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Informacje bieżące
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel.: (12) 264 25 53
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

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Barbara Zakrzewska pełni dyżur:
we wtorki 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 OIA – od 1.07.2012:
● członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 40 zł
● emeryci i renciści, którzy przed 31.03.2012 roku zakończyli wykonywanie zawodu
z racji przejścia na emeryturę, są zwolnieni z płacenia składek
● emeryci i renciści kończący wykonywanie zawodu z racji przejścia na emeryturę
lub rentę po 31.03.2012 roku są zwolnieni z płacenia składek po złożeniu oświadczenia w biurze OIA

Wysokość składek członkowskich OIA – do 30.06.2012:
● 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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Słowo Prezesa

Szanowni Państwo!

K

ończy się upalne lato. Możemy tylko żałować, że w aptekach
w tym czasie nie było tak gorąco z powodu kolejek i natłoku
pacjentów. Niestety kondycja ekonomiczna aptek, zwłaszcza
tych małych, rodzinnych, jest coraz słabsza. Borykają się z problemami finansowymi nie tylko z powodu coraz mniejszych obrotów czy z racji spadku
marży na wiele leków, ale także w wyniku ostrej rywalizacji cenowej narzuconej przez sieci aptek.
Dostrzegając problemy małych aptek, których właścicielami są magistrzy
farmacji, umożliwiliśmy zorganizowanie spotkania, na którym utworzono
Klub Ratowania Aptek Aptekarzy. Celem działalności klubu ma być wymiana
pomysłów i doświadczeń pozwalających na podniesienie rentowności małych
aptek. Rozważane będą zarówno możliwości konsolidacji aptek prywatnych,
jak i uczestnictwa we wspólnych grupach zakupowych. Gratuluję inicjatorom
pomysłu i życzę powodzenia, deklarując pomoc organizacyjną i prawną w ich
dalszych poczynaniach.
W czerwcu tego roku spotkałam się z nowo wybranym dziekanem Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prof. Janem Krzekiem. Głównym tematem
spotkania była sprawa standardów praktycznego kształcenia absolwentów
wydziału odbywających półroczne praktyki zawodowe w aptekach. Była to
też okazja do podpisania pozytywnych opinii dla nowych opiekunów stażystów w aptekach.
Niezwykle się cieszę, że występujecie Państwo z prośbą o zaopiniowanie
na opiekunów młodych adeptów farmacji i chcecie im przekazać swoją wiedzę
i doświadczenie. Nie mogę jednak nie wspomnieć o tym, że niektórzy stażyści
mieli wiele krytycznych uwag co do przebiegu stażu. W paru aptekach nie
realizowano programu zaleconego przez uczelnię, a od stażysty wymagano
prac, których nie powinien wykonywać. W trakcie spotkania na Wydziale
Farmaceutycznym UJ CM ustalono, że aby utrzymać wysoki poziom kształcenia, kontrole staży będą przeprowadzane częściej i dokładniej.
Mając na uwadze powyższe spotkanie, przygotowałam krótki artykuł na
temat roli kierownika apteki w nadzorze nad praktykami studentów i techniFarmacja Krakowska 3 / 2012
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Słowo Prezesa
ków farmacji. Ufam też, że informacje, jakie zawarłam w „Vademecum kierownika apteki”, okażą się dla Państwa interesujące i jednocześnie pomocne.
Wprawdzie okres wakacyjny to dla większości sezon ogórkowy, jednak
trudno nie odnotować paru bardzo ważnych dla aptekarzy i lekarzy informacji: znowelizowane Prawo farmaceutyczne przewiduje możliwość otrzymywania darowizn przez szpitale, odwołany został Prezes Narodowego Funduszu
Zdrowia, a nowo wybrana Pani Prezes przez zniesienie kar dla lekarzy za nieprawidłowo wypisane recepty doprowadziła do zawieszenia zapowiedzianego
protestu lekarzy. Możemy sobie tylko życzyć, żeby doszło także do zniesienia
kar dla farmaceutów.
We wrześniu i październiku aptekarze naszej izby będą mogli skorzystać z licznych szkoleń. Zaplanowano zorganizowanie kursów szkoleniowych
zarówno na punkty twarde, jak i miękkie. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w nich.
Na zakończenie pozwolę sobie przypomnieć, że dla osób, które uzyskały
prawo wykonywania zawodu farmaceuty w 2007 roku, okres edukacyjny mija
z końcem 2012 roku, a dla pozostałych farmaceutów kolejny okres edukacyjny kończy się w 2013 roku.
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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Od redakcji

Szanowni Państwo!

D

la wielu osób okres wakacyjny to czas wypoczynku. Mam nadzieję, że
większość z Państwa skorzystała z możliwości wyjazdu na urlop, a przy
tym nie wykupiła wczasów w żadnym z bankrutujących biur. Czarna
seria bankructw biur podróży, będących następstwem upadku linii lotniczych, pozwala
zauważyć pewną prawidłowość istniejącą w gospodarce: bankructwo jednych podmiotów pociąga za sobą upadki kolejnych. Tracą wszyscy, a w największym stopniu klienci
biur, którzy wycieczki zakupili na końcu. Zauważam prostą analogię w stosunku do aptek – bankructwo każdej z nich narazi na straty hurtownię, która dostarczała leki. Z kolei
bankrutujące hurtownie przestają być wypłacalne, przez co narażają na potężne straty
producentów. Skutkiem tego może być ograniczona dostępność leków (szczególnie tych
drogich) dla pacjenta. Dlatego każdy, kto wyraża zdanie: „Niech małe, słabe apteki upadną”, powinien zweryfikować swoją opinię.
Oczywiście nie chcę wieścić czarnego scenariusza i ciągle mam nadzieję, że koncepcja opieki farmaceutycznej (płatnej) pozwalająca aptekom konkurować fachową
wiedzą zostanie w Polsce wprowadzona w życie.
W bieżącym numerze biuletynu wszystkim szczególnie polecam:
● Vademecum kierownika apteki – nadzór kierownika apteki nad praktykami;
● NFZ – terminy obowiązujące aptekę w związku z podpisaniem umowy na
realizację recept refundowanych;
● P
 rawnik radzi – informacja o tym, kiedy wolno oddelegować pracownika;
● A
 pteka szpitalna – informacja o działaniach Komisji ds. Aptek Szpitalnych;
● I ch pasje – kolejna prezentacja pozazawodowych zainteresowań farmaceutów;
● P
 rzegląd prasy naukowej – zasady oznakowania żywności;
● A
 ptekarze Małopolski – „Maria Homicz-Kuhnowa – magister farmacji”, artykuł o wspaniałej aptekarce i kobiecie.
W numerze prezentujemy też przepiękny kalendarz ścienny na 2013 rok wydany
przez Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naczynia apteczne, których
fotografie wykorzystano w projekcie graficznym, są własnością Muzeum. Z przyjemnością informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie była jednym ze
sponsorów wydawnictwa. Kalendarz można nabyć zarówno w Muzeum Farmacji, jak
i w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Redaktor naczelna
Elżbieta Rząsa-Duran

Farmacja Krakowska 3 / 2012

7

Kalendarium

14.05.2012	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

24.05.2012	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

26.05.2012	
Kraków – kurs: „Problemy farmakoterapii lęku i depresji” z cyklu:

„Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego”. Prowadzącym i moderatorem była Prezes ORA mgr farm.
Barbara Jękot

31.05.2012	
Warszawa – posiedzenie NRA
31.05.2012–	
Święcice – spotkanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego
z wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi oraz prezesami
–1.06.2012
okręgowych rad aptekarskich. W spotkaniu uczestniczyła Prezes
ORA mgr farm. Barbara Jękot

2.06.2012	
Kraków – Nadzwyczajny Zjazd Delegatów OIA w Krakowie
2.06.2012	
Kraków – posiedzenie ORA
6.06.2012	
Kraków – Święto Małopolski połączone z uroczystą sesją Sejmiku
Województwa Małopolskiego. Okręgową Izbę Aptekarską reprezentowała Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

9.06.2012	
Kraków – IV Piknik Farmaceutyczny „EuroMixtura 2012”
12.06.2012	
Kraków – spotkanie szkoleniowe kierowników aptek szpitalnych.
W spotkaniu uczestniczyli Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński

14.06.2012	
Kraków – wykłady zaliczane do szkolenia ciągłego farmaceutów:

„Zmiany chorobowe skóry owłosionej głowy. Obraz kliniczny
i leczenie”, „Kuracje wspomagające leczenie najczęściej diagnozowanych chorób skóry głowy i włosów”

15.06.2012	
Kraków – spotkanie w siedzibie OIA zorganizowane na wniosek
Delegatów Zjazdu OIA i Grupy Aptekarzy Prywatnych w celu
powołania Klubu Ratowania Aptek Aptekarzy
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18.06.2012	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

22.06.2012	
Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z Dzie-

kanem Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prof. dr. hab. Janem
Krzekiem w sprawie realizacji praktyk zawodowych w aptekach

25.06.2012	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

27.06.2012	
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
30.06.2012	
Kraków – kurs: „Narkotyki i problemy narkomanii w Polsce”
(otwarcie i prowadzenie – Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot)

3.07.2012	
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
9.07.2012

Kraków – spotkanie Klubu Ratowania Aptek Aptekarzy

12.07.2012	
Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie
16.07.2012	
Kraków – spotkanie przedstawicieli ORA z Dziekanem Wydziału
Farmaceutycznego UJ CM prof. dr. hab. Janem Krzekiem oraz Kierownikiem Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM Panią prof. dr hab. Barbarą Filipek w sprawie szkoleń ciągłych i specjalizacyjnych farmaceutów. W spotkaniu
uczestniczyli Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes
ORA mgr farm. Jerzy Jasiński

18.07.2012	
Kraków – spotkanie przedstawicieli ORA i Małopolskiego Od-

działu Wojewódzkiego NFZ. W spotkaniu uczestniczyli Prezes
ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz mecenas Janusz Brol

9.08.2012	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

10.08.2012	
Kraków – 5 Muzyczny Festiwal Barbakan – na zaproszenie firmy

Farmina, Mecenasa Festiwalu, uczestniczyła w nim Prezes ORA
mgr farm. Barbara Jękot
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Vademecum kierownika apteki

Nadzór kierownika nad
praktykami studenckimi
i praktykami techników
farmaceutycznych

K

oniec wakacji zbiega się zazwyczaj z początkiem pracy absolwentów szkół, w tym absolwentów wydziałów farmaceutycznych szkół wyższych i farmaceutycznych szkół pomaturalnych,
którzy muszą odbyć w aptece praktykę zawodową.
Ustawa Prawo farmaceutyczne1 jako jedno z zadań kierownika apteki
wymienia nadzór nad praktykami studentów i techników farmaceutycznych.
Praktyki zawodowe dla magistrów i techników farmacji prowadzone są w odmienny sposób, warto więc przypomnieć, jakie elementy będą się składać na
tenże nadzór.
Praktyka zawodowa dająca kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty w rozumieniu ustawy o izbach aptekarskich2 odbywana jest zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r.3
Absolwenci wydziałów farmaceutycznych praktykę rozpoczynają po
wykonaniu oraz obronie pracy magisterskiej. Szkolenie trwa sześć miesięcy,
pod warunkiem zrealizowania pełnego programu praktyki w łącznej liczbie
960 godzin dydaktycznych (45 minut). Przy wystąpieniu okoliczności przewidzianych w § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r.
dziekan może podjąć decyzję o przedłużeniu praktyki, o czym musi powiadomić kierownika apteki. Jeżeli praktyka odbywana jest w aptece szpitalnej lub
1

