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Informacje bieżące

Okręgowa Izba Aptekarska Okręgowa Izba Aptekarska w w KrakowieKrakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków

tel.: (12) 264 25 53 

faks: (12) 264 25 09

e-mail: biuro@oia.krakow.pl

kod dostępu: 7447

Nr konta:Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

Biuro Biuro w w Krakowie czynne:Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 17.00

we wtorki, środy i piątki od 9.00 do 15.30

Używając kodu dostępu do lokalu OIA w Krakowie, należy wybrać na klawiaturze 

domofonu 68, nacisnąć przycisk „klucz” i wpisać kod

PrezesPrezes
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 ZawodowejRzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Barbara Zakrzewska pełni dyżur:

we wtorki od 10.00 do 12.00

Radca prawny OIARadca prawny OIA
mgr Janusz Brol pełni dyżur:

w poniedziałki od 14.00 do 17.00

Wysokość składek członkowskich OIA – od 1.07.2012Wysokość 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 zakończyli wykonywanie zawodu z racji 

przejścia na emeryturę lub rentę, są zwolnieni z płacenia składek

  emeryci i renciści kończący wykonywanie zawodu z racji przejścia na emeryturę 

lub rentę po 31.03.2012 są zwolnieni z płacenia składek po złożeniu oświadczenia 

w biurze OIA
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Słowo Prezesa

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy!

18 września 2013 roku w Warszawie uroczy-

ście obchodziliśmy święto wszystkich farmaceu-

tów – X Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Obchody 

zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Mi-

nisterstwa Zdrowia, parlamentarzyści i działacze 

samorządowi. W podzięce za nasz trud, pracę na rzecz środowiska otrzymali-

śmy medale i nagrody. Były ciepłe podziękowania i słowa o nadziei na lepsze 

jutro, zapewnienia, że władze pamiętają o nas i wsłuchują się w nasze po-

stulaty. Docenianie nas jako aptekarzy, którzy pełnią swoją codzienną misję, 

pracując w aptekach, jest w dzisiejszych trudnych czasach bardzo potrzebne. 

Moje obawy dotyczą tylko tego, czy aby nie postrzega się nas jak naszych 

patronów – świętych Kosmę i Damiana, którzy byli anargyrami, to znaczy 

pomagali współbraciom i leczyli, nie oczekując za to zapłaty. Bo jak można 

wytłumaczyć to, że w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o re-

fundacji leków nie mówi się nic na temat zwiększenia naliczanych marż? Na 

szczęście nie ma zgody na zmianę zapisów o zakazie reklamy aptek. Minister 

zdrowia osobiście nas zapewnił, że pojawiające się propozycje, by „reklamą 

nie był udział apteki w realizacji ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych 

przez firmy ubezpieczeniowe”, nie są i nie będą akceptowane przez obecne 

władze.

Temat reklamy aptek, a raczej łamania jej zakazu, był poruszany 4 lipca 

2013 roku na spotkaniu Prezesów Naczelnej Rady Aptekarskiej i okręgowych 

rad aptekarskich z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i wojewódz-

kimi inspektorami farmaceutycznymi. Zastanawiano się wspólnie, jak prze-

ciwdziałać wykroczeniom i na czym ma polegać dalsza współpraca między 

prezesami a inspektorami farmaceutycznymi1.

Jak Państwu wiadomo, trwają prace nad programem e-Recepty. Staram 

się aktywnie w nich uczestniczyć. Ostatnio zadałam pytanie o przewidywane 

koszty wdrażania systemu dla pojedynczej apteki, ponieważ wiem od Pań-

1 Notatka za spotkania dostępna na stronie: http://www.oia.krakow.pl/pl/archiwum2013.html, 

dostęp: 10.07.2013.
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stwa, że są w Małopolsce apteki pracujące w systemach DOS i takie które, nie 

mają dostępu do Internetu. Naszą rolą jako samorządu jest zarówno zwróce-

nie uwagi twórcom programu na zminimalizowanie wymagań systemowych 

dla sprzętu i oprogramowania, jak i uzyskanie od odpowiednich urzędów 

informacji o tym, jak starać się o dofinansowanie do całego przedsięwzięcia 

dla aptekarzy (sic!).

Zbliża się jesień, zaczną się deszcze, zimne poranki i noce, a w aptekach 

na odwrót – będzie tłumnie i gorąco od liczby pacjentów. Tego Państwu ży-

czę z całego serca.

