrotów raka piersi na 100 kobiet w 10-letnim okresie obserwacji w porów-
naniu z kobietami, którym nie przepisywano statyn. Natomiast stosowanie 
statyn hydrofilnych nie dawało już takiego rezultatu. Z danych cytowanych 
przez serwis Biotechnologia.pl możemy się dowiedzieć także, że w Danii leki 
z grupy statyn przyjmuje... ponad 30% populacji powyżej 30. roku życia!

Serwis Biotechnologia.pl informuje o pozytywnej decyzji Europejskiej 
Agencji Leków ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, dotyczącej 
rejestracji leku Signifor, przeznaczonego do stosowania w Zespole Cushin-
ga. Pomimo licznych działań niepożądanych (m.in. zwiększania ryzyka cho-
rób serca i wątroby) lek ten będzie jedyną farmakologiczną alternatywną dla 
operacyjnego usunięcia gruczolaka przysadki. Nowe, reklamowane jako zba-
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wienne, leki nie zawsze jednak utrzymują się na rynku po pierwszych latach 
stosowania. Lek Gilena, zatwierdzony rok temu przez Komisję Europejską 
w kuracji stwardnienia rozsianego, z którym wiązano ogromne nadzieje dla 
chorych, wykazuje poważne działania niepożądane. Europejska Agencja ds. 
Leków (EAL) i Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) otrzy-
mały informacje o 10 niewyjaśnionych, nagłych zgonach pochodzenia ser-
cowo-naczyniowego, prawdopodobnie spowodowanych stosowaniem leku 
Gilena. Europejska Agencja ds. Leków analizuje szczegółowo okoliczności 
tych przypadków, rekomendując jednocześnie stałe monitorowanie akcji 
serca i parametrów życiowych przez okres kilku godzin po podaniu pierwszej 
dawki u każdego pacjenta rozpoczynającego kurację.

Na zakończenie Kwartalnego serwisu naukowego spójrzmy na wieści 
dotyczące alternatywnych metod leczenia. Dość nieoczekiwanie zbadane 
zostały mechanizmy dobroczynnego wpływu masażu na organizm czło-
wieka. Okazuje się, że masaż „powoduje wyłączanie działania genów od-
powiedzialnych za stany zapalne, a włączanie tych genów, które ułatwiają 
proces zdrowienia mięśni”. Neurobiolog Mark Tarnopolsky z kanadyjskiego 
Uniwersytetu McMaster, sam doświadczywszy korzystnego wpływu masażu 
po poważnej kontuzji, zaplanował bardzo interesujące doświadczenie: „do 
badań wykorzystano 11 młodych mężczyzn, skłonnych poświęcić się dla 
dobra nauki”. Jak podaje serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej, 
osoby te miały „trenować na rowerze tak intensywnie, by efektem było zmę-
czenie i ból mięśni. Dziesięć minut po ostrym treningu pojawiał się masaży-
sta, a potem przychodził znów 2,5 godziny później. Masował jednak tylko 
jedną nogę każdego z ćwiczących. Zaś badacze analizowali próbki tkanki 
mięśniowej, nie wiedząc jednak, z której nogi pochodzą tkanki. Wiedział to 
tylko masażysta, dla zapewnienia obiektywizmu badań”. Już pierwsze wyniki 
okazały się zaskakujące: wbrew powszechnemu mniemaniu masaż w ogóle 
nie wyeliminował z mięśni kwasu mlekowego (tzw. zakwasy). Okazało się 
natomiast, że masowanie obolałych mięśni w rezultacie działa jak… lek prze-
ciwzapalny! „Genetycznym” skutkiem masażu była o 30% zwiększona eks-
presja białka PGC-1alpha, „pomagającego w budowie mitochondriów, czyli 
tych części komórek, które z żywności produkują energię”. Mało tego: „prób-
ki z masowanych mięśni miały trzy razy mniej, niż te pochodzące z mięśni 
pozostawionych bez terapii, NfkB, który uaktywnia geny odpowiedzialne za 
stan zapalny”. 

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Przegląd prasy naukowej

Farmacja Krakowska  1 / 201234

Celem nowego cyklu, rozpoczynającego się w niniejszym numerze 
„Farmacji Krakowskiej”, będzie przedstawianie artykułów pub-
likowanych na łamach czasopism naukowych kojarzonych zazwy- 

czaj z innym profilem badań niż farmacja. Większość z nas czytuje lub zna 
farmaceutyczne periodyki naukowe, takie jak „Farmacja Polska”. Okazuje 
się jednak, że również i inne pisma zamieszczają bardzo cenne opracowania 
z zakresu farmacji, mogące stanowić dla aptekarzy źródło wiedzy.