2

3

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej
w aptece (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 215).
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Vademecum kierownika apteki
zakładowej, to co najmniej przez trzy miesiące szkolenie powinno być prowadzone w aptece ogólnodostępnej.
Przywoływane rozporządzenie Ministra Zdrowia określa sposób odbywania, dokumentowania i zaliczenia praktyki, w tym wzór dziennika praktyki
zawodowej w aptece (Załącznik nr 2) i ramowy program praktyki (Załącznik nr 1).
Praktyka odbywana jest na podstawie skierowania przez dziekana
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM wyłącznie w aptekach mających pozytywne opinie Wojewódzkiego Małopolskiego Inspektora Farmaceutycznego
i Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. Opinie uwzględniają spełnianie
podstawowych warunków do prowadzenia apteki pod kątem możliwości
prowadzenia procesu dydaktycznego oraz oceny osób nadzorujących praktyki. Należy też pamiętać, że w wypadku gdy apteka szkoląca przestaje spełniać
wymogi niezbędne do realizacji praktyki, dziekan ma prawo podjąć decyzję
o jej zmianie.
Jeżeli apteka zamierza po raz pierwszy prowadzić szkolenie absolwentów, powinna to zgłosić do dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
(formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej naszej izby w zakładce „Formularze”).
Opiekunem praktyki może być kierownik apteki lub wyznaczony przez
niego farmaceuta mający co najmniej pięcioletni staż pracy lub specjalizację
z farmacji aptecznej lub szpitalnej.
Do zadań opiekuna należą:
● o
 pracowanie szczegółowego planu praktyki na podstawie programu
praktyki zawodowej;
● s porządzenie i przedstawienie miesięcznego rozkładu czasu praktyki
osobie odbywającej praktykę co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem
szkolenia (praktyka odbywa się w wymiarze 8 godzin dydaktycznych
na dobę z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt);
● b
 ezpośrednie nadzorowanie wykonywanych przez praktykanta czynności fachowych wynikających z programu praktyki;
● p
 rowadzenie ewidencji czasu pracy praktykanta w celu prawidłowego
ustalenia wymiaru czasu odbywania praktyki;
● p
 otwierdzenie w dzienniku praktyki zawodowej wykonania czynności
i nabycia umiejętności przez osobę odbywającą praktykę;
● w
 ystawienie opinii o odbytej praktyce.
Do kompetencji kierownika apteki należy potwierdzenie odbycia praktyki (uzupełnienie części V dziennika praktyki). W wypadku odbywania
Farmacja Krakowska 3 / 2012
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Vademecum kierownika apteki
praktyki w kilku aptekach potwierdza ją kierownik apteki, w której praktyka
się kończyła.
Dziennik praktyki jest dołączany do dokumentacji przebiegu studiów,
a dokonane w nim wpisy są podstawą do zaliczenia praktyki przez dziekana
i wydania dyplomu ukończenia studiów. Dyplom zaś umożliwia staranie się
o przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty.
Koszty kształcenia w ramach praktyki pokrywa uczelnia, podpisując
umowę z opiekunem (nie z apteką).
Technik farmacji po ukończeniu dwuletniego technikum farmaceutycznego musi odbyć praktykę pozwalającą na samodzielne wykonywanie
czynności fachowych w aptece przewidziane przez ustawę Prawo farmaceutyczne dla technika farmacji. Zasady odbywania praktyki określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. ze zmianami z dnia 22 czerwca 2005 r.4
Celem praktyki jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenie
umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności
polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych i udzielaniu informacji o produktach leczniczych
i wyrobach medycznych.
Praktykę odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej na czas
nieokreślony lub na czas określony w celu odbycia praktyki. Czas trwania
praktyki – dwa lata w pełnym wymiarze czasu pracy – określa ustawa Prawo
farmaceutyczne. Jeżeli zaszły okoliczności wymienione w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. ze zmianami z dnia 22 czerwca 2005 r. i praktyka została przerwana, to ulega ona przedłużeniu o czas
trwania przerwy.
Dopuszcza się odbywanie dalszej części praktyki w innej aptece, jeśli
nie może być kontynuowana w aptece, w której praktykant ją rozpoczął, pod
warunkiem że zmiana ta umożliwi pełną realizację programu.
Praktyką kieruje kierownik apteki lub wyznaczony przez niego farmaceuta zwany opiekunem. Wprawdzie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
17 lipca 2002 r. ze zmianami z dnia 22 czerwca 2005 r. nie stawia wymogu
posiadania przez opiekuna dodatkowych kwalifikacji (jak to jest w przypadku opiekunów magistrów farmacji odbywających półroczną praktykę
4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082); rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania
praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz.U. z 2005 r. Nr 122, poz. 1032).
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zawodową), jednak apeluję do kierowników wyznaczających farmaceutów
na opiekunów, by brali pod uwagę doświadczenie zawodowe i umiejętność
przekazywania wiedzy. Opiekun może kierować praktyką najwyżej dwóch
praktykantów jednocześnie.
Do obowiązków opiekuna praktyki należą:
● s porządzanie planu i harmonogramu zajęć praktycznych i nadzór nad
ich wykonaniem,
● p
 rowadzenie zajęć praktycznych w aptece,
● p
 isemne stwierdzenie zrealizowania całości programu praktyki.
Program praktyki określa Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. ze zmianami z dnia 22 czerwca 2005 r.
Obowiązkiem praktykanta jest prowadzenie „Dziennika praktyki aptecznej technika farmaceutycznego”, w którym odnotowuje on wykonywane
zajęcia praktyczne.
Jeżeli praktyka odbywana jest w różnych aptekach lub gdy podczas jej
odbywania występują przerwy, opiekun musi potwierdzić te fakty w dzienniku, odnotowując daty ich rozpoczęcia i zakończenia.
Zaświadczenie o odbyciu praktyki wydaje kierownik apteki, w której praktykant zakończył realizację całości programu praktyki. Podstawą do wydania
zaświadczenia są wpisy w dzienniku oraz pisemne stwierdzenie przez opiekuna
zrealizowania całości programu praktyki. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki szczegółowo określa Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 lipca 2002 r. ze zmianami z dnia 22 czerwca 2005 r.
Zaświadczenie jest dokumentem, który wraz z dyplomem technika
farmaceutycznego jest podstawą do samodzielnego wykonywania czynności
fachowych i pomocniczych w aptece przewidzianych w ustawie Prawo farmaceutyczne.
mgr farm. Barbara Jękot
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Nadzwyczajny Wyborczy
Zjazd Aptekarzy
w Krakowie
2 czerwca 2012 roku w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej przy
ul. Kobierzyńskiej 98 odbył się Nadzwyczajny Wyborczy Zjazd Aptekarzy
w Krakowie, zwołany w związku ze śmiercią mgr farm. Marii Jankowskiej –
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Zjazd większością głosów wybrał mgr farm. Barbarę Zakrzewską na
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jednocześnie delegaci przyjęli Jej rezygnację i odwołali z dotychczas pełnionej funkcji Zastępcy
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W drodze wyborów uzupełniających na funkcję Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano
mgr farm. Martę Polak.
Koleżankom serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy jak najmniejszej
liczby spraw do prowadzenia.
Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Piotr Zając

Piknik EuroMixtura 2012
9 czerwca 2012 roku w Mariackim Domu Rekolekcyjnym odbył się
IV Piknik Farmaceutyczny „EuroMixtura 2012”. Nieprzypadkowo zaplanowaliśmy nasz piknik w dzień inauguracji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Wspólne przeżywanie emocji mistrzostw połączyliśmy z rozgrywkami
piłkarskimi pomiędzy drużynami farmaceutów o puchar Prezesa Okręgowej
Rady Aptekarskiej w Krakowie.
Zaproszenie na piknik przyjęli nie tylko członkowie naszej izby. Przybyli
również farmaceuci z innych stron Polski. Wiceprezes Naczelnej Rady Apte14
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karskiej Michał Pietrzykowski przyleciał z Gdańska, Prezes Okręgowej Rady
Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej Piotr Bohater i Wiceprezes Paweł Łukasiński
z rodzinami przyjechali z Wrocławia, a Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej Piotr Brukiewicz przybył z Katowic.
Ten ostatni przywiózł reprezentację Śląskiej OIA w piłce nożnej – Aptekarskie Fussballoki. W naszym farmaceutycznym Euro-Mistrzowskim Turnieju zagrały również drużyny: Farminy – reprezentacja współorganizatora,
Kuracjuszy – sądząc po grze, kurowali się gdzieś w okolicach Barcelony... –
i nasza reprezentacja – Aptekarze, którzy pięknie prezentowali się w białych
fartuchach. Emocji podczas rozgrywek nie brakowało. Kibice mocno zagrzewali swoje drużyny do walki. Rozstrzygnięcie nastąpiło po serii rzutów karnych. I tak czwarte miejsce zajęli (i w nagrodę dostali ręczniki na otarcie łez...)
nasi dzielni Aptekarze, trzecie miejsce – drużyna ze Śląska, czyli Aptekarskie
Fussballoki, drugie – Kuracjusze, a pierwsze – reprezentacja Farminy. Prezes
ORA Barbara Jękot wręczyła zwycięzcom główną nagrodę – puchar i beczkę
piwa, a pozostałym drużynom – puchary i nagrody pocieszenia ufundowane
przez sponsorów.
Ponieważ piknik z założenia miał być spotkaniem rodzinno-aptekarskim,
gościliśmy całe rodziny. W czasie gdy tatusiowie emocjonowali się meczami
piłkarskimi, dzieci mogły skakać na dmuchanym zamku, bawić się przy pokazie gigantycznych baniek, rysować, rzucać do celu, układać klocki. Każda
dziecięca uśmiechnięta buźka została pięknie wymalowana.
Na dorosłych oprócz emocji piłkarskich czekały też inne atrakcje. Na
parkingu stanęło osiem modeli samochodów z czterech największych w Krakowie salonów. Aptekarze mieli okazję zapoznać się z ich ofertą handlową,
wziąć udział w konkursach ogłoszonych przez dealerów (wśród nagród była
możliwość wygrania „samochodu na weekend”) i przetestować pięknie prezentujące się auta. Najwięcej chętnych było na jazdę Volkswagenem Beetle
z automatyczną skrzynią biegów i Toyotą Yaris z napędem hybrydowym.
Liczne grono współorganizatorów przygotowało też nagrody w konkursach wiedzy o futbolu. Można było wygrać m.in.: bezpłatne nurkowanie
z instruktorem (Klub 5 Fal), zabiegi pielęgnacyjne (Mary Kay), koszulki piknikowe, książki.
Tradycyjnie odbyła się również akcja charytatywna. Tym razem zbieraliśmy darowizny na „Pomoc dla Seniora”, czyli naszych starszych koleżanek
i kolegów, dla których niejednokrotnie jesteśmy jedyną rodziną. Jeszcze raz
okazało się, że aptekarze potrafią się nie tylko bawić, ale również otworzyć
serce (i portfel) dla innych. Całość imprezy dopełniły pyszne jedzenie i wspaFarmacja Krakowska 3 / 2012
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niały koncert krakowskiego barda Pawła Orkisza z zespołem. Zagorzali kibice
piłkarscy mogli obejrzeć transmisję z meczów Euro, a na miłośników tańca,
lubiących poszaleć na parkiecie, czekała DiscoMixtura.
Późną nocą zakończyliśmy kolejną imprezę, która zintegrowała farmaceutów z różnych środowisk i rejonów Polski i stała się prawdziwym świętem
naszej farmaceutycznej społeczności. Mam nadzieję, że formuła czynnego odpoczynku zaproponowana w tym roku zyska uznanie również w przyszłości.
W imieniu ORA jeszcze raz dziękuję wszystkim niżej wymienionym
(w porządku alfabetycznym) współorganizatorom i sponsorom tegorocznego
pikniku. Bez ich wydatnej pomocy zorganizowanie pikniku w takim kształcie
byłoby niemożliwe.
5 Fal
Anndora Grupa Autoremo
Auto Special Sp. z o.o.
Dicon
Farmina Sp. z o.o.
Hurtap SA
Inter Car Nowak
Itero-Silfarm Sp. z o.o.
Medicare Sp. z o.o.
Moto Gabra
Polfa Warszawa SA
Raiffeisen Bank Polska SA
Skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Małgorzata Lelito
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Czasowe oddelegowanie
pracownika