Prezes Okr�gowej Rady Aptekarskiej w Krakowie 
mgr farm. Barbara J�kot 

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

zapraszają na drugą odsłonę konkursu

„Nalewki receptury własnej”.

Konkurs odbędzie się 27 listopada o godz. 18.00

w siedzibie OIL przy ul. Krupniczej 11a.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu 

dostępne będą na stronach internetowych OIL i OIA.
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Od redakcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

15 maja 2013 roku odeszła na zawsze prof. zw. dr hab. n. farm. Joanna 

Szymura-Oleksiak, wieloletni prodziekan i dziekan Wydziału Farmaceutycz-

nego oraz członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pożegnaliśmy nie 

tylko wybitnego naukowca, ale także wychowawcę wielu pokoleń farma-

ceutów, wielkiego przyjaciela młodzieży i bliskiego współpracownika naszej 

Izby. To w okresie, gdy pełniła funkcję dziekana Wydziału Farmaceutycz-

nego Collegium Medicum UJ, podpisane zostały umowa pomiędzy Wydzia-

łem a Okręgową Izbą Aptekarską o utworzeniu i administracji internetowej 

platformy zdalnego nauczania e-duk@cja, a także umowa o współdziałaniu 

ukierunkowanym na zapewnienie członkom OIA w Krakowie, farmaceutom 

wykonującym zawód, warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Wspomnienie o profesor Szymurze-Oleksiak, jej działalności naukowo-

-badawczej i dydaktycznej, pełnionych funkcjach i pasjach znajdziecie Pań-

stwo w nr 8–9/2013 „Czasopisma Aptekarskiego”.

Tegoroczne lato przyniosło tropikalne upały. Dla odpoczywających nad 

wodą czy w cieniu lasów to raj; dla farmaceutów, nawet pracujących w klima-

tyzowanych pomieszczeniach – bardzo trudny okres. Aptekarze z niepokojem 

śledzili rosnące słupki termometrów. Część leków trzeba było umieszczać 

w lodówkach, gdy temperatura pomieszczeń przekraczała przewidziane normy. 

Decydenci powinni się zastanowić, czy na pewno dobrym pomysłem jest, by 

leki, w coraz szerszym asortymencie, trafiały na półki marketów, kiosków i stacji 

benzynowych. Tam nie obowiązują żadne mechanizmy kontroli wilgotności 

i temperatury. Może jednak lepiej, by miejscem sprzedaży leku była apteka?

A w biuletynie gorący temat: kontrola inspekcji farmaceutycznej omówio-

na w dziale Vademecum kierownika apteki. Jest to zagadnienie tak szerokie, że 

materiał podzielony został na części. W obecnym numerze omówimy, co jest 

przedmiotem zainteresowania inspektora w trakcie kontroli planowej w aptece.

Ponadto w numerze polecam: 

 Nowości wydawnicze – informacje o pozycjach książkowych z diabetologii; 

 Wydarzenia – relacje z imprez organizowanych przez naszą Izbę.

Farmaceutom z aptek szpitalnych dodatkowo rekomenduję materiały 

z działów Apteka szpitalna oraz Edukacja.

Redaktor naczelna
El�bieta Rz�sa-Duran
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Kalendarium

3.05.2013  KrakówKraków – uroczystości w Filharmonii Krakowskiej z okazji święta Kon-
stytucji 3 maja. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

9.05.2013 KrakówKraków – posiedzenie ORA
12.05.2013  V edycja Silesia Marathon 2013. OIA w zawodach reprezentowali: Ja-

kub Jończyk i Szymon Kołek. Dodatkowo wzięli udział: Prezes ORA 
mgr farm. Barbara Jękot, Skarbnik ORA mgr farm. Małgorzata Lelito, 
Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając 

13.05.2013  KrakówKraków – uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Położnej w Nowohuckim Centrum Kultury. Udział wzięła Prezes 
ORA mgr farm. Barbara Jękot

16.05.2013  KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

17.05.2013  WarszawaWarszawa – uroczyste obchody Dnia Polskiej Farmacji zorganizowa-
ne przez „Gazetę Farmaceutyczną” oraz Izbę Gospodarczą „Farmacja 
Polska”. W uroczystościach wzięli udział: Wiceprezes ORA mgr farm. 
Jerzy Jasiński oraz członkowie Prezydium ORA: mgr farm. Kazimierz 
Jura i mgr farm. Joanna Machalska