W najnowszym numerze „Roczników Państwowego Zakładu Higieny” 
(2011, nr 4), wydawanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 
Państwowy Zakład Higieny, zamieszczone zostały wyniki bardzo interesują-
cych badań poświęconych skażeniu surowców zielarskich mykotoksynami. 
Autorami publikacji Badania i ocena bezpieczeństwa surowców zielarskich 
w zakresie zanieczyszczenia aflatoksynami są pracownicy Zakładu Badania 
Żywności i Przedmiotów Użytku NIZP-PZH: Ewa Ledzion, Krystyna Rybiń-
ska, Jacek Postupolski, Jolanta Kurpińska-Jaworska i Małgorzata Szczęsna. 
Jak wiadomo, zakres toksycznego działania aflatoksyn, jednej z grup mi-
kotoksyn (produktów metabolizmu grzybów pleśniowych), jest wyjątkowo 
szeroki. Potwierdzono ich działanie genotoksyczne, rakotwórcze, hepatotok-
syczne, immunotoksycze i alergenne.

Materiały do opisywanego badania napływały do Państwowego Zakładu 
Higieny w latach 2006–2010, a ich dostawcami były zakłady zielarskie z Pol-
ski wschodniej. Łącznie skontrolowano pokaźną liczbę pół tysiąca próbek. 
Oznaczane były najczęściej spotykane i najlepiej poznane aflatoksyny B1, 
B2, G1 i G2. Wbrew obawom wszystkim producentom ziół wystawić moż-
na oceny celujące, bowiem „w żadnej z ocenianych próbek nie stwierdzono 
poziomu aflatoksyn powyżej granic wykrywalności zastosowanych metod”. 
Pozwoliło to wyciągnąć autorom następujące wnioski: „badane surowce 
zielarskie w zakresie zanieczyszczenia aflatoksynami należy uznać za bez-
pieczne, wskazuje to na stosowanie przez producentów zasad dobrej praktyki 
produkcyjnej podczas suszenia i przechowywania surowców”.

Na łamach najnowszego numeru „Przeglądu Epidemiologicznego” 
(2011, nr 4), kolejnego czasopisma wydawanego przez Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, odnajdujemy interesu-
jący artykuł Liczba wykonanych szczepień, a układ odpornościowy. To zna-
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komity przyczynek do szeroko dyskutowanego i kontrowersyjnego problemu 
szczepień ochronnych, które mają równie konsekwentnych zwolenników, co 
zagorzałych przeciwników. Autorzy – Bożenna Bucholc, Paulina Górska oraz 
Wiesława Janaszek-Seydlitz, pracownice Zakładu Badania Surowic i Szcze-
pionek NIZP–PZH, należą z pewnością do tych pierwszych i już na wstępie 
zastrzegają, że „przegląd piśmiennictwa nie dostarcza danych, które podtrzy-
mywałyby hipotezę o przyczynowym związku między szczepieniami a prze-
wlekłymi chorobami i chorobami autoimmunologicznymi lub osłabieniem 
układu odpornościowego u dzieci”. Autorzy nie przemilczają jednak faktu, że 
„coraz większy odsetek rodziców kwestionuje liczbę szczepień podawanych 
dziecku w pierwszych latach życia jako zbyt dużą i mogącą powodować osła-
bienie bądź przeciążenie układu odpornościowego”.

Na podstawie wnikliwych wywodów i interpretacji zjawisk immunolo-
gicznych na poziomie molekularnym w pierwszych miesiącach i latach życia 
młodego człowieka autorzy dowodzą, że wszelkie obawy co do osłabiania 
układu odpornościowego przez szczepienia są zbędne. Wykluczają także zwią-
zek pomiędzy szczepieniami a chorobami autoimmunologicznymi i astmą.

Każdy praktykujący na co dzień aptekarz wie doskonale, jak duże jest 
spożycie przez pacjentów (a szczególnie pacjentki) preparatów zawierających 
błonnik. Zalecane są one do hamowania apetytu w kuracjach odchudzających 
i jako łagodne środki przeczyszczające w chronicznych zaparciach. Preparaty 
błonnika stosowane są przez pacjentów miesiącami, a nawet latami, wiadomo 
jednak, że spożycie tego składnika pokarmowego może negatywnie rzutować 
na wchłanianie innych substancji. Interesujące światło na to zagadnienie rzuca 
publikacja pt. Wpływ wielkości dodatku do diety szczurów preparatów wy-
sokobłonnikowych jabłkowego oraz buraczanego na dostępność biologiczną 
witaminy E, zamieszczona na łamach kwartalnika „Bromatologia i Chemia 
Toksykologiczna” (2011, nr 3). Jej autorami są pracownicy Katedry Higieny 
Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: Jacek Anio-
ła, Grzegorz Galiński, Wioleta Olejniczak i Jan Gawęcki. W podsumowaniu 
pracy stwierdza się, że „wysoki dodatek do diety preparatów wysokobłon-
nikowych może obniżać biodostępność niektórych homologów tokoferoli, 
dlatego w przypadku długotrwałego stosowania takich preparatów pożądane 
jest stosowanie suplementacji witaminą E”.