P

odczas dyżurów w Okręgowej Izbie Aptekarskiej często spotykam się z pytaniami o prawa pracodawcy dotyczące możliwości
czasowego oddelegowania pracownika i powierzenia mu wykonywania innych zadań niż wynikające z umowy o pracę.
Należy generalnie stwierdzić, że pracodawcy takie uprawnienia przysługują (na podstawie polecenia służbowego, o którym mówi art. 100 kodeksu
pracy1), jednak są one obwarowane pewnymi przepisami.
Możliwość czasowego oddelegowania pracownika wynika z treści art. 42
§ 4 kodeksu pracy. Określa on następujące warunki, których spełnienie jest
wymagane dla skuteczności takiego stanowiska pracodawcy:
● c zasowe oddelegowanie nie może przekraczać trzech miesięcy w roku
kalendarzowym,
● w
 yznaczona praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika (przykładowo nie będzie dopuszczalne czasowe oddelegowania magistra
farmacji do pracy w innym miejscu z powierzeniem obowiązków magazyniera czy też osoby sprzątającej!),
● c zasowe wyznaczenie do innej pracy nie może skutkować obniżeniem
wynagrodzenia – nawet gdyby wyznaczona praca była mniej płatna,
● c zasowe oddelegowanie pracownika musi wynikać z uzasadnionych –
ekonomicznych lub organizacyjnych potrzeb pracodawcy.
Czasowe oddelegowanie pracownika nie wymaga formy pisemnej i nie
musi zawierać uzasadnienia.
Jednocześnie zgodnie z treścią art. 178 § 1 i 2 kodeksu pracy pracodawca
może dokonać czasowego oddelegowania pracownicy w ciąży i pracownika
wychowującego dziecko do lat 4 tylko za ich zgodą.
Z problematyką czasowego oddelegowania pracownika pozostaje w bezpośrednim związku zawarty w treści umowy o pracę zapis o miejscu świadczenia pracy. Zwracam uwagę, że w treści umowy o pracę należy zawsze dążyć do
precyzyjnego określenia miejsca pracy. Ponieważ pracodawca może posiadać
kilka aptek w różnych częściach miasta, a nawet w kilku województwach, istotne będzie, aby w umowie jako miejsce pracy podano adres konkretnej apteki.
Radca prawny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie
Janusz Brol
1

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94.
Farmacja Krakowska 3 / 2012
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Z pracy Komisji
ds. Aptek Szpitalnych

J

ako przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych zainicjowałem
szereg działań nakierowanych na:

● l epszą komunikację Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie z far-

maceutami szpitalnymi,

● w
 pływanie na zmiany w legislacji,
● e dukację i doszkalanie.

Usprawnienie komunikacji
Na stronie internetowej naszej OIA1 utworzona została zakładka „Apteki Szpitalne”. Zawiera ona informacje przeznaczone szczególnie dla pracowników tego rodzaju aptek. Od stycznia do lipca 2012 roku umieszczono tam
27 komunikatów wymienionych w poniższej tabeli:
Data
Temat
21.12.2011 III Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna
5.01.2012 Wykaz leków refundowanych z założonymi filtrami
12.01.2012 Tekst uchwały z posiedzenia prezydium wraz z propozycją nowelizacji
18.01.2012
30.01.2012
30.01.2012
24.02.2012
1.03.2012
7.03.2012
12.03.2012
14.03.2012
1

Komunikat Ministra Zdrowia dla szpitali w sprawie podstawy limitu
Pismo do firmy GSK
Nowe linki: „Apteka Szpitalna” oraz „Centrum Informacji o Leku”
Propozycje nowelizacji art. 8, art. 9 oraz art. 49 ustawy o refundacji
leków
Wykaz leków refundowanych z założonymi filtrami
Sposób wyliczania cen maksymalnych dla szpitali
Baza danych lek9.2
Wyszukiwarka cen maksymalnych dla szpitali

http://www.oia.krakow.pl.
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20.03.2012
30.03.2012
10.04.2012
16.04.2012
19.04.2012
25.04.2012
30.04.2012
8.05.2012
9.05.2012
14.05.2012
1.06.2012
2.06.2012
11.06.2012
5.07.2012
10.07.2012
12.07.2012

Pismo Prezesa NRA, Komunikat Ministra Zdrowia
Pismo Ministra Zdrowia do Prezesa NRA
Pismo do Prezesa NRA
Import docelowy, Przeterminowane środki odurzające
Kontrowersyjna opinia prawna
Pismo Prezesa NRA do Ministra Zdrowia
Wykaz leków refundowanych z założonymi filtrami
Propozycja nowelizacji – minimalne normy zatrudnienia
Podstawy limitu
Odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo Prezesa NRA
Propozycje: wspólne stanowisko, nowelizacja ustawy, terminy
przydatności
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie darowizn
Apel do Ministra Zdrowia – propozycje nowelizacji w ustawie
o refundacji leków: art. 9 oraz art. 49
Szpitale mogą przyjmować darowizny wszystkich leków
Rynek szpitalny i programy lekowe
Odpowiedź Prezesa NRA na wypowiedź Konsultanta Wojewódzkiego

Działania związane ze zmianą prawa
W styczniu 2012 roku przygotowałem uwagi do projektu rozporządzania w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych
dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez
konieczności uzyskania pozwolenia (tzw. import docelowy). Uwagi zostały
wysłane do Ministerstwa Zdrowia 18 stycznia 2012 roku.
W styczniu 2012 roku wystosowałem pismo do Prezes Barbary Jękot
poruszające między innymi sprawy etyki zawodowej. Pismo zostało odczytane na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
26 stycznia 2012 roku oraz dołączone do protokołu z posiedzenia.
Na posiedzeniu Prezydium ORA w Krakowie 12 stycznia 2012 roku
przedstawiłem propozycje nowelizacji zapisów w art. 49 ust. 3 ustawy o refundacji leków2. Zaproponowana nowelizacja polegała na wyłączeniu szpitali
z zapisów zawartych w art. 49 ust. 3 (darowizny). Propozycja została przez
2

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696); ustawa
z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o fundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2012 r. Nr 17, poz. 95).
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Prezydium w pełni zaakceptowana, w związku z czym podjęto odpowiednią
uchwałę (nr 9/VI/12/P).
W maju 2012 roku przed konferencją naukowo-szkoleniową „XXX Dni
Farmacji Szpitalnej” przygotowałem tekst apelu do Ministra Zdrowia wraz
z uzasadnieniem postulowanych zmian w ustawie o refundacji leków. Moja
propozycja została w pełni zaakceptowana przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. Janusza Plutę i dołączona do materiałów dla
uczestników konferencji w Mikołajkach. Petycję podpisało 206 uczestników
konferencji – lista ta stanowiła załącznik do apelu. Apel został wysłany do
Ministra Zdrowia oraz do Premiera i Marszałka Sejmu.
Warto podkreślić, że podejmowane przeze mnie działania okazały się
skuteczne, ponieważ 30 czerwca 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie
ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r.
poz. 742). W artykule 7 zostały wprowadzone zmiany trzech artykułów ustawy o refundacji leków: art. 49, art. 50 oraz art. 52. Znowelizowany przepis
art. 49 ust. 3 ustawy o refundacji leków w ogóle nie dotyczy szpitali. Zgodnie
z nowymi przepisami mogą one przyjmować darowizny wszystkich leków.
Wobec projektowanych zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne3 zgłosiłem następujące uwagi (wraz z uzasadnieniami) do projektu:
● z apewnienie obecności farmaceuty w zespole badawczym w przypadku prowadzenia badań klinicznych;
● d
 elegacja dla Ministra Zdrowia, by w drodze rozporządzenia określił
materiały medyczne, które apteka szpitalna zobowiązana jest prowadzić;
● w
 punktach dotyczących usług farmaceutycznych, takich jak sporządzanie leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych i mieszanin
do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, określenie szczególnych
warunków, w jakich mają być wykonywane.
Działalność szkoleniowa
Przygotowałem i zorganizowałem trzy posiedzenia szkoleniowe dla kierowników aptek szpitalnych z województwa małopolskiego. W pierwszym,
które odbyło się 7 lutego 2012 roku, uczestniczyło 26 kierowników aptek
szpitalnych. Jego program obejmował: prelekcję na temat „Wpływ ustawy
o refundacji leków na działalność aptek szpitalnych”, prezentacje przedstawicieli firm farmaceutycznych oraz dyskusję i wolne wnioski.
3