18.05.2013  KrakówKraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Możliwości zastoso-
wania leków homeopatycznych w okresie wiosenno-letnim: porady 
farmaceutyczne”. Konferencja odbyła się w siedzibie OIA w Krakowie 
przy ul. Kobierzyńskiej 98/68

21–22.05.2013  JabłonnaJabłonna – ogólnopolskie szkolenie dla sędziów i rzeczników odpo-
wiedzialności zawodowej. Z ramienia OIA w Krakowie w szkoleniu 
uczestniczyli: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
mgr farm. Barbara Zakrzewska, Przewodnicząca OSA mgr farm. Ma-
ryla Lech, z-ca Przewodniczącego OSA mgr farm. Marcin Kudrzycki

23.05.2013  Kraków Kraków – obchody VIII Światowego Kongresu Polonii Medycznej 
połączone z obchodami 120-lecia Izby Lekarskiej w Krakowie. W uro-
czystości wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

24.05.2013  KrakówKraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. W obradach 
wzięli udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Sekretarz 
ORA mgr farm. Piotr Zając

27.05.2013  KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

28–29.05.2013 WarszawaWarszawa – posiedzenie NRA
6.06.2013  KrakówKraków – spotkanie przedstawicieli samorządu aptekarskiego i lekar-

skiego z Dyrekcją MOW NFZ w Krakowie. Samorząd aptekarski re-
prezentowała Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

7.06.2013  KrakówKraków – konferencja „Partnerstwo w leczeniu. Przestrzeganie zaleceń 
terapeutycznych oraz współpraca lekarza z pacjentem jako warunek 
skutecznego leczenia”. W debacie uczestniczyli Prezes ORA mgr farm. 
Barbara Jękot, a także Wiceprezes ORA i Wojewódzki Konsultant 
ds. Farmacji Aptecznej mgr farm. Jerzy Jasiński 

8.06.2013 KrakówKraków – V Jubileuszowy Piknik Farmaceutyczny „Mixtura 2013”
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10.06.2013  KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

13.06.2013  KrakówKraków – gala z okazji Święta Małopolski. W uroczystości wziął udział 
Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński 

20.06.2013  KrakówKraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Otrex 600 – odpowiedź 
na całoroczny problem PNŻ” zorganizowana przez firmę UCB

21.06.2013 TarnówTarnów – spotkanie kwartalne aptekarzy
22.06.2013  KrakówKraków – kurs „Opieka Farmaceutyczna 2013” zorganizowany przez 

firmę G-PHARMA Consulting. Wykład inauguracyjny wygłosiła Pre-
zes ORA mgr farm. Barbara Jękot

24.06.2013  KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

24.06.2013 KrakówKraków – spotkanie kwartalne aptekarzy
25.06.2013 Nowy SączNowy Sącz – spotkanie kwartalne aptekarzy
26.06.2013 Nowy TargNowy Targ – spotkanie kwartalne aptekarzy
26.06.2013  WarszawaWarszawa – spotkanie zorganizowane przez Centrum Systemów In-

formacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach realizacji projektu „Elek-
troniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), oraz koncepcja obsługi 
e-recept w ramach platformy P1. W spotkaniu wzięła udział Prezes 
ORA mgr farm. Barbara Jękot

3.07.2013  KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

3.07.2013  WarszawaWarszawa – spotkanie prezesów okręgowych izb aptekarskich w sie-
dzibie NIA, w celu omówienia spraw, które zostaną poruszone podczas 
rozmów z przedstawicielami PIF. OIA w Krakowie reprezentowała 
Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot 

4.07.2013  WarszawaWarszawa – spotkanie z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym 
i wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi. Głównym tematem 
były problemy związane z przestrzeganiem zakazu reklamy aptek. OIA 
w Krakowie reprezentowała Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

5.07.2013  KrakówKraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. W obradach 
wzięli udział: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Sekretarz 
ORA mgr farm. Piotr Zając

8.07.2013  KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

15.07.2013  KrakówKraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z Woje-
wódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie mgr. farm. Jó-
zefem Łosiem. Spotkanie odbyło się w siedzibie WIF w Krakowie

17.07.2013  Kraków Kraków – spotkanie z Prezesem Farminy Wojciechem Świderskim. 
Celem spotkania było omówienie spraw finansowych związanych 
z realizacją szkoleń ciągłych aptekarzy. W spotkaniu, które odbyło się 
w siedzibie firmy Farmina w Krakowie, uczestniczyli: Prezes ORA 
mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński
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Vademecum kierownika apteki