Wymieniony powyżej numer „Bromatologii i Chemii Toksykologicz-
nej” przyniósł ponadto kilka innych ciekawych dla aptekarzy publikacji. 
W artykule Potencjał antyoksydacyjny herbatek owocowych, autorstwa 
Małgorzaty E. Zujko, Anny Witkowskiej i Iwony Mirończuk-Chodakowskiej, 
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pracowniczek Zakładu Technologii i Towaroznawstwa Żywności Uniwersy-
tetu Medycznego w Białymstoku, odnajdujemy analizę zawartości polifenoli 
i potencjału przeciwutleniającego herbatek określonych przez producentów 
jako herbatki z dzikiej róży, hibiskusa i maliny. Autorki badające herbatki 
z tych surowców, pochodzące od różnych producentów, zwracają uwagę, że 
w istocie tylko herbata z hibiskusa odpowiada swej nazwie! W skład herbatek 
z maliny wchodziły m.in. owoce z bzu czarnego, liść jeżyny, kwiat hibiskusa, 
a także aromaty i kwasy organiczne, natomiast w skład herbatek z dzikiej 
róży – kwiat hibiskusa, owoce bzu, tarniny, aronii i jabłka. Największą za-
wartością polifenoli i najwyższym potencjałem antyoksydacyjnym charakte-
ryzowały się herbatki z dzikiej róży. Jak podkreślają autorzy, „w porównaniu 
do tradycyjnych herbat, analizowane herbatki owocowe zawierały niższą 
zawartość polifenoli i wykazywały niższą aktywność antyoksydacyjną, jednak 
z uwagi na wysokie preferencje konsumentów w stosunku do tych napojów, 
stanowić one mogą istotne uzupełnienie diety w naturalne antyoksydanty”.

Na koniec Przeglądu prasy naukowej omówimy interesującą publikację 
z „Mikologii Lekarskiej” (2011, nr 4) pt. Aktywność przeciwgrzybicza no-
wych, syntetycznych analogów allicyny – badania wstępne, autorstwa Ur-
szuli Nawrot, Ewy Zaczyńskiej, Anny Czarny, Viry Lubenets, Eleny Karpen-
ko oraz Grażyny Gościniak. Międzynarodowy zespół autorów, pracowników 
Akademii Medycznej we Wrocławiu, Instytutu Immunologii i Terapii Do-
świadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Politechniki Lwowskiej 
oraz Instytutu Chemii Fizycznej Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie 
podjął się zbadania grupy związków określanych jako tiosulfinaty, wystę-
pujących w czosnku (Allium sativum) i znanych ze zdolności „hamowania 
wzrostu wielu drobnoustrojów”. Autorzy podkreślają, że „wbrew znacznemu 
postępowi w terapii infekcji grzybiczych, nadal niezbędne jest poszukiwanie 
skutecznych i bezpiecznych preparatów przeciwgrzybiczych, hamujących 
rozwój zakażeń zarówno na błonach śluzowych, jak i w narządach wewnętrz-
nych. Pilnym zadaniem jest poszukiwanie grzybobójczych, nietoksycznych 
i niewywołujących skutków ubocznych, preparatów roślinnych”. Najlep-
szym rozwiązaniem byłoby stosowanie najsilniejszego związku z tej grupy, 
czyli allicyny. Jest ona jednak nietrwała i nie może być składnikiem znanych 
postaci leku. Dwie jej trwałe pochodne zsyntetyzowano w Instytucie Chemii 
Politechniki Lwowskiej. Jak donoszą autorzy, badane syntetyczne tiosulfona-
ty „hamowały wzrost badanych szczepów Candida i Aspergillus, przy czym 
Aspergillus był bardziej wrażliwy na działanie tych związków”. Jednocześnie 
związki te wykazywały słabe właściwości cytotoksyczne. Pozwoliło to wycią-
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gnąć wniosek, że „nowe syntetyczne tiosulfonaty są biologicznie aktywnymi 
związkami charakteryzującymi się działaniem przeciwgrzybicznym i poten-
cjalnie mogą być wykorzystane do przygotowania aktywnych nietoksycznych 
preparatów przeciwgrzybiczych”.

W opisywanych badaniach analizowano także inny związek – ramno-
lipid wyizolowany z hodowli Pseudomonas sp. PS-17 w Instytucie Chemii 
Fizycznej Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie. Ramnolipid ma charak-
ter biosurfaktantu o właściwościach antybakteryjnych. Jak podają autorzy, 
„działanie biosurfaktantów produkowanych przez jedne drobnoustroje 
na wzrost innych mikroorganizmów jest wynikiem zmian, jakie związki te 
powodują w strukturze ściany komórkowej mikroorganizmów, działając na 
różne składniki zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej błony komórkowej”. 
Jednak, wbrew oczekiwaniom, ramnolipid nie wykazał aktywności przeciw-
drobnoustrojwej.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Nowości wydawnicze

Farmacja Krakowska  1 / 201238

W pierwszych miesiącach nowego roku ukazało się kilka wartościowych 
pozycji wydawniczych, mogących zainteresować farmaceutów pra-
cujących w aptekach.