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z późn. zm.).
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7 kwietnia 2012 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie szkoleniowe
poświęcone ustawie o refundacji leków. Uczestniczyło w nim 28 kierowników
aptek szpitalnych z województwa małopolskiego. Prelegentem był mgr farm.
Łukasz Weresiński, który wygłosił wykład „Ustawa o refundacji leków i wynikające z niej konsekwencje praktyczne dla funkcjonowania aptek szpitalnych”.
Szczegółowo omówiono między innymi wymagania, jakie nowa ustawa stawia
szpitalom, oraz to, jakimi narzędziami musi dysponować apteka szpitalna,
żeby sprostać zadaniom postawionym przez ustawę o refundacji leków.
Trzecie posiedzenie szkoleniowe zorganizowane zostało 12 czerwca
2012 roku w Krakowie. Uczestniczyło w nim 24 kierowników aptek szpitalnych. W trakcie posiedzenia odbyło się spotkanie z Prezesem i Wiceprezesem
krakowskiej ORA. Poruszane tematy to „Leki własne pacjenta” (prelekcja
mgr. farm. Walentego Zajdla) oraz „Bezpieczeństwo farmakoterapii. Dlaczego leki oryginalne?” (wykład dr. n. farm. Jarosława Woronia). Spotkanie
zakończyły dyskusja i wolne wnioski.
W ramach kształcenia ciągłego farmaceutów przygotowałem dwa kursy
dla farmaceutów szpitalnych. W Skawinie w trzech terminach: 2–3 marca,
16–17 marca oraz 13–14 kwietnia 2012 roku odbył się kurs na temat: „Terapia
żywieniowa – żywienie pozajelitowe i dojelitowe”. Jego celem było przygotowanie farmaceutów szpitalnych do podejmowania całokształtu zadań związanych z wykonaniem, kontrolą oraz dystrybucją preparatów do żywienia
pozajelitowego i dojelitowego. Kierownikiem kursu była dr n. farm. Krystyna
Chmal-Jagiełło. Dr n. med. Stanisław Kłęk w dwóch wykładach przedstawił
tematykę: oceny stanu odżywienia, zapotrzebowania energetycznego pacjenta, rodzajów niedożywienia, zasad prowadzenia terapii żywienia dojelitowego
i pozajelitowego. Dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło omówiła rolę farmaceuty w zespole żywieniowym. Mgr farm. Magdalena Piętka zaprezentowała
aspekty praktyczne przygotowania mieszanin do żywienia pozajelitowego
oraz sposób opracowania recepty dla indywidualnego pacjenta. Drugiego
dnia kursu odbywały się warsztaty praktyczne dotyczące: przygotowania
osoby i miejsca przed przystąpieniem do pracy, sporządzania mieszanin do
żywienia pozajelitowego za pomocą pompy sterowanej komputerowo, aktywacji i uzupełniania preparatów do żywienia (metoda worków dwu- i trzykomorowych). Warsztaty prowadzone były w aptece szpitalnej szpitala w Skawinie. Uczestnicy po wysłuchaniu wykładów, odbyciu zajęć praktycznych
i po zaliczeniu testu otrzymali certyfikaty oraz 10 punktów edukacyjnych.
Ogółem w kursie uczestniczyło 65 farmaceutów szpitalnych z 3 województw:
małopolskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego.
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Apteka szpitalna
W Kocierzu w dniach 27–29 kwietnia 2012 roku odbył się kurs na temat:
„Bezpieczna linia naczyniowa w pracy farmaceuty szpitalnego”. Jego kierownikiem była dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz. Pierwszego dnia zostały
wygłoszone wykłady na następujące tematy: „Podstawy bezpiecznej terapii
płynowej” (dr n. med. Hanna Jankowiak-Gracz), „Leki i wyroby medyczne »refundowane« w aptece szpitalnej. Wyzwania i praktyczne implikacje”
(mec. Radosław Harasim), „Przygotowanie leków w aptece szpitalnej i na
oddziale” (mgr farm. Alina Górecka), „Współpraca farmaceuty z personelem pielęgniarskim” (mgr piel. Maria Budnik-Szymoniuk), „Rola farmaceuty
podczas wyboru wyrobów medycznych” (mgr farm. Krystyna Malinger).
Drugiego dnia odbyły się warsztaty praktyczne. Uczestnicy po wysłuchaniu
wykładów, odbyciu zajęć praktycznych i zaliczeniu testu otrzymali certyfikaty oraz 10 punktów edukacyjnych. W kursie uczestniczyło 26 kierowników
aptek szpitalnych z województw małopolskiego i śląskiego.
Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych ORA w Krakowie
mgr farm. Walenty Zajdel

W dniach 16–17 listopada 2012 r. w Poznaniu
odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do i Pozajelitowego.
Informacje na stronie:
http://www.sekcjazywienia.pl/zywienie2012
W dniach 6–8 grudnia 2012 r. w Nowym Tomyślu
odbędzie się III Krajowy Zjazd
Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych.
Informacje na stronie:
www.psfo.org
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Kalendarz ścienny na 2013 rok
Uprzejmie informujemy, że Muzeum Farmacji UJ
opublikowało ścienny kalendarz na 2013 rok,
zatytułowany „Skarby z kolekcji Grabowskiego”,
poświęcony zabytkowym naczyniom aptecznym
z donacji mgr. farm. Mateusza Grabowskiego.

Kalendarze można zamawiać
w sekretariacie Muzeum Farmacji UJ.
Cena 1 egzemplarza: 35 zł + koszt wysyłki.
Adres pocztowy: Muzeum Farmacji UJ,
ul. Floriańska 25, 31-019 Kraków
Adres e-mail: mf@mp.pl
tel./fax: (12) 422 42 84

NFZ

Terminy obowiązujące aptekę
w związku z podpisaniem umowy
na realizację recept refundowanych
Powiadomienia Oddziału NFZ
● W
 przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży recept – zgłoszenie
w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, a jeżeli jest to wynik wystąpienia
siły wyższej – 7 dni od dnia jej ustąpienia.
● Z
 głaszanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w formie pisemnej lub
elektronicznej zmiany w ewidencji osób zatrudnionych w aptece – do
5 dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.
● G
 dy umowa wygasła lub została rozwiązana: powiadomienie pisemne
oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscach przechowywania recept –
7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
Procedury odwoławcze

● W
 niesienie zażalenia do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ od

zaleceń pokontrolnych, wstrzymujące wykonanie zaleceń pokontrolnych – 7 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych (dyrektor oddziału
wojewódzkiego rozpatruje zażalenie w terminie 14 dni od jego otrzymania).
● W
 niesienie odwołania do Prezesa NFZ w wypadku nieuwzględnienia
(w części lub w całości) zażalenia wstrzymującego wykonanie zaleceń
pokontrolnych – 14 dni od dnia otrzymania stanowiska dyrektora
oddziału wojewódzkiego.
● Z
 łożenie zażalenia – wraz z uzasadnieniem – do Prezesa Funduszu na
czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu w związku
z realizacją umowy na refundację leków – 14 dni od dnia dokonania
czynności dyrektora (Prezes w ciągu 7 dni zawiadamia podmiot prowadzący aptekę o uwzględnieniu zażalenia).
● Z
 łożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Prezesa NFZ
w wypadku nieuwzględnienia zażalenia – 14 dni od dnia otrzymania
stanowiska Prezesa na złożone zażalenie (Prezes rozpatruje wniosek
w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, a podjęte stanowisko jest
ostateczne).
Farmacja Krakowska 3 / 2012
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NFZ
Postępowanie w wypadku kontroli
● W
 ydanie recept – nie wcześniej niż po zamknięciu okresu rozliczeniowego.
● Z
 łożenie pisemnego wyjaśnienia co do przyczyn odmowy podpisania
przez kierownika apteki protokołu pokontrolnego – 7 dni od dnia
jego doręczenia.
● Z
 łożenie pisemnych zastrzeżeń ze wskazaniem stosownych wniosków
dowodowych, jeżeli kierownik apteki nie zgadza się z ustaleniami
protokołu kontroli – 7 dni od dostarczenia protokołu.
● Z
 łożenie informacji o podjętych działaniach w sprawie usunięcia
uchybień wymienionych w zaleceniach pokontrolnych – 14 dni od
dnia doręczenia zaleceń.
Refundacja

● S kładanie zestawień zbiorczych – za okres od 1. do 15. dnia danego
●

●

●

●
●

miesiąca oraz za okres od 16. dnia do końca miesiąca – do 5 dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.
P
 oprawianie lub usuwanie przez aptekę, w drodze korekty, błędów
lub innych nieprawidłowości i ponowne przekazanie komunikatu
elektronicznego – do 5 dni roboczych od dnia otrzymania poprawionych danych.
P
 rzekazanie pełnomocnictwa do podpisywania i kierowania zestawień zbiorczych dotyczących refundacji leków, środków specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych
na podstawie zrealizowanych recept do oddziału wojewódzkiego NFZ
przez osobę zastępującą kierownika apteki na czas jego nieobecności – w dniu składania do oddziału Funduszu zestawienia zbiorczego
w formie pisemnej.
Z
 łożenie korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego (po pozytywnym rozpatrzeniu umotywowanego wniosku apteki przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu) – w terminie 3 miesięcy od
daty jego zamknięcia, nie później niż do 15 marca następnego roku.
Z
 wrot refundacji – 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty,
jeżeli w wyniku kontroli zostało stwierdzone, że realizacja recepty
nastąpiła z naruszeniem ustawy refundacyjnej.
P
 rzechowywanie recept – 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja.
Opracowała
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Ich pasje...

W wolnych chwilach

J

eżeli kieruje się własną apteką, to jest to zajęcie tak absorbujące, że
nie starcza czasu na samokształcenie, wypoczynek czy hobby. Jednak gdy jest to apteka rodzinna, w której pracują dwa pokolenia
farmaceutów, wówczas można znaleźć chwilkę dla siebie.
Różnie można ten czas wykorzystać. Mgr Ewa Kokot realizuje swoją
pasję w zespole teatralnym nowotarskiego Miejskiego Ośrodka Kultury, od
kilku lat wcielając się w kolejne role pod okiem Juliusza Chrząstowskiego,
aktora z krakowskiego Starego Teatru.
Najczęściej są to role w powiązanych z akcjami charytatywnymi przedstawieniach dla dzieci, np. według utworów Marii Kownackiej lub Jana
Brzechwy, ale także w spektaklach dla dorosłych (Fioletowa krowa według
Stanisława Barańczaka lub sztuka Coline Serreau Królik, królik). Obecnie
trwają przygotowania do kolejnej premiery.
U boku aptekarki wystąpili burmistrz, komendant policji, komendant
straży pożarnej, prawnicy, lekarze – cała lokalna elita, która ściągała na
przedstawienia komplety widzów.
Ewa Kokot po zakończeniu działalności w samorządzie aptekarskim
(na rzecz Izby Aptekarskiej pracowała od kilkunastu lat, w tym przez dwie
kadencje pełniła funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej) dzieli swój czas między wnuczki, fitness club i deski podhalańskiej sceny.
Może dzięki temu wytrzymuje stres aptecznej codzienności.
ABI

Spektakl z udziałem Ewy Kokot
Źródło: zbiory autora.
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Receptariusz