Kontrola inspekcji 
farmaceutycznej
cz. I

W 
obecnym numerze biuletynu zamieszczamy opracowanie 

na temat kontroli inspekcji farmaceutycznej. Oprócz infor-

macji o tym, co może być jej przedmiotem, wskazałyśmy 

w przypisach podstawy prawne. Ze względu na bardzo szeroki zakres tema-

tyki zmuszone byłyśmy niekiedy do stosowania określeń hasłowych. Mamy 

jednak nadzieję, że artykuł okaże się pomocny. Przypominamy również, że 

jego lektura nie zwalnia kierowników aptek z obowiązku zaznajomienia się 

z aktualnymi przepisami. 

Do zadań inspekcji farmaceutycznej należą w szczególności:

 kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót deta-

liczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, 

o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne1;

 kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych 

w aptekach;

 kontrolowanie właściwego oznakowania oraz reklamy produktów 

leczniczych i właściwego oznakowania wyrobów medycznych;

 kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psycho-

tropowymi i prekursorami grupy I-R;

 opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hur-

townię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego;

 prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punk-

tów aptecznych;

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 

z późn. zm.), dalej: ustawa Prawo farmaceutyczne.
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 kontrolowanie działów farmacji szpitalnej, o których mowa w art. 87 

ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, w zakresie świadczenia usług 

farmaceutycznych.

Inspekcja farmaceutyczna, realizując ustawowe zadania, prowadzi kontrole 

w aptekach i innych jednostkach zajmujących się obrotem detalicznym i hurto-

wym produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi na podległym jej terenie. 

Kontrole mogą być: planowe, doraźne i sprawdzające. Kontrole planoweKontrole planowe 

realizowane są przez inspektorat systematycznie w wymienionych uprzednio 

jednostkach działających na terenie województwa według ustalonego harmo-

nogramu i nie są uwarunkowane innymi okolicznościami niż tylko realizacją 

ustawowych zadań inspekcji. Kontrole doraźneKontrole doraźne przeprowadzane są w celu 

sprawdzenia pewnych elementów funkcjonowania owych jednostek (jako 

interwencja, sprawdzenie prawdziwości zgłoszonej skargi na aptekę, na pod-

stawie zlecenia innych instytucji itp.). Kontrole sprawdzająceKontrole sprawdzające mają na celu 

sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Całoroczny plan kontroli aptek i hurtowni opublikowany jest na stronie 

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie w Biuletynie In-

formacji Publicznej2. 

W tym numerze biuletynu postaramy się omówić szczegółowo zasady 

prowadzenia kontroli planowej apteki. Należy podkreślić, że wszystkie kon-

trole, bez względu na ich charakter, odbywają się zgodnie z jednolitą proce-

durą WIF.

O kontroli apteka jest zawiadamiana pisemnie. Wszczyna się ją nie 

wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia. W zawiadomieniu określony jest szczegó-

łowy zakres kontroli. Przed jej rozpoczęciem inspektor powinien doręczyć 

imienne upoważnienie do jej przeprowadzenia wystawione przez wojewódz-

kiego inspektora farmaceutycznego i okazać legitymację służbową3. Upo-

ważnienie powinno określać: podstawę prawną, oznaczenie organu kontroli, 

datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko inspektora upoważnionego do 

kontroli, nazwę apteki objętej kontrolą, zakres kontroli i datę jej rozpoczęcia 

oraz przewidywany termin zakończenia, pouczenie o prawach i obowiązkach 

kontrolowanego, podpis udzielającego upoważnienia4. 

2 WIF w Krakowie, 4.03.2013, Plany kontroli 2013, http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/

BIP_w_Malopolsce/root_AZ/root_Malopolski+Wojewodzki+Inspektor+Farmaceutyczny/

podmiotowe/Inspektorat/Dokumentacje+kontroli/Plany+kontroli/2013, dostęp: 10.07.2013.
3 Ustawa Prawo farmaceutyczne, art. 122b ust. 2.
4 Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lip-

ca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzeniem kon-
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Upoważnienie to pozostaje w aptece jako załącznik do protokołu kon-

troli. Rozpoczęcie kontroli inspektor potwierdza odpowiednią adnotacją 

w książce kontroli. Przypominamy, że apteka powinna posiadać aktualną 

książkę kontroli opieczętowaną przez wojewódzkiego inspektora farmaceu-

tycznego5. Przedmiot i zakres kontroli mogą stanowić: 

 oznakowanie apteki, aktualna dokumentacja, na podstawie której ap-

teka funkcjonuje;

 informacje dotyczące godzin pracy apteki;

 informacje dla pacjentów; 

 personel fachowy apteki; 

 warunki lokalowe;

 wskazania przyrządów pomiarowych;

 warunki przechowywania produktów leczniczych termolabilnych;