Miłośników leku roślinnego na pewno zainteresuje pionierska publikacja Rośli-
ny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej, autorstwa Elizy Lamer-Zaraw-
skiej, Cezarego Chwały i Antoniego Gwardysa, będąca podręcznikiem zalecanym dla 
studentów farmacji i kosmetologii (Wydawnictwo PZWL). Z recenzji wydawniczej 
dowiadujemy się, że książka podzielona jest na trzy części, „w pierwszej [...] omówio-
no zagadnienia ogólne dotyczące budowy skóry i jej starzenia, część druga zawiera 
charakterystykę surowców farmakognostycznych z uwzględnieniem mechanizmów 
działania składników roślinnych i ich zastosowania w kosmetykach przeciwstarzenio-
wych, w części trzeciej przedstawiono produkty i półprodukty kosmetyczne stosowa-
ne w kosmetykach przeciwstarzeniowych oraz w leczeniu dermatologicznym”.

Wydawnictwo PZWL oferuje aż trzy pozycje związane z okresem ciąży, karmie-
nia i wieku dziecięcego. Publikacja Żywienie kobiet w ciąży, autorstwa Doroty Szo-
stak-Węgierek i Aleksandry Cichockiej, rekomendowana jest przez Instytut Żywności 
i Żywienia. Książka Noworodek i jego rodzina (pod redakcją naukową Hilary Lums-
den i Debbie Holme) jest tłumaczeniem z języka angielskiego. Wydawca opisuje ją 
jako „kompendium wiedzy z zakresu neonatologii z uwzględnieniem różnego rodzaju 
problemów tego okresu życia dziecka i jego rodziców”. Wielokulturowy, brytyjski 
krąg cywilizacyjny, z jakiego wywodzą się autorzy, powoduje, że w opracowaniu tym 
znaleźć można także informacje na temat „psychologicznego przygotowania rodziców 
do rodzicielstwa oraz uwarunkowań kulturowych i religijnych”. ABC chorób wieku 
dziecięcego to oryginalne, polskie opracowanie, pod redakcją naukową Romy Rokic-
kiej-Milewskiej, które w przeciwieństwie do wcześniej wspomnianego „uwzględnia 
polskie normy rozwoju i spotykaną u nas specyfikę zachorowań”.

Wydawnictwo Naukowe PWN wznowiło wyczerpany już nakład publikacji 
Bakterie, antybiotyki, lekooporność Zdzisława Markiewicza i Zbigniewa A. Kwiat-
kowskiego, adresowanej do szerokiego kręgu odbiorców, m.in. studentów biologii, 
farmacji, medycyny i weterynarii, a także do pracujących już mikrobiologów, biolo-
gów molekularnych, farmaceutów, epidemiologów, biotechnologów i lekarzy. Przy-
pomnijmy, że w tej klasycznej już książce omówiona została m.in. najnowsza klasyfi-
kacja antybiotyków, mechanizmy działania tej grupy leków, leki najnowszej generacji 
i „rozwiązania alternatywne” w stosowaniu antybiotyków. Najważniejsze wydają się 
jednak obszerne rozdziały poświęcone lekooporności, m.in. jej gwałtownej ewolu-
cji i zmienności, a także przyczynom narastania. Ponadto, jak podkreśla wydawca, 
„w książce położono główny nacisk na problem świadomego i właściwego stosowania 
antybiotyków jako leków, dodatków do żywności, środków higieny itp.”.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek
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Stanisław Kordzik

W poprzednich odcinkach cyklu Aptekarze Małopolski przed-
stawiałem sylwetki farmaceutów osiadłych w naszych stro-
nach, którzy swe apteki prowadzili przez lat kilkanaście 

lub kilkadziesiąt, wrastając z czasem w pejzaż małych miasteczek i stając się 
ich nieodłącznym elementem. Tym razem zachęcam do lektury artykułu 
o bardzo interesującej postaci Stanisława Kordzika, który z Małopolską 
związany był przez kilkanaście najtrudniejszych lat historii XX-wiecznej 
Polski. Magister Kordzik – niezależnie od tego, w jakie strony Polski rzucał go 
los – natychmiast angażował się społecznie: organizował, urządzał, działał...