W

ostatnich latach obserwujemy drastyczny spadek liczby zapisywanych i wykonywanych leków recepturowych, a z ofert
wytwórni farmaceutycznych i hurtowni znikają kolejne surowce i substancje. Wśród tych coraz rzadszych i trudnych do zdobycia można
wymienić siarczan miedzi i siarczan cynku. Są to substancje o działaniu silnie
odkażającym, bakterio- i grzybobójczym oraz ściągającym. Działanie to wykorzystywane było jeszcze do niedawna w licznych postaciach leku: płynach
do przemywania skóry, irygacjach, przyżeganiach, przymoczkach, kroplach
ocznych, pędzlowaniach... Obecnie, bardzo rzadko, spotyka się maści z dwoma siarczanami. Proporcje ilościowe poszczególnych składników są modyfikowane w zależności od potrzeb pacjenta, jednak składniki pozostają te same:
Rp.
Cupr. sulf.
Zinc. sulf. aa 0,03
Zinc. oxyd. 5,0
1% sol. Ac. boric.
Eucerini aa ad 50,0
M.f. ung.
Recepturę wykonujemy, rozpuszczając siarczany miedzi i cynku oraz
kwas borowy w przepisanej ilości wody. Tlenek cynku rozcieramy początkowo z niewielką ilością podłoża, a następnie z całą jej zapisaną ilością.
Ostatnim etapem jest wprowadzenie do podłoża sporządzonego wcześniej
roztworu. W wypadku euceryny dobrej jakości nie nastręcza to problemów,
jednak z gorszego podłoża, na skutek jednoczesnej zawartości tlenku cynku,
roztwór taki może się wydzielić. Dlatego też euceryna bywa zastępowana – po
konsultacji z lekarzem – Hascobazą. Innym wyjściem jest pozostawienie jako
podłoża euceryny i jednoczesne zmniejszenie ilości wody, przy zachowaniu
zapisanych stężeń kwasu borowego i siarczanów.
Podana receptura jest uniwersalnym środkiem na wszelkie problemy
skórne. Najlepiej sprawdza się w łojotoku i trądziku. Może być także stosowana w odparzeniach, owrzodzeniach, zmianach łuszczycowych, wysypkach
spowodowanych nadmiernym wydzielaniem potu i stanach zapalnych skóry
różnego pochodzenia. Liczne pacjentki donosiły o pozytywnym wpływie
powyższej receptury na trądzik różowaty, przewyższającym skutecznością
wcześniej stosowane gotowe leki z metronidazolem.
Piśmiennictwo u autora
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dr n. farm. Maciej Bilek

Kwartalny serwis naukowy

W

okresie wakacyjnym, jak co roku, naukowe serwisy informacyjne częściej przekazują wieści o charakterze taniej sensacji
niż rzetelne i wartościowe doniesienia. Pozytywnie na tym
tle prezentują się dwa portale: Biotechnologia.pl oraz serwis naukowy Polskiego Radia.
Na pierwszym miejscu warto wymienić informację o przeciwnowotworowym działaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Duńscy
naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Aarhus przeprowadzili badania
epidemiologiczne dotyczące zależności pomiędzy częstością występowania
raka skóry (rak podstawnokomórkowy, kolczystokomórkowy i czerniak złośliwy) a przyjmowaniem leków z grupy NLPZ. Analizowano dane z blisko
dwudziestoletniego okresu (1991–2009). Jak podaje serwis Biotechnologia.pl, „liczba osób ze zdiagnozowanym rakiem kolczystokomórkowym
wynosiła 1974, z rakiem podstawnokomórkowym – 13 316, a z czerniakiem
złośliwym – 3242. Grupa kontrolna uczestników bez nowotworu liczyła
178 655 osób”. Zaobserwowane zależności są jednoznaczne: „u badanych,
którzy zrealizowali więcej niż dwie recepty na NLPZ, zagrożenie rozwojem
nowotworu było mniejsze niż u osób, które zrealizowały dwie recepty lub
mniej”. Okazało się ponadto, że stosowanie NLPZ zmniejszało ryzyko zachorowania na raka kolczystokomórkowego o 15%, a na czerniaka – o 13%.
Jak podkreśla serwis Biotechnologia.pl, „pozytywne efekty były szczególnie
widoczne w odniesieniu do pacjentów zażywających leki przez co najmniej
7 lat”. Zaobserwowanych zależności nie udało się na razie wytłumaczyć na
poziomie komórkowym, prawdopodobnie jednak mechanizm zjawiska polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy-1 i cyklooksygenazy-2, które
uczestniczą w procesie kancerogenezy1.
W ostatnich latach obserwujemy niespotykany wręcz rozwój postaci
leku. Przyzwyczailiśmy się już do leków doustnych o przedłużonym uwalnianiu, liposomów, mikroemulsji i wielu, wielu innych. Wszystko wskazuje
na to, że już wkrótce do tabletek i kapsułek wprowadzane będą… mikroprocesory! Jak informuje Polskie Radio, w Stanach Zjednoczonych do użytku
dopuszczono tabletki z silikonowymi mikroprocesorami. Sygnalizują one
1

M. Przybyłowicz, Leki przeciwbólowe ochronią przed rakiem skóry?, Biotechnologia.pl,
11 czerwca 2012.
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Kwartalny serwis naukowy
lekarzowi prowadzącemu danego chorego, czy jego podopieczny przyjął
dany lek, czy też o tym zapomniał. Opiera się to na wykorzystaniu impulsu
elektrycznego powstającego wskutek działania soków trawiennych: zamknięty zostaje obwód pomiędzy niewielkimi ilościami miedzi i magnezu osadzonymi na mikroprocesorze. Następnie wiadomość o impulsie lub jego braku
wysyłana jest za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej do lekarza2.
Na koniec bieżącego „Kwartalnego serwisu naukowego” proponuję
garść informacji związanych z ziołolecznictwem i medycyną naturalną. Warta
uwagi jest wiadomość o wprowadzeniu do obrotu handlowego przez jedną
z firm wyciągu z południowoamerykańskiej rośliny stewii (Stevia rebaudiana). Wyciąg ten jest 100–450 razy słodszy od sacharozy i po odpowiedniej obróbce może być stosowany jako słodzik per se bądź też do słodzenia wyrobów
końcowych przez producentów żywności. Drogę do stosowania wyciągów ze
stewii utorowała ubiegłoroczna decyzja Komisji Europejskiej, dopuszczająca
je do używania w produktach spożywczych. Jak podkreśla serwis Biotechnologia.pl, za stosowaniem wyciągów ze stewii przemawia jej „bardzo niska kaloryczność i właściwość obniżania ciśnienia krwi. Bardzo ważny jest fakt, że
stewia może być stosowana przez chorych na fenyloketonurię, ponieważ nie
zawiera fenyloalaniny, oraz przez diabetyków – nie podnosi poziomu glukozy
we krwi. Ponadto nie powoduje ona próchnicy zębów”3.
Interesującą audycję Polskie Radio poświęciło sylwoterapii. Sylwoterpia,
albo po prostu drzewoterapia – przytulanie się do drzew – to zdaniem specjalistów medycyny naturalnej niezastąpiona metoda leczenia m.in. stanów
depresyjnych. Wprawdzie nie jest znany mechanizm takiego działania, ale
na skuteczność tego rodzaju terapii wskazuje także tradycja: nasi przodkowie
od stuleci przekazywali z pokolenia na pokolenie wiedzę o tym, do jakiego
drzewa należy przykładać np. chorą rękę lub bolącą głowę. Największymi
dobroczynnymi właściwościami odznaczają się wedle cytowanych w audycji
specjalistów akacja, jesion, dąb oraz jodła. To właśnie do tych drzew powinniśmy się przytulać w czasie spacerów!4
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

2

3
4

M. Kwaśnicka, Pierwsza pigułka z procesorem trafi na rynek medyczny, Polskie Radio,
1 sierpnia 2012.
Stewia – zdrowsza alternatywa dla cukru, Biotechnologia.pl, 20 czerwca 2012.
K. Duczyńska, Drzewoterapia dobra na depresję, Polskie Radio, 2 sierpnia 2012.
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Przegląd prasy naukowej

T

ematyka żywności i żywienia gościła na łamach „Przeglądu prasy naukowej” już wielokrotnie. Są to zagadnienia, które coraz
częściej wkraczają w progi aptek: ekspediujemy przecież liczne
suplementy diety, preparaty witaminowe i oleje tłoczone na zimno, musimy
udzielać rad dotyczących prawidłowego odżywiania w zdrowiu i chorobie...
W bieżącym „Przeglądzie prasy naukowej” zachęcam do zapoznania się
z jednym, za to bardzo istotnym artykułem. W wydawanym obecnie przez
Uniwersytet Medyczny w Lublinie czasopiśmie „Zdrowie Publiczne” ukazało
się opracowanie Oznakowanie żywności jako element realizacji prozdrowotnej diety autorstwa doktor Reginy Wierzejskiej, pracowniczki Zakładu
Żywienia i Dietetyki z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii
Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie1. Autorka zwróciła w nim uwagę
na takie elementy oznakowania produktów spożywczych, jak wartość odżywcza, oświadczenie żywieniowe i zdrowotne, a także „dobrowolne formy komunikacji o zawartości niektórych składników pokarmowych”. Jak podkreśla
autorka, „korzystanie z tych informacji jest zalecane w codziennej praktyce
zakupu żywności i niezbędne w prewencji i leczeniu chorób dietozależnych”.
W zakończeniu artykułu doktor Wierzejska stwierdza zaś, że „oznakowanie
żywności jest przedmiotem coraz ściślejszych wymagań prawnych oraz kontroli organów nadzoru, co powinno sprzyjać umacnianiu zaufania konsumentów do tego rodzaju informacji”.
„Konsumenci” to także nasi pacjenci! Na konieczność uważnej lektury
etykiet żywności powinien więc zwracać uwagę również aptekarz prowadzący
staranną opiekę farmaceutyczną! Zdaniem autorki, powołującej się na zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, uważna lektura etykiet żywności to
jeden z najistotniejszych sposobów walki z epidemią otyłości i chorób cywilizacyjnych. Przejrzystość i przystępność etykiet powinna się stać dla producentów żywności standardem, a informacje o parametrach żywieniowych
i handlowych produktu powinny być nie tylko przydatne dla fachowców,
ale także zrozumiałe dla laików. W najbliższej przyszłości skrupulatniejsze
oznakowanie żywności będzie w oczach dbających o zdrowie konsumentów
podstawowym czynnikiem decydującym o zakupie danego produktu żywnościowego.
1