 źródła zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne;

 terminy ważności produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

 wstrzymania/wycofania z obrotu produktów leczniczych;

 ewidencja recept farmaceutycznych;

 zgodność realizacji recept i zapotrzebowań z obowiązującymi przepisami;

 reklama działalności apteki;

 środki odurzające i psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, ewidencja, 

sposób przechowywania, wydawanie na zapotrzebowanie, przekaza-

nie do utylizacji po zabezpieczeniu w inspektoracie farmaceutycznym;

 sposób zaopatrywania w wodę oczyszczoną do celów recepturowych;

 ewidencja leków recepturowych, aptecznych, produktów homeopa-

tycznych;

 oznakowanie leków sporządzonych w aptece;

 biblioteka fachowa.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Zawiera on nastę-

pujące elementy:

 wskazanie rodzaju kontroli;

 wskazanie kontrolowanego;

 wskazanie inspektora kontrolującego;

 podanie podstaw prawnych i podstaw materialnoprawnych;

troli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku 

badań jakościowych pobranych próbek (Dz.U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1069), dalej: rozporzą-

dzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów.
5 Obowiązujący wzór książki kontroli określony jest w rozporządzeniu w sprawie określenia 

wzorów dokumentów w załączniku nr 5. Jeżeli posiadamy książkę starego wzoru, nawet bez 

wpisu, należy zakupić nową.
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 przedmiot i zakres kontroli;

 określenie terminu rozpoczęcia kontroli;

 oświadczenie kontrolowanego przed rozpoczęciem kontroli o niewno-

szeniu sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ czynności 

kontrolnej;

 oświadczenie kontrolowanego, że zapoznał się z treścią upoważnienia 

i otrzymał pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego i zro-

zumiał treść pouczeń o odpowiedzialności karnej za składanie nie-

prawdziwych oświadczeń;

 ustalenia poczynione w trakcie kontroli obejmującej poszczególne 

zagadnienia wymienione w planie kontroli.

Protokół kończy się:

 wyszczególnieniem niezgodności stwierdzonych w trakcie kontroli, 

takich jak krytyczne, ważne i inne;

 oznaczeniem daty zakończenia kontroli;

 pouczeniem, że kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu 

kontroli, może w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia złożyć pisemne 

zastrzeżenia lub wyjaśnienia wskazując stosowne wnioski dowodowe.

Protokół podpisują kierownik apteki (lub osoba upoważniona) i inspek-

tor kontrolujący.

Ustalenia poczynione w trakcie kontroli wynikają ze sprawdzenia takich 

elementów, jak: 

1. Oznakowanie apteki Oznakowanie apteki – aktualna dokumentacja, na podstawie której 

apteka funkcjonuje; oryginał zezwolenia (koncesji); ustalenie, czy nie 

nastąpiły zmiany w podmiocie prowadzącym aptekę; stwierdzenie: 

zgodności dokumentacji pomieszczeń ze stanem faktycznym (pod 

względem rozmieszczenia oraz wykorzystania) i zgodności pieczątki, 

jaką posługuje się apteka, z treścią na zezwoleniu (koncesji); spraw-

dzenie, czy dane w zezwoleniu pokrywają się z wpisem do ewidencji 

działalności gospodarczej lub krajowym rejestrem sądowym.

2. Informacje dotyczące godzin pracy apteki Informacje dotyczące godzin pracy apteki – w jakich godzinach pra-

cuje apteka w ciągu tygodnia i/lub w niedziele i święta; czy zamiesz-

czona jest taka informacja i czy faktycznie apteka funkcjonuje w tych 

godzinach. 

3. Informacje dla pacjentów Informacje dla pacjentów – czy są dostępne dla pacjentów informa-

cje dotyczące: możliwości nabycia tańszego odpowiednika produktu 

leczniczego przepisanego przez lekarza, zwrotów wydanych z apteki 

produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prawa do korzy-
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stania poza kolejnością inwalidów wojennych i wojskowych, komba-

tantów oraz osób mających tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy 

Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu6.