Magister Stanisław Kordzik. Zdjęcie zamieszczone w „Farmacji Polskiej” z 1987 roku (nr 6, 
s. 373–374).
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Stanisław Kordzik urodził się 17 listopada 1900 roku w Cieszanowie. 
Szkołę średnią ukończył we Lwowie, po czym w aptece Hipolita Sinkowskiego 
w Kulikowie odbył trzyletnią praktykę aptekarską. W 1918 roku był ochotni-
czym członkiem Straży Obywatelskiej w Cieszanowie. W wojnie z Rosją Radziec-
ką służył w 205 Ochotniczym Pułku Artylerii Polowej.

Na studia farmaceutyczne uczęszczał na Uniwersytecie Jana Kazimie-
rza we Lwowie i tam też otrzymał dyplom magistra farmacji datowany na 
10  stycznia 1925 roku. Pierwszymi miejscami pracy Kordzika były apteka 
szpitala przeciwgruźliczego we Lwowie (kolejno sprawował tu funkcję asy-
stenta, adiunkta i kierownika), apteka lwowskiej ubezpieczalni społecznej oraz 
funkcja retaksatora magistratu miasta Lwowa (grudzień 1925–kwiecień 1929).

Magister Kordzik zaangażował się w życie lwowskiego oddziału Związ-
ku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej. 
W 1927 roku figuruje w wykazie członków oddziału, a dwa lata później, 
16 listopada 1929 roku, w wyniku wyborów przeprowadzonych przez Walne 
Zgromadzenie Członków, wszedł w skład zarządu tegoż oddziału. Najaktyw-
niejsze na gruncie Związku Zawodowego były dla Stanisława Kordzika lata 
1930 i 1931, w których to niemal w każdym numerze „Kroniki Farmaceutycz-
nej”, organu prasowego związku, donoszono o kolejnych inicjatywach z jego 
udziałem. Jako sekretarz oddziału stanął na czele komitetu organizacyjnego 
zabawy karnawałowej oddziału, urządzonej na dochód Biblioteki Związkowej. 
Przebieg zabawy, która odbyła się w salach Towarzystwa Aptekarskiego i zgro-
madziła wszystkie wybitne osobistości lwowskiego świata farmaceutycznego, 
relacjonowała „Kronika Farmaceutyczna” w numerze 6 za rok 1930. Sale ba-
lowe były „pięknie udekorowane girlandami zieleni i lampionami”. Zabawie 
towarzyszyła orkiestra, „porywając wszystkich zgromadzonych”. Dopra-
cowane zostały najdrobniejsze szczegóły, co rzuca także światło na postać 
szefa komitetu: „były [...] przepiękne karnety z karykaturami zawodowemi, 
reflektory barwne, wśród których strojne suknie pań wyglądały jak z bajki, 
nie zapomniano też o wspólnej fotografji. Bogato zastawiony bufet, smaczny 
i tani, w przerwach był formalnie oblegany. Tańce i zabawa przyciągnęły się 
do godz. 7-ej rano, dając możność zapomnieć na kilka godzin o ciężkiej pracy 
i trudach dnia codziennego”. Rozochoceni uczestnicy zabawy prosili nawet 
organizatorów o „urządzenie drugiej zabawy jeszcze w tym karnawale”...

Dnia 22 marca 1930 roku magister Kordzik wszedł w skład delegacji 
lwowskiego oddziału Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników, 
która przekazała głośnemu lwowskiemu działaczowi zawodowemu, a jed-
nocześnie uczonemu, profesorowi Henrykowi Ruebenbauerowi, „dyplom 
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członka honorowego” wraz z... „wiązanką kwiatów”! Po ich wręczeniu głos 
zabrał magister Kordzik „podnosząc – jak relacjonowała »Kornika Farma-
ceutyczna« – zasługi p. Profesora w wielką życzliwość, jaką zawsze darzy 
naszą organizację”. Z kolei w lipcu 1930 roku podpisał wraz z prezesem od-
działu apel związany z organizowaniem od nowa – po niedawnej likwidacji – 
Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. 
Jak informowała „Kronika Farmaceutyczna”, do farmaceutów pracowników 
aptek zwracano się nie o składki finansowe, a o „energiczne poparcie przy 
rozsprzedaży znaczków 10-cio groszowych i nalepianie ich na recepty”.

O kolejnych zasługach Stanisława Kordzika dla lwowskiego oddziału 
Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników możemy się dowiedzieć 
z opublikowanego na łamach „Kroniki Farmaceutycznej” „Sprawozdania Za-
rządu” za okres od 16 listopada 1929 roku do 22 listopada 1930 roku. Kordzik 
„przewodniczył” temu walnemu zebraniu „i obradami kierował”. Pod koniec 
towarzyszącej zebraniu dyskusji „wyrażono podziękowanie za pracę sekreta-
rzowi Kordzikowi”. Magister Kordzik, jako sekretarz, wchodził w roku 1930 
w skład oddziałowego Sądu Pracy i Komisji Rewizyjnej. Był także – z ramie-
nia oddziału – członkiem zarządu lwowskiego Towarzystwa Aptekarskiego. 
Ponadto, po zwolnieniach przeprowadzonych w aptekach Państwowej Kasy 
Chorych w Drohobyczu, Borysławiu i Przemyślu, jako delegat oddziału, „wy-
jeżdżał z interwencją”.