R. Wierzejska, Oznakowanie żywności jako element realizacji prozdrowotnej diety, „Zdrowie
Publiczne” 2012, nr 1, s. 90–94.
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Przegląd prasy naukowej
Doktor Wierzejska wymieniła w swym artykule kolejno najistotniejsze
grupy informacji, jakie powinny się znajdować na etykietach. Po pierwsze
powinna to być wartość odżywcza produktu, wyrażana w kilodżulach lub
kilokaloriach na 100 gramów lub mililitrów produktu oraz zawartość składników żywieniowych: energii, białek, węglowodanów i tłuszczu. Coraz częściej do czterech wymienionych składników żywieniowych dołącza się także
informację o zawartości cukrów prostych, kwasów tłuszczowych nasyconych,
błonnika i sodu. O roli poszczególnych składników pokarmowych konsument powinien się dowiadywać np. od farmaceutów.
Kolejną informacją, jaka powinna być podawana na opakowaniach
żywności, jest tzw. GDA (Guideline Daily Amount), czyli Wskazane Dzienne Spożycie. To najprostszy i najbardziej przejrzysty sposób informowania
konsumenta o wartości odżywczej i zawartości składników odżywczych
w produkcie żywnościowym. Mówi ona bowiem o tym, „jaki procent dziennego zapotrzebowania organizmu na wybrane składniki jest pokryty poprzez
spożycie porcji danego produktu GDA”. Autorka omawianego artykułu
podkreśla, że „oznakowanie GDA to przejrzysta i łatwa w odbiorze forma
informacji o tym, jaka zawartość poszczególnych składników obecna jest
w porcji produktu, a co za tym idzie, jak dany produkt spożywczy wpisuje się
w zalecenia zbilansowanej diety”.
Bardzo ważne informacje, na które powinniśmy zwracać uwagę pacjentów, to „oświadczenie żywieniowe” i „oświadczenie zdrowotne”. Pierwszym
z nich jest „każda informacja umieszczona na produkcie, która stwierdza,
sugeruje lub daje do zrozumienia, że produkt posiada szczególne cechy ze
względu na wartość odżywczą”. Najczęściej oświadczenie żywieniowe dotyczy zawartości energii, tłuszczu i cukru, gdyż właśnie tych informacji oczekują
osoby walczące z otyłością i stosujące diety niskoenergetyczne. Oświadczenie
żywieniowe znajdujemy na opakowaniach produktów, w których zawartość
wymienionych składników jest obniżona lub wyeliminowana przez producenta, najczęściej wyniku odpowiedniego procesu technologicznego. Często
zamiast szczegółowej treści takiego oświadczenia podawana jest krótka informacja (np. „lekki” lub „niska zawartość tłuszczu”).
Oświadczenie zdrowotne „oznacza każdą informację, która stwierdza,
sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje zależność pomiędzy kategorią
żywności (np. tłuszcze roślinne, owoce) a zdrowiem, daną żywnością (np. nazwa handlowa konkretnej margaryny, jogurtu) a zdrowiem lub jej składnikiem (np. wapń, błonnik pokarmowy) a zdrowiem”. Autorka podkreśla, że
wprawdzie brak jest oficjalnego wykazu oświadczeń zdrowotnych, ale prace
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nad nim prowadzi Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, a producenci żywności z całej Unii Europejskiej zgłosili już około 4400 wzorów
oświadczeń, które chcieliby stosować na swych produktach. Z punktu widzenia prowadzącego opiekę farmaceutyczną aptekarza treść oświadczeń zdrowotnych ma kapitalne znaczenie, wśród propozycji zgłoszonych do Unii Europejskiej można bowiem znaleźć takie: „kofeina zwiększa utlenianie tłuszczu,
co prowadzi do redukcji tkanki tłuszczowej”, „błonnik z owsa, pszenicy bądź
jęczmienia wspiera osiągnięcie prawidłowej masy ciała”. O potencjalnych konsekwencjach zdrowotnych u osób, które będą z takich produktów korzystały,
żadnego aptekarza nie trzeba przekonywać! Na szczęście dwa wymienione
„oświadczenia” zostały przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
odrzucone, podobnie jak następujące: „w ciągu dwóch tygodni stosowania
produktu pozbywasz się czterech kilogramów”. Zatwierdzone zostały natomiast oświadczenia zdrowotne odnoszące się do zdrowia małych dzieci. Autorka przytacza dwa przykłady: „wapń, witamina D, fosfor są potrzebne dla
prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci” oraz „żelazo przyczynia się
do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci”. Także te oświadczenia powinny być przedmiotem rozmowy farmaceuty z pacjentami, nabywającymi przecież na co dzień preparaty witaminowe i suplementy diety!
Nietrudno bowiem o przedawkowanie, zwłaszcza że oświadczenie zdrowotne
jest dozwolone, pod warunkiem że 100 gramów lub 100 mililitrów produktu
pokrywa co najmniej 15% zalecanego dziennego spożycia danego składnika.
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek
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W

brew pozorom okres wakacyjny nie był czasem odpoczynku
dla wydawnictw naukowych – w ciągu ostatnich miesięcy
ukazało się kilkanaście wartościowych pozycji książkowych,
przydatnych w codziennej pracy farmaceutów.
Wydawnictwo PZWL proponuje podręcznik Farmakologia pod redakcją naukową Ryszarda Korbuta, autorstwa Rafała Olszaneckiego, Pawła
Wołkowa i Jacka Jawienia. Według recenzji wydawniczej ten podręcznik „napisany przez lekarzy z dużym doświadczeniem naukowym i dydaktycznym
w dziedzinie farmakologii w syntetycznej i przejrzystej formie prezentuje
najnowszą wiedzę. [...] Przedstawiono w nim najbardziej aktualne informacje
na temat leków i ich zastosowania, niezbędne do podejmowania skutecznych
decyzji terapeutycznych”. Podręcznik otwiera rozdział na temat farmakologii ogólnej, kolejne zaś poświęcone są lekom autonomicznego układu nerwowego, środkom znieczulającym miejscowo, lekom ośrodkowego układu
nerwowego, autakoidom, immunofarmakologii, lekom używanym w zwalczaniu infekcji, lekom przeciwnowotworowym oraz lekom stosowanym
w chorobach układów i narządów. Końcowe rozdziały omawiają elementy
farmakologii klinicznej, toksykologię oraz wybrane zagadnienia specjalne,
m.in. witaminy, biopierwiastki, suplementy diety i preparaty ziołowe. Osobny podrozdział poświęcono specyfikom dostępnym bez recepty. Poza opisywanym podręcznikiem wydawnictwo PZWL oferuje dwie inne publikacje
mogące zainteresować farmaceutów. Są to: Wartość odżywcza wybranych
produktów spożywczych i typowych potraw autorstwa Hanny Kunachowicz,
Ireny Nadolnej i Krystyny Iwanow oraz Niedożywienie związane z chorobą
pod redakcją naukową Brunona Szczygła, autorstwa Iwony Bonieckiej, Anety
Czerwonogrodzkiej-Senczyny i Lucyny Pachockiej (t. 1) oraz Włodzimierza
Cebulskiego, Andrzeja Opuchlika i Piotra Paluszkiewicza (t. 2)1.
Ostatnie dwie książki nie są jedynymi wydanymi ostatnio publikacjami
na temat żywności i żywienia. Nakładem wydawnictwa Via Medica ukazało
się drugie już wydanie bardzo interesującej książki Dieta śródziemnomorska w profilaktyce kardiologicznej. Zestawy diet dla chorych z hipertriglicerydemią. Z przedmowy autorów – Wiktora Szostaka i Aleksandry
Cichockiej – dowiadujemy się, że powodem wznowienia tego wydawnictwa
było „pojawienie się w fachowej literaturze medycznej nowych publikacji,
które pogłębiły w znaczącym stopniu wiedzę o zasadniczym znaczeniu diety
1

www.wydawnictwopzwl.pl.
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w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych”. Autorzy podkreślają, iż „potwierdziły się poprzednie obserwacje, że dieta śródziemnomorska nie tylko
obniża stężenie miażdżycorodnych lipidów w surowicy, lecz zmniejsza także
ogólnoustrojowy odczyn zapalny i poprawia kondycję błony wewnętrznej
tętnic, zwiększając jej oporność na przenikanie złego cholesterolu do tętnicy.
Ponadto wykazano, że dokładne przestrzeganie diety śródziemnomorskiej
przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poprawia czynność lewej komory serca. [...] Wzmocnieniu uległy również poglądy o ważnej roli kwasów
tłuszczowych omega-3 w profilaktyce miażdżycy, co daje powód do zaleceń
większego ich udziału w diecie, niż to zalecano dawniej”. Zdaniem autorów
najistotniejsze było jednak ukazanie się w 2011 roku nowych, wspólnych rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego
Towarzystwa Miażdżycowego „na temat leczenia dyslipidemii, w których
położono duży nacisk na potrzebę racjonalizacji diety”. Warto zaznaczyć, że
omawiane w książce diety są również przydatne w cukrzycy2.
Kolejne dwa opracowania poświęcone żywności i żywieniu, będące
tłumaczeniami na język polski, ukazały się nakładem wydawnictwa Elsevier
Urban & Partner. Pierwsza książka Metabolizm i żywienie, której autorami
są Ming Yeong Lim oraz Jason O’Neale Roach, została wydana pod polską
redakcją Tomasza Brzozowskiego w serii „Crash Course”. W recenzji wydawniczej czytamy: „Metabolizm i żywienie jest wartościowym podręcznikiem
akademickim wypełniającym lukę wydawniczą na polskim rynku z tego zakresu, który rewelacyjnie odpowiada wymogom aktualnie wprowadzanych
do polskich uczelni zintegrowanych programów nauczania medycyny na
podstawie połączenia nauk podstawowych z wiedzą kliniczną”. Podręcznik
podzielony został na dwie zasadnicze części: „Podstawy biochemii medycznej” oraz „Kliniczna ocena zaburzeń metabolicznych”. W pierwszej części
omówiono zagadnienia m.in. metabolizmu węglowodanów, kwasów tłuszczowych, białek, witamin, puryn i pirymidyn oraz zasady żywienia i układania diet. W części drugiej przedstawiono problematykę zaburzeń przemiany
materii, oceny stanu klinicznego pacjenta w przypadku zaburzeń metabolicznych oraz podstawy diagnostyki laboratoryjnej. Jak podkreśla wydawca,
„rozdziały wzbogacono przejrzystymi tabelami i schematami oraz zabawnymi komentarzami, mającymi pobudzać wyobraźnię i ułatwiać przyswojenie
wiedzy z zakresu skomplikowanych reakcji biochemicznych zachodzących
w organizmie człowieka”3.
2
3

www.medbook.com.pl.
www.elsevier.pl.
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Kolejna nowość wydawnictwa Elsevier Urban & Partner to Żywienie.
Atlas i podręcznik autorstwa Hansa Konrada Biesalskiego i Petera Grimma,
pod polską redakcją Danuty Gajewskiej. Książkę podzielono na trzy zasadnicze części. Pierwsza, zatytułowana „Podstawy”, poświęcona jest m.in. gospodarce energetycznej organizmu ludzkiego, przyjmowaniu pokarmów oraz
składowi ciała człowieka. Część druga omawia drobiazgowo składniki pokarmowe: węglowodany, tłuszcze, białka, witaminy rozpuszczane w tłuszczach
i wodzie, interakcje między witaminami oraz składniki mineralne i elementy
śladowe. Na uwagę zasługuje podrozdział zatytułowany „Składniki pokarmowe niemające typowych wartości odżywczych”, w którym omówiono
m.in. roślinne składniki pokarmowe, przyprawy, środki słodzące i substancje
dodatkowe do żywności, a także zagadnienie metabolizmu i szkodliwości
alkoholu. Także w tym podrozdziale znalazło się miejsce na przedstawienie
zagadnień zanieczyszczenia żywności. Część trzecia i bodaj najcenniejsza to
„Aspekty praktyczne: medycyna żywienia”. Znajdziemy tu m.in. podrozdział
na temat bezpieczeństwa środków spożywczych, który poświęcono lekom
i żywieniu, prebiotykom i probiotykom oraz chorobom prionowym. Kolejne podrozdziały dotyczą jakości żywności, żywienia w szczególnych stanach
fizjologicznych (m.in. ciąża, karmienie, seniorzy, sportowcy), specyficznych
form żywienia (np. wegetarianizm) i sposobów oceny stanu odżywiania. Bardzo cenny jest rozdział „Problemy żywieniowe w medycynie”, w którym opisano zagadnienia zaburzeń metabolizmu, problem niedowagi, nadwagi i cukrzycy, osteoporozę, reumatyzm, przewlekłe zapalne choroby jelit, choroby
nowotworowe oraz zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Osobne
miejsce poświęcono „grupom ryzyka niedoborów mikroskładników pokarmowych” oraz „wskazaniom do suplementacji mikroskładników pokarmowych”. Książkę zamyka „Dodatek”, w którym znalazły się m.in.: wykaz źródeł, literatura uzupełniająca oraz skróty. Wydawca książki słusznie zauważa
w recenzji wydawniczej, że „jest to poradnik encyklopedyczny niezbędny dla
studentów Wydziałów Nauk o Żywieniu Człowieka, dietetyków klinicznych,
a także specjalistów w zakresie żywienia człowieka, tj. tych wszystkich, którzy
zajmują się poradnictwem, udzielaniem pomocy innym poprzez szerzenie
prawidłowego żywienia, korygowaniem nieprawidłowych zachowań żywieniowych, a dzięki temu mają swój udział w zapobieganiu rozwojowi chorób
uwarunkowanych żywieniowo”4.
Z nowości wydawnictwa MedPharm warto odnotować drugie już polskie wydanie podręcznika Opieka farmaceutyczna w samoleczeniu wybra4