4. Personel fachowy apteki Personel fachowy apteki – obsada kadrowa apteki, kwalifikacje za-

trudnionego personelu (dokumenty potwierdzające te kwalifikacje, 

w tym kopie dyplomów ukończenia studiów, prawa wykonywania 

zawodu, dyplomów ukończenia techników farmaceutycznych, za-

świadczenia o odbyciu praktyki przez technika farmaceutycznego, 

potwierdzenie dwuletniego stażu pracy w wypadku farmaceuty odpo-

wiedzialnego za nadzór nad obrotem, przechowywaniem, ewidencją 

środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów 

kategorii I-R7); sprawdzenie, czy prowadzona jest prawidłowo i na 

bieżąco ewidencja personelu fachowego8, czy personel zaopatrzony 

jest w plakietki identyfikacyjne9. 

5. Warunki lokalowe Warunki lokalowe – pomieszczenia, szafy ekspedycyjne, wentylacja/

klimatyzacja, użytkowanie pomieszczeń, czystość i porządek, zabez-

pieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem i dostępem osób 

nieuprawnionych10. 

6. Wskazania przyrządów pomiarowych Wskazania przyrządów pomiarowych – czy w pomieszczeniach znaj-

dują się urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury i czy wska-

 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), art. 47c.
 7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurza-

jących, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te 

środki lub substancje (Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 10, poz. 55), 

§ 3 ust. 10, dalej: rozporządzenie w sprawie środków odurzających.
 8 Ewidencja ma być prowadzona według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji 

zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, 

poz. 1566) w formie księgi zawierającej ponumerowane strony, trwale ze sobą połączone, z na-

niesionymi danymi identyfikującymi aptekę, zarejestrowanej w wojewódzkim inspektoracie 

farmaceutycznym. Każda strona księgi ma być stemplowana przez wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego.
 9 Uchwała Nr VI/28/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. w sprawie 

obowiązku noszenia przez farmaceutów identyfikatorów w miejscu pracy, 30.03.2012, http://

nia.org.pl/page/83/gt-uchwaly-vi-krajowego-zjazdu-aptekarzy.html, dostęp: 10.07.2013.
10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymo-

gów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1395), dalej: roz-

porządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki; 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń 

wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz.U. z 2002 r. Nr 161, 

poz. 1338).
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zania przyrządów świadczą o prawidłowych warunkach (w po-

mieszczeniach wymagana jest temperatura pokojowa, wilgotność do 

70%)11.

 7. Warunki przechowywania produktów leczniczych termolabil- Warunki przechowywania produktów leczniczych termolabil-

nychnych – czy produkty lecznicze termolabilne przechowywane są 

w lodówkach/chłodziarkach specjalnie do tego celu przeznaczonych 

i czy według przyrządów pomiarowych temperatura jest zgodna 

z wymogami (2–8°C).

 8. Warunki przechowywania pozostałych artykułów będących  Warunki przechowywania pozostałych artykułów będących ww ob-ob-

rocie aptekirocie apteki – ułożenie, wydzielenie środków bardzo silnie działa-

jących; wydzielenie miejsca dla: środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, suplementów 

diety, środków kosmetycznych, środków higienicznych, dezynfek-

cyjnych, środków spożywczych zawierających składniki pochodze-

nia roślinnego, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt i chorych; 

oznakowanie CE wyrobów medycznych.

 9. Źródła zaopatrzenia Źródła zaopatrzenia ww produkty lecznicze produkty lecznicze ii wyroby medycznewyroby medyczne – 

sprawdzenie na podstawie faktur zakupowych, czy apteka zaopatruje 

się u uprawnionych dostawców i czy dostawcy figurują w rejestrze 

hurtowni farmaceutycznych12.

10. Terminy ważności Terminy ważności – wyrywkowe sprawdzenie dat ważności artyku-

łów będących w obrocie i zabezpieczenia produktów przetermino-

wanych; sprawdzenie, czy apteka ma dokumentację potwierdzającą 

zniszczenie przeterminowanych produktów leczniczych i czy pro-

wadzona jest ona prawidłowo13. 