Pod koniec 1930 roku wśród członków Związku pojawiły się trudne dziś 
do wyjaśnienia konflikty, związane prawdopodobnie z różnicami poglądów 
na temat uczestnictwa Związku w działaniach Towarzystwa Aptekarskiego. 
Członkowie Związku stawiali zarządowi ciężkie zarzuty, kilkukrotnie żądano 
nawet jego ustąpienia. W czasie kolejnego walnego zebrania oddziału, w dniu 
22 listopada 1930 roku, magistra Kordzika wybrano jednak do zarządu, po-
nownie powierzono mu funkcję sekretarza i dodatkowo – kierownika biura 
oddziału. Następnie zebranie zarządu oddziału, tym razem nadzwyczajne, 
odbyło się 5 lutego 1931 roku. Magister Kordzik także tym razem wybra-
ny został sekretarzem, brak jednak jakichkolwiek śladów jego działalności, 
a w kolejnych zebraniach i wyborach nie brał już udziału.

***

W połowie lat 30. XX wieku Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowni-
ków w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził szeroko zakrojoną akcję „w sprawie 
nadania większej ilości koncesyj na nowe apteki w Polsce”. Sprzeciwiało się 
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temu Polskie Powszechne Towarzystwo Farmaceutyczne, zrzeszające właści-
cieli aptek, i bardzo skutecznie blokowało rozpisywanie konkursów na nowe 
apteki. W związku z tym, jak podawała „Kronika Farmaceutyczna”, delegacja 
zarządu Głównego Związku Zawodowego złożyła 7 lutego 1935 roku na ręce 
dyrektora Departamentu Służby Zdrowia Ministerstwa Opieki Społecznej 
„obszerny memorjał [...], omawiający konieczność ogłoszenia większej ilości 
koncesyj”. Motywowano tę „konieczność” m.in. „dużem bezrobociem wśród 
wieloletnich pracowników o dużych kwalifikacjach zawodowych, będących 
w pełni sił”. Ministerstwo przychylnie odniosło się do „przedłożonej sprawy” 
i w konsekwencji „poleciło odpowiednim województwom rozpisać konkursy 
na nowe apteki”. Pośród wymienionych 53 miejscowości znalazł się także 
Nowy Sącz.

Decyzją wojewody krakowskiego z dnia 24 lutego 1937 roku koncesję na 
założenie piątej apteki w Nowym Sączu otrzymał magister Stanisław Kordzik, 
spełniający niewątpliwie kryterium osoby „o dużych kwalifikacjach zawo-
dowych, będących w pełni sił”. Nowa placówka miała znaleźć swe miejsce 
przy ulicy Kunegundy 58. Apteka magistra Kordzika uruchomiona została 

Dawna siedziba apteki „Pod Koleją” przy ulicy Kunegundy.
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31 grudnia 1937 roku. Wydarzenie to relacjonowała wielokrotnie już cytowa-
na „Kronika Farmaceutyczna”: „w dn. 31 grudnia r. ub. została otwarta apteka 
»Pod Koleją« w Nowym Sączu przy ul. Kunegundy 58 przez kol. Stanisława 
Kordzika, wieloletniego czynnego członka naszej organizacji na terenie Lwo-
wa. Z racji uruchomienia własnej placówki, Zarząd Główny Związku i red. 
»Kroniki Farmaceutycznej« składają kol. Kordzikowi serdeczne życzenia”. 
Dostosowując się do najnowszych tendencji, a także w zgodzie z wymagania-
mi, jakie nakładała na aptekarzy Farmakopea Polska II, w aptece „Pod Koleją” 
magister Kordzik urządził laboratorium farmaceutyczno-analityczne. 