www.elsevier.pl.
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nych chorób pod redakcją profesor Barbary Filipek. Wydawca reklamuje tę
pozycję jako „niezbędną w każdej nowoczesnej aptece, której personel realizuje ideę opieki farmaceutycznej”, podkreślając jednocześnie, że „tłumaczenie książki starannie dostosowano do warunków polskich oraz uzupełniono
rozdziałami o chorobach przewlekłych”5.
Interesującą nowością może się pochwalić warszawskie wydawnictwo
Borgis. Mowa tu o książce Produkty pszczele w trudnych do leczenia chorobach dermatologicznych, której autorami są zasłużeni propagatorzy apiterapii: Bogdan Kędzia i Elżbieta Hołderna-Kędzia. Wydawca podkreśla coraz
większe znaczenie niekonwencjonalnych metod leczniczych w dermatologii,
w tym terapii za pomocą produktów pszczelich. W omawianej książce „podano przykłady zastosowania miodu, propolisu, pyłku kwiatowego, mleczka
pszczelego, wosku pszczelego i jadu pszczelego w niektórych trudnych do
leczenia chorobach dermatologicznych”6.
Jak wcześniej wspomniano, w ostatnich miesiącach ukazało się wyjątkowo dużo interesujących książek. Ponieważ nie sposób tutaj wszystkich
omówić, pozostałe warto choćby wymienić. Nakładem wydawnictwa Termedia ukazały się dwa nowatorskie podręczniki: Farmakoterapia depresji –
współczesne podstawy teoretyczne i doświadczenia kliniczne pod redakcją
Janusza Heitzmana i Jerzego Vetulaniego oraz Nadciśnienie tętnicze a nerki.
Kontrowersje wokół nefropatii nadciśnieniowej pod redakcją Jacka Rysza
i Macieja Banacha7. Wydawnictwo Medical Education proponuje opracowanie Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi pod redakcją naukową
Waldemara Narożnego i Antoniego Prusińskiego8, a wydawnictwo Wolters
Kluwer – pionierskie opracowanie pod redakcją Andrzeja Denysa, zatytułowane Zakażenia szpitalne9.
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

5
6
7
8
9

www.medpharm.pl.
www.borgis.pl.
www.termedia.pl.
www.mededu.pl.
www.medbook.com.pl.
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Maria Homicz-Kuhnowa

B

yć może Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” zwrócili uwagę na
to, że w cyklu „Aptekarze Małopolski” prezentowane były do
tej pory wyłącznie sylwetki mężczyzn. Tym razem chciałbym
przedstawić pierwszą w niniejszym cyklu aptekarkę: magister farmacji Marię
Homicz-Kuhnową.

Fot. 1. Apteka w Ciężkowicach. Na ganku, na poręczy, pierwsza od lewej, przyszła
właścicielka apteki – Maria Homiczówna. Początek drugiej dekady XX wieku
Źródło: wszystkie fotografie wykorzystane w artykule pochodzą ze zbiorów Ireny
Grabczak, córki Marii Homicz-Kuhnowej.

Maria Homicz-Kuhnowa nie była córką aptekarza. Magistrem farmacji
był natomiast jej wuj: Marcin Konieczny (1855–1938), od 1895 roku właściciel apteki w Ciężkowicach, który w 1934 roku przekazał aptekę na własność
siostrzenicy swej żony.
40
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Maria Zofia Homicz-Kuhnowa urodziła się 15 maja 1896 roku w Rzeszowie jako jedno z sześciorga dzieci Jakuba Homicza, którego nazwisko
pisano także jako „Chomicz”. Dzieciństwo spędzała częściowo w rodzinnym
Rzeszowie, a częściowo u wujostwa w Ciężkowicach. Wielkim marzeniem
jej młodości było zostać... aktorką! Jednak państwo Konieczni jej to wyperswadowali, tłumacząc, że najlepszym zawodem będzie zawód farmaceutki,
a spokojną przyszłość zapewni jedynie... prowadzenie ciężkowickiej apteki!
Właśnie dlatego po ukończeniu gimnazjum w Rzeszowie i zdaniu egzaminu
maturalnego Maria Homiczówna 10 lipca 1915 roku rozpoczęła praktykę
aptekarską w aptece magistra Koniecznego. Oficjalnie zakończyła ją 10 lipca 1917 roku, choć do egzaminu tyrocynalnego przystąpiła już 30 czerwca.
Oceny, jakie otrzymała od bardzo surowych i wymagających egzaminatorów z komisji Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej, mogą być dobitnym
świadectwem pedagogicznego talentu magistra Marcina Koniecznego. Otóż
zarówno z egzaminu praktycznego („farmacya”), jak i trzech egzaminów teoretycznych („farmacya, botanika i farmakognozya” oraz „fizyka i chemia”)
Maria Homiczówna otrzymała oceny bardzo dobre! Należy podkreślić, że
wśród kilkuset zachowanych protokołów egzaminacyjnych tego typu oceny
należą do wielkiej rzadkości.

Fot. 2. Apteka w Ciężkowicach w okresie dwudziestolecia międzywojennego
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Odbycie trzyletniej praktyki i zdanie
egzaminu tyrocynalnego pozwalały na wstąpienie na dwuletnie studia farmaceutyczne.
Maria Homiczówna wybrała studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dyplom magistra farmacji otrzymała 10 czerwca 1920 roku. Jeszcze wiele lat po studiach
wspominała wzorowo zdany egzamin u wybitnego polskiego chemika organika, surowego profesora Karola Dziewońskiego, ówczesnego dyrektora krakowskiego Oddziału
Farmaceutycznego UJ.
Po ukończeniu studiów Maria Homiczówna przeniosła się do Ciężkowic i aż do
wydzierżawienia apteki w 1927 roku praFot. 3. Maria Homiczówna (zdjęcie
cowała z magistrem Koniecznym. W 1923
z lat dwudziestych XX wieku)
roku w Częstochowie poślubiła Jana Stefana Kuhna, absolwenta studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
który pracował w słynnej oferującej konfekcję męską firmie braci Bilewskich,
mieszczącej się przy krakowskim Rynku Głównym 4. Wyrażając wdzięczność
za wzorową pracę, właściciele firmy zapisali mu swe udziały. Dzięki wykupieniu reszty udziałów Jan Kuhn stał się
z czasem właścicielem całej świetnie prosperującej firmy. Jednocześnie udzielał
się społecznie, m.in. jako wiceprezes krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
radny miasta, członek Kongregacji Kupieckiej i organizator Dni Krakowa. Tymczasem Maria Homicz-Kuhnowa prowadziła dom i wychowywała dwójkę
dzieci – Irenę i Jerzego, co spowodowało,
że w latach trzydziestych nie pracowała
w zawodzie. Państwo Kuhnowie mieszkali
przy ulicy Sobieskiego 10.
Pracę w swej aptece magister Homicz-Kuhnowa podjęła ponownie 1 stycznia 1940 roku i od razu rozwinęła szero- Fot. 4. Naczynie ze szkła oranżowego pochodzące z apteki w Ciężkoką działalność zawodową i społeczną, wicach
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zapisując się w historii Ciężkowic złotymi
zgłoskami, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu w pracę konspiracyjną i pomoc
ofiarom II wojny światowej. Ofiarom niemieckich wysiedleń, prześladowań i represji z polskich województw włączonych do
III Rzeszy, a następnie uchodźcom ze zniszczonej Warszawy i z zajętego przez Rosjan
Lwowa oferowała za darmo leki, materiały
opatrunkowe, a przede wszystkim posiłki,
które współorganizowała w kuchni miejscowego Caritasu. Wiele z tych osób znalazło w prywatnym mieszkaniu magister
Homicz-Kuhnowej na krótko lub na dłużej
schronienie. Był wśród nich usunięty ze
Fot. 5. Odręczne zapiski Marii Hostanowiska dyrektor fabryki maszyn wiertmicz-Kuhnowej zawierające przepis
niczych w Gliniku Mariampolskim, inżyna wykonanie jodyny (Solutio iodi spinier Adam Wierusz-Kowalski. Rodzinom
rituosa), datowane na 1927 rok
jeńców niemieckich obozów koncentracyjnych Homicz-Kuhnowa przekazywała paczki żywnościowe, które następnie
były wysyłane w miejsca uwięzienia. Wraz z mężem wykazała się także innym
rodzajem patriotycznej postawy – odmawiając podpisania volkslisty.
Wielką zasługą ciężkowickiej „Aptekarki” było zorganizowanie w budynku apteki tajnego nauczania na poziomie liceum. Wykładowcami byli
zarówno mieszkańcy Ciężkowic, jak i przybyli w te strony uczeni z różnych
ośrodków akademickich, często krewni lub znajomi tych pierwszych. Wśród
nauczających znaleźli się m.in. profesorowie: Kazimierz Piwarski i Kazimierz
Lepszy (egzaminatorzy) oraz Adam Bochnak (wykładowca historii), który
odpowiadał również za organizację i program nauczania. Z nauki w ciężkowickiej aptece skorzystało kilkunastu uczniów. Zajęcia odbywały się zazwyczaj w czasie spacerów uczniów z nauczycielem, a tajne egzaminy prowadzono m.in. w mieszkaniu Marii Homicz-Kuhnowej.
Wszystkim tym bohaterskim działaniom towarzyszyła wielka rodzinna
tragedia państwa Kuhnów: ich syn, Jerzy, żołnierz Armii Krajowej, aresztowany został przez gestapo w czasie działań konspiracyjnych w Tuchowie.
Więziono go w Tarnowie, Oświęcimiu, Buchenwaldzie i w końcu, niemal
w przededniu zakończenia wojny, w marcu 1945 roku został zastrzelony
przez hitlerowców pod Lubeką. O perfidii niemieckich okupantów może
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świadczyć to, że przesłuchiwanemu i katowanemu w tarnowskim więzieniu
Jerzemu Kuhnowi gestapo zaproponowało... podpisanie volkslisty, czego
oczywiście kategorycznie odmówił. Nie obyło się także bez rewizji apteki
i prywatnego mieszkania matki.
Wygląd i funkcjonowanie apteki w czasie okupacji niemieckiej zapamiętała doskonale córka magister Homicz-Kuhnowej, Irena Grabczak.
Na werandzie apteki znajdowała się ławeczka dla oczekujących pacjentów.
Obok obszernego pomieszczenia ekspedycyjnego na lokal apteczny składały
się: laboratorium recepturowe, „materialnia” (służąca do przechowywania
m.in. waty i opatrunków) oraz piwnica z magazynami surowców farmaceutycznych. Wchodzących do sali ekspedycyjnej witały: obraz przedstawiający
Matkę Boską, pokaźny zegar oraz… widok wykonującego leki farmaceuty,
gdyż izba recepturowa znajdowała się wyłącznie za szklaną szybą. Największy ruch był w ciężkowickiej aptece we środy, kiedy na Rynku odbywały się
słynne cotygodniowe jarmarki. Na zapleczu apteki znajdowało się wygodne
mieszkanie właścicieli, w którym co dzień przy brydżu lub z okazji imienin
„Pani Aptekarki” spotykała się cała miejscowa inteligencja. W czasie takich
zgromadzeń śpiewano patriotyczne pieśni, wymieniano poglądy, dyskutowano o najnowszych wydarzeniach. Ciężkowicka apteka była jedną z najlepiej
zaopatrzonych w całym regionie,
a o jej należyte funkcjonowanie dbał
również mąż Marii Homicz-Kuhnowej, który zajmował się zakupami
w krakowskich hurtowniach, głównie w Pharmie magistra Bolesława
Jawornickiego przy ulicy Długiej.
Maria Homicz-Kuhnowa jako
farmaceutka była wysokiej klasy specjalistką. Bardzo komunikatywna i lubiana, słynęła z fachowych porad oraz
troskliwej opieki nad mieszkańcami
Ciężkowic i okolicy. Powszechnie
znane były wytwarzane przez nią
kosmetyki. Mieszkańcy Ciężkowic
w aptece kupowali ponadto masowo
maść ichtiolową i – w razie potrzeby –
maść na świerzb.
Fot. 6. Maria Homicz-Kuhnowa (zdjęcie
z lat trzydziestych XX wieku)
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Maria Homicz-Kuhnowa, wedle wspomnień jej bliskich, była osobą
bardzo pogodną, inteligentną, doskonale obytą w towarzystwie, zagorzałą
patriotką. Wytrwale kształtowała charakter swych dzieci, wpajając im pokorę
i szacunek dla Polski i wszystkich ludzi, niezależnie od statusu majątkowego.
Szczególnie zaś zwracała uwagę na konieczność niesienia pomocy ubogim.
Kochała poezję i często układała na poczekaniu okolicznościowe wiersze,
np. wskazujące zaproszonym gościom miejsce, które mają zająć przy stole.
Obracała się wśród luminarzy krakowskiego życia naukowego, kulturalnego
i artystycznego, z malarzami, aktorami i profesorami krakowskich uczelni
wyższych na czele. Równocześnie uczęszczała do słynnej Szkoły Nauk Politycznych.
Alicja Olechnowicz, która znalazła się w czasie okupacji niemieckiej
w najbliższym otoczeniu magister Homicz-Kuhnowej, wspomina ciężkowicką „Aptekarkę” jako osobę niezwykle ciepłą, pomocną i życzliwą. Znane były
liczne przypadki wyleczenia ciężko chorych osób dzięki umiejętnej i szybkiej
interwencji magister Homicz-Kuhnowej. W taki właśnie sposób brat pani
Olechnowicz, ciężko chory na sepsę, został wyleczony preparatem „Cibazol”,
którego zdobycie w hurtowniach farmaceutycznych w czasie okupacji graniczyło niemal z cudem! Pacjenci często wyrażali swą wdzięczność, przynosząc do apteki... płody rolne. Tych jednak magister Homicz-Kuhnowa nigdy
nie zatrzymywała dla siebie, a zawsze przekazywała osobom potrzebującym,