11. Sprzedaż wysyłkowa Sprzedaż wysyłkowa (jeżeli apteka prowadzi) – kontroli podlega 

zgodność z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 

2008 r.14, w tym: ewidencja zrealizowanych zamówień, transport 

produktów leczniczych, miejsce w aptece do przygotowania produk-

tów leczniczych do wysyłki, procedury obowiązujące w aptece, adres 

11 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apte-

ki, § 8 ust. 1 pkt 6.
12 Ustawa Prawo farmaceutyczne, art. 88 ust. 5 pkt 5,5a, art. 72 ust. 1.
13 Zagadnienia dotyczące postępowania z lekami przeterminowanymi w aptece zostały omówio-

ne w biuletynie „Farmacja Krakowska” 2012, nr 4.
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej 

sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. z 2008 r. Nr 60, 

poz. 374).
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strony internetowej, adres domeny, numer telefonu, komunikator, 

kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za sprzedaż wysyłkową15.

12. Wstrzymania/wycofania  Wstrzymania/wycofania zz obrotu produktów leczniczychobrotu produktów leczniczych – do-

kumentacja dotycząca: zabezpieczenia posiadanego zapasu pro-

duktu leczniczego lub wyrobu medycznego przed dalszym wpro-

wadzaniem do obrotu, przekazywania informacji o wstrzymaniu/

wycofaniu bezpośrednim odbiorcom, raporty o podjętych działa-

niach zabezpieczających, dokumentacja w zakresie zwrotu zgroma-

dzonego zapasu produktu leczniczego do hurtowni farmaceutycznej 

oraz przyjęcia od bezpośrednich odbiorców zwrotów produktów 

leczniczych; w przypadku wycofania z obrotu – sposób zabezpiecze-

nia wstrzymanych/wycofanych produktów leczniczych16.

13. Receptura Receptura:

 surowce farmaceutycznesurowce farmaceutyczne znajdujące się w aptece, sposoby i miej-

sce przechowywania, oznakowanie, układ surowców farmaceu-

tycznych, w tym środków odurzających, prekursorów i substancji 

psychotropowych, wyodrębnienie środków bardzo silnie działa-

jących, żrących, sublimujących, o silnym zapachu, łatwopalnych; 

sprawdzenie terminów ważności surowców farmaceutycznych, 

prawidłowości oznakowania surowców, jeżeli nie są w opakowa-

niach oryginalnych;

 sposób zaopatrywania  sposób zaopatrywania ww wodę oczyszczoną do celów recepturo-wodę oczyszczoną do celów recepturo-

wychwych – jeżeli przygotowana w aptece, ważne są jej oznakowanie 

i dokumentacja badań, a w przypadku zakupionej w hurtowni – 

oznaczenie i sposób przechowywania otwartych pojemników 

zgodnie z Farmakopeą17. 

14. Warunki  Warunki ii wyposażenie izby recepturowejwyposażenie izby recepturowej – czy wyposażona jest 

zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia w m.in.: lożę recep-

turową, śluzę, lożę z nawiewem laminarnym (obowiązkowa, jeżeli 

apteka wykonuje leki jałowe), unguator, sterylizator powietrzny, 

15 Ibidem, § 7: „1. Podmiot prowadzący placówkę zajmującą się wysyłkową sprzedażą produktów 

leczniczych wyznacza farmaceutę posiadającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty lub 

technika farmaceutycznego posiadającego dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu 

pracy, odpowiedzialnego za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego”.
16 Zagadnienia dotyczące postępowania z lekami wstrzymanymi lub wycofanymi z obrotu zosta-

ły omówione w biuletynie „Farmacja Krakowska” 2013, nr 2.
17 Według FP VIII/T.I/s. 978.
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wagi wielozakresowe z aktualną legalizacją18, utensylia i naczynia 

przeznaczone specjalnie do leków recepturowych, w tym wydzielo-

ne do leków zawierających substancje bardzo silnie działające. 

15. Ewidencja leków recepturowych Ewidencja leków recepturowych – czy jest prowadzona i czy jest 

prawidłowa, tj. zawiera dane: datę i czas przyjęcia recepty, datę i czas 

sporządzenia leku, numer kontrolny recepty, imię, nazwisko i pod-

pis osoby sporządzającej19.