Nie udało się ustalić żadnych pewnych informacji na temat przedwojen-
nych dziejów apteki „Pod Koleją” i jej właściciela. W prasie farmaceutycznej 
można znaleźć zaledwie jedną wzmiankę – w kwietniu 1939 roku magister 
Kordzik przekazał na rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej pokaźną kwotę 
200 złotych. Więcej wiadomo na temat jego okupacyjnych losów. Już w pierw-
szych dniach września 1939 roku Kordzik został aresztowany jako zakładnik 
odpowiedzialny za spokój i zgodną współpracę mieszkańców z okupantami. 
Pod koniec 1942 roku apteka „Pod Koleją” zaliczona została do elitarnej gru-
py „aptek kształcących”. Ponadto magister Kordzik był tzw. obmannem, czyli 
delegatem powołanej w 1940 roku Izby Aptekarskiej w Izbie Zdrowia. Podle-
gał mu cały okręg nowosądecki (Kreis Neu-Sandez) Dystryktu Krakowskiego 
Generalnego Gubernatorstwa. Do zadań obmannów należało sprawowanie 
opieki nad aptekami całego okręgu, w przypadku Kreis Neu-Sandez były to 
apteki w Nowym Sączu, Grybowie, Krynicy, Limanowej, Łącku, Muszynie, 
Piwnicznej, Starym Sączu, Tymbarku i Żegiestowie-Zdroju. Według urzę-
dowych „Wiadomości Aptekarskich” zadaniem obmanna była „opieka nad 
podlegającymi mu aptekami i ich pracownikami oraz przestrzeganie, ażeby 
apteki były prowadzone prawidłowo”. Każdy obmann miał – co trzy mie-
siące – zdawać sprawozdania „radcom okręgów”, którzy z kolei referowali je 
kierownikowi Izby Aptekarskiej dla Generalnego Gubernatorstwa. 

To właśnie wśród obmannów, cieszących się zaufaniem okupantów, 
znajdowali się najbardziej zasłużeni dla polskiego ruchu oporu farmaceuci. 
Charakter działalności konspiracyjnej Stanisława Kordzika ujawniony został 
dopiero w jego nekrologu, zamieszczonym w 1987 roku na łamach „Farmacji 
Polskiej”. Co ciekawe, nikomu w Nowym Sączu nie była ona znana. Tymcza-
sem Kordzik „niósł pomoc więźniom politycznym, dostarczając nieodpłatnie 
leki przez Radę Główną Opiekuńczą w Nowym i Starym Sączu”. W aptece 
„Pod Koleją” sporządzało się paczki żywnościowe dla jeńców oflagów nie-
mieckich, a zestawy leków i opatrunków były dostarczane Batalionom 
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Chłopskim do wsi powiatu nowosądeckiego i osobiście przez mgra Kordzika 
do getta w Nowym Sączu”. Kolejną formą wojennej działalności nowosądec-
kiego aptekarza była pomoc młodzieży – studentom farmacji, którym naukę 
przerwał wybuch wojny oraz młodym farmaceutom. Dzięki oficjalnemu za-
trudnieniu w aptece „Pod Koleją” mogli oni nie tylko uniknąć wywozu na 
roboty do Niemiec, lecz także zdobywać zawodową praktykę.

Magister Kordzik ze swej aktywności społecznej nie zrezygnował po 
1945 roku. W Nowym Sączu organizował oświatę sanitarną m.in. przez od-
czyty w Towarzystwie Uniwersytetów Robotniczych. W 1951 roku apteka 
„Pod Koleją” została znacjonalizowana, a w cztery lata później uległa likwi-
dacji. Sam Kordzik zaś, jak podaje jego nekrolog, w latach 1951–1953 nadal 
pracował „jako kierownik i receptariusz w aptekach Nowego Sącza”.

Po opuszczeniu Nowego Sącza wyjechał do Otwocka i Świdra, gdzie był 
kierownikiem aptek społecznych. Najdłużej pozostawał zatrudniony jako 
kierownik Apteki Społecznej w Józefowie koło Otwocka. Przez cały ten czas 

Pismo magistra Stanisława Kordzika z czasów okupacji niemieckiej poświadczające za-
trudnienie w jego aptece. Uwagę zwraca treść niemieckojęzycznej pieczęci apteki „Pod 
Koleją”, „Apotheke Beim Bahnhof”, oznaczająca w praktyce aptekę „Przy Dworcu”.
Dokument ze zbiorów Bożeny Cetnarowskiej.



Aptekarze Małopolski

45Farmacja Krakowska  1 / 2012

udzielał się w Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia, Pol-
skim Towarzystwie Farmaceutycznym, komisjach zdrowia rad narodowych, 
w komisjach kulturalno-oświatowych rad zakładowych. Nadal organizował 
odczyty, m.in. we wsiach i szkołach. Urządzał wystawy, gazetki ścienne, kol-
portował wśród pacjentów książki... Szczególnie aktywny był w Józefowie 
i Otwocku, gdzie w latach 1957–1978 uczestniczył w pracach rad narodo-
wych: osiedlowej, miejskiej i powiatowej. Ponadto był współzałożycielem 
i sekretarzem Społecznego Komitetu Budowy Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Józefowie. Aktywnie uczestniczył w pracach ruchu ludowego, m.in. jako 
prezes Koła i Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego 
w Józefowie. Wchodził także w skład władz powiatowych i wojewódzkich SL.