Fot. 7. Apteka w Ciężkowicach na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku
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np. wysiedleńcom z Warszawy. Alicja Olechnowicz wspomina także z uznaniem postawę ciężkowickiej „Aptekarki”, która pomimo uwięzienia syna
przez gestapo nie wahała się udzielać schronienia jego walczącym z bronią
w ręku przyjaciołom z Armii Krajowej, których także regularnie dokarmiała
i wyposażała w leki i materiały opatrunkowe. Z jej pomocy korzystała także
żydowska społeczność Ciężkowic, aż do czasu wywiezienia do obozów koncentracyjnych.
Tragicznym momentem w historii Ciężkowic, a także samej apteki,
był dzień wkroczenia do miasteczka Armii Czerwonej. W aptece przebywał
wówczas krewny Marii Homicz-Kuhnowej, Jerzy Trzcieniecki, późniejszy
profesor krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, specjalista z zakresu
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami. Wspomina on, że żołnierze
radzieccy wtargnęli do aptek i w oka mgnieniu... skonsumowali wszystkie lekarstwa i surowce farmaceutyczne pachnące alkoholem! Następnie pod aptekę zajechało auto z apteką frontową, a prywatne mieszkanie zajęli jej pracownicy, pozostawiając magister Homicz-Kuhnowej tylko jedno pomieszczenie.
W 1951 roku, 9 stycznia, apteka w Ciężkowicach została znacjonalizowana, a magister Marię Homicz-Kuhnową powołano na stanowisko kierownika nowo powstałej Apteki Społecznej nr 138. W latach pięćdziesiątych
Maria Homicz-Kuhnowa nadal pracowała w ciężkowickiej aptece, początkowo jako kierownik, a następnie zwykły pracownik, zatrudniony na 1/2 etatu.
W 1952 roku zdobyła „dyplom przodującego w pracy za wzorową, gorliwą
i ofiarną pracę” w III etapie „współzawodnictwa”, a dla kierowanej przez
siebie apteki – tytuł „apteki przodującej” w III etapie „współzawodnictwa zadaniowego”. Może to świadczyć o niezwykłej skrupulatności tej farmaceutki,
która o mienie państwowe dbała tak samo jak o swoje własne! Zdawała sobie
także doskonale sprawę z wysokiej wartości historycznej części wyposażenia
apteki odziedziczonego po Marcinie Koniecznym. Dlatego właśnie 21 stycznia 1951 roku przekazała do organizującego się krakowskiego muzeum farmacji dwanaście dziewiętnastowiecznych „puszek drewnianych toczonych,
z pokrywami wypukłymi, zakończonymi spiczastymi główkami o kształcie
cylindrycznym, wysokości 19 cm”. Puszki te przeznaczone były m.in. na
takie surowce roślinne, jak: owoc pieprzowca, gorzkie migdały, tragakanta,
mastyks, owoc kminku, proszek z liści senesu, korzenia goryczki i rzewienia.
Maria Homicz-Kuhnowa zmarła 1 grudnia 1962 roku.
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Fot. 8. Rynek w Ciężkowicach z widoczną w głębi Apteką Społeczną nr 138 (lata
pięćdziesiąte XX wieku)

Na koniec należy wspomnieć, że duża część zabytkowego wyposażenia
ciężkowickiej apteki trafiła nie tylko do Muzeum Farmacji Uniwersytetu
Jagiellońskiego, ale także do Muzeum Ziemi Bieckiej i jest obecnie eksponowana na wystawie stałej, poświęconej aptekarstwu Podkarpacia. Duża część
biblioteki aptecznej i kilka starych naczyń zachowało się w zbiorach córki
Marii Homicz-Kuhnowej – Ireny Grabczak. Zdjęcie jednego z tych naczyń
jest reprodukowane w niniejszym opracowaniu.
Piśmiennictwo u autora

dr n. farm. Maciej Bilek
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Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała...

Aptekarze murzyni. W St. Zjednoczonych Am. Północnej jest około 330 aptekarzy murzynów. 50–60% tych aptekarzy jest zatrudnionych
w przedsiębiorstwach murzyńskich, 10% w przedsiębiorstwach białych,
10–20% jest właścicielami aptek, a około 20 nie pracuje w zawodzie. Murzyni
aptekarze, podobnie jak i murzyni lekarze i dentyści, przeważnie osiedlają się
w dużych miastach.
„Kronika Farmaceutyczna” z 16 września 1937 roku.

„Zysk” na sacharynie. Aby zaopatrzyć aptekę moją na roczny mniej
więcej przeciąg czasu w sacharynę, wniosłem podanie do Wojewódzkiego Urzędu Zdrowia o pozwolenie nabycia 25 gramów sacharyny. Wkrótce
otrzymałem odpowiedź, że pozwolenie otrzymam, ale po złożeniu znaczka
stemplowego za 10 złotych. Obliczmy tedy koszt i zysk: znaczek stemplowy
zł 10, sacharyna zł 3, korespondencja i dostawa zł 1, razem zł 14. Za sprzedaną
w ciągu roku gramami (doktór miejscowy zapisuje jako odręczną sprzedaż)
sacharynę otrzymam zł 7, a więc zrobię świetny interes, dokładając 7 zł z własnej kieszeni. Co też powie na to władza?
E. Krężelewski
„Wiadomości Farmaceutyczne” z 15 sierpnia 1937 roku.

Badanie pośmiertne najstarszego człowieka na świecie. Ostatnio w jednym z pism lekarskich niemieckich ogłoszono wyniki badania pośmiertnego
najstarszego człowieka na kuli ziemskiej, Turka Zarro Agi. Liczył on sobie
w chwili śmierci lat co najmniej 130 (według niezbyt pewnych dokumentów
policyjnych nawet… 156). Zmarł na mocznicę (uremię). Najciekawsze jest to,
że – poza średniego stopnia miażdżycą – nie stwierdzono na ogół większych
zmian starczych, również w mózgu zmarłego.
„Wiadomości Farmaceutyczne” z 19 września 1937 roku.
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek
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Z dawnej apteki

Barium nitricum – azotan baru,
substancja chemiczna stosowana do wyrobu zielonych ogni bengalskich, niektórych rodzajów szkła, a także jako odczynnik chemiczny.

Cortex Coto – kora kotowa, surowiec otrzymywany prawdopodobnie
z boliwijskiego drzewa Nectandra coto
Rusby. Popularny środek przeciwbiegunkowy, który trafił do Europy w 1873
roku; polecany też w gośćcu, dnie moczanowej i „nocnych potach u gruźlików”
w postaci nalewki – Tinctura Coto1.

Naczynia apteczne. Porcelana, Ćmielów. Sygnatura: napis „Ćmielów”
w wycisku, stosowana w latach 1838–1887. Napisy określające nazwy leków
wykonano wtórnie w okresie późniejszym. Muzeum Farmacji UJ w Krakowie
(nr inw. MF 3613), dar Apteki Społecznej nr 66 w Żychlinie.
mgr farm. Iwona Dymarczyk
1

Rozpoznanie napisów na naczyniach według: L. Rządkowski, Encyklopedia farmaceutyczna,
Poznań 1938.