Na emeryturę przeszedł w „74 roku życia, jeszcze w pełni sił po 57 latach 
nieprzerwanej pracy”. Zmarł 11 listopada 1986 roku w Józefowie. Po śmierci 
magistra Stanisława Kordzika ukazał się w „Farmacji Polskiej” obszerny, cy-
towany już nekrolog. Anonimowy autor tak wspominał dawnego właściciela 
apteki w Nowym Sączu: „całe jego pracowite życie wypełniały, nierozerwal-
nie ze sobą związane, dwie pasje: umiłowany zawód wybrany z najgłębsze-
go powołania oraz praca społeczna dla dobra kraju i ludzi”. W nekrologu 
podkreślano, że zmarły „działał na wielu odcinkach życia społecznego, 
zawsze z jednakowym zaangażowaniem, inicjatywą oraz konsekwentnym 
dążeniem do celu. [...] W całym okresie pracy zawodowej wielką sympatią, 
zainteresowaniem i pomocą otaczał młodych adeptów zawodu, rozwijając 
w nich i umacniając cechy konieczne w pracy”. Nekrolog kończyła relacja 
z pogrzebu, który odbył się w Józefowie 17 listopada 1986 roku: „nad trum-
ną zmarłego pochylił się sztandar Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 
Żegnała go z wielkim żalem licznie zgromadzona rodzina oraz przyjaciele, 
delegacje organizacji społecznych, mieszkańcy Józefowa i okolic. W imieniu 
władz przemówił wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Józefo-
wie, przypominając życie, pracę i zasługi zmarłego”.

Piśmiennictwo u autora
Dr n. farm. Maciej Bilek



Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała...

Farmacja Krakowska  1 / 201246

Grypa a godziny nadliczbowe. W związku z zarządzeniem Komisariatu 
Rządu, wszystkie apteki w Warszawie muszą być czynne w niedzielę na czas 
epidemii grypy. [...] właściciele tych aptek, które w myśl umowy zbiorowej 
miały być zamknięte, a na zasadzie powyższego zarządzenia będą otwarte, 
winni wypłacić zatrudnionemu w tym czasie personelowi wynagrodzenie 
dodatkowe.

„Kronika Farmaceutyczna” z dnia 1 lutego 1937 roku

Miasto o największej ilości aptek. Najwięcej aptek w Stanach Zjed-
noczonych posiada Hollywood. Na głównych ulicach, w co drugim prawie 
domu znajduje się apteka, w niektórych nawet po dwie. Ponieważ nie mogą 
one oczywiście utrzymać się z samego handlu lekami, sprzedaje się w nich ar-
tykuły toaletowe, kanapki, przybory do zapalniczek, a nawet części składowe 
do samochodów.

„Kronika Farmaceutyczna” z dnia 16 lutego 1937 roku

Dnia 21 stycznia 1936 odbyła się wspólna konferencja, zwołana przez 
Zarząd Okręgu Lwowskiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego celem 
omówienia zagadnień współpracy zawodu lekarskiego i aptekarskiego nad 
podniesieniem etyki zawodowej. [...] Na konferencji tej wybrano Komisję, 
złożoną z delegatów lekarzy i aptekarzy, która przekroczenia etyki zawodo-
wej lekarskiej i aptekarskiej będzie kierowała do właściwej Izby Lekarskiej, 
względnie Aptekarskiej.

„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie” z lutego 1937 roku

Zamknięcie apteki. W ubiegłym tygodniu została zamknięta w War-
szawie apteka Gminy żydowskiej przy ul. Twardej 6. Przyczyną zamknięcia 
były wielkie nieporządki panujące w aptece, m.in. przygotowywanie na zapas 
leków (infusa itp.), których przyrządzać na zapas nie wolno.

„Wiadomości Farmaceutyczne” z dnia 7 marca 1937 roku

Praca społeczna aptekarzy. Kol. Mr Friedmann Adolf, dzierżawca ap-
teki w Żółkwi, został wybrany na ostatnim Zjeździe Żydowskich Inwalidów 
Wojennych w Krakowie członkiem Zarządu Głównego.

„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie” z marca 1937 roku

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Z dawnej apteki

Opoponax. − Gummiresina Opo- 
panax − gumożywica panakowa, otrzy-
mywana ze stosiłu właściwego Opopo-
nax chironium Koch; składnik plastrów.

Argent: et aur: fol (Argentum et 
Aurum foliatum) − srebro i złoto listko-
we, używane do powlekania pigułek dla 
„nadania im przyjemniejszego wyglądu”. 

Puszki apteczne, drewno, widoczne 
warstwy malarskie wskazują na XIX w. 
(puszka zielona) i początek XX w. (pusz-
ka biała), ale prześwitujące fragmenty 
polichromii pozwalają przypuszczać, że 
obiekty te są starsze.

Eksponaty ze zbiorów Muzeum Far-
macji UJ w Krakowie (opisy surowców 
leczniczych według: B. Schuchardt, L. Po-
sner, Farmakologia, Warszawa 1874). 

mgr farm. Iwona Dymarczyk