16. Ewidencja leków aptecznych, produktów homeopatycznychEwidencja leków aptecznych, produktów homeopatycznych (jeżeli 

apteka je wykonuje) – czy jest prowadzona w formie książki labora-

toryjnej zawierającej: nazwę, postać farmaceutyczną i dawkę, rodzaj, 

ilość oraz serię substancji wyjściowych, podstawę sporządzenia leku 

aptecznego lub produktu homeopatycznego, datę sporządzenia, nu-

mer serii, ilość sporządzonego leku lub produktu i liczbę opakowań 

z określeniem zawartości, termin ważności, imię i nazwisko sporzą-

dzającego20.

17. Oznakowanie leków sporządzonych  Oznakowanie leków sporządzonych ww apteceaptece – czy leki sporządzo-

ne w aptece na podstawie recepty lub odpisu recepty, leki apteczne 

i produkty homeopatyczne (jeżeli apteka je wykonuje) zaopatrzone 

są w etykietę apteczną i oznakowane zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia21. Jeżeli w momencie kontroli w aptece przyjęte są 

do sporządzenia recepty złożone lub wykonane są leki apteczne, to 

inspektor ma prawo pobrać próbkę leku recepturowego/aptecznego 

do badań. W takim wypadku inspektor sporządza dodatkowo pro-

tokół pobrania próbek22.

18. Ewidencja recept farmaceutycznych Ewidencja recept farmaceutycznych – czy recepty farmaceutyczne 

sporządzane są właściwie23 i realizowane prawidłowo, tj. zgodnie 

z art. 96 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne24, oraz czy są ewiden-

18 Legalizacja wag nowo zakupionych jest ważna 3 lata od daty zakupu, legalizacja ponowna – 

25 miesięcy.
19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych 

warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1565), § 9 ust. 2.
20 Ibidem, § 9 ust. 3 i 4.
21 Ibidem, § 7.
22 Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie określenia wzorów doku-

mentów.
23 To znaczy zawierają dane: nazwę wydanego produktu, dawkę, przyczynę wydania produktu 

leczniczego, imię, nazwisko i adres osoby, dla której został wydany, datę wydania, podpis i pie-

czątkę farmaceuty zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne.
24 W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia farmaceuta, o którym mowa w art. 88 

ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy 
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cjonowane, a prowadzona ewidencja i przechowywanie są zgodne 

z przepisami25.

19. Zgodność realizacji recept  Zgodność realizacji recept ii zapotrzebowań zapotrzebowań zz obowiązującymi prze-obowiązującymi prze-

pisamipisami – prawidłowość przyjętego zapotrzebowania26 i sposób jego 

realizacji oraz ewidencjonowanie; sprawdzenie, czy na zapotrzebo-

waniach nie widnieją środki psychotropowe i odurzające.

20. Oznakowanie  Oznakowanie ii segregacja receptsegregacja recept – czy recepty są uporządkowane, 

pogrupowane według dat realizacji, w tym według podmiotu zo-

bowiązanego do refundacji; czy są przechowywane w warunkach 

zapewniających ochronę przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą. 

21. Reklama działalności apteki Reklama działalności apteki – czy informacje na temat działalności 

apteki są zgodne prawem27 i czy informacje dla pacjentów odnoszą-

ce się do produktów leczniczych nie naruszają ustawy i rozporządze-

nia wykonawczego28.

22. Środki odurzające  Środki odurzające ii psychotropowe grupy II-P – psychotropowe grupy II-P – sposób i miejsce 

przechowywania, prowadzenie aktualnej i prawidłowej ewidencji 

przychodów i rozchodów, zgodność stanu faktycznego ze stanem 

książkowym i komputerowym (może być pobrany wydruk kom-

puterowy aktualnego stanu), prawidłowość wydawania leków na 

receptę i na zapotrzebowania (jeżeli apteka ma zgodę na realizację 

zapotrzebowań), przechowywanie recept, informacja o zwolnieniu 

apteki z prowadzenia środków odurzających i substancji psychotro-

powych grupy II-P (jeżeli apteka je posiada)29.

23. Substancje psychotropowe grupy III-P  Substancje psychotropowe grupy III-P ii IV-P, prekursory katego-IV-P, prekursory katego-

rii 1rii 1 – sposób przechowywania, prowadzenie na bieżąco i prawidło-

wo ewidencji przychodów i rozchodów, zgodność stanu faktycznego 

zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłą-

czeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R.
25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z ap-

teki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 183, poz. 1531), § 7–8; 

wzór ewidencji określa załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.
26 Ibidem, § 6; wzór zapotrzebowania określa załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.
27 Ustawa Prawo farmaceutyczne, art. 94a. 1: „Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecz-

nych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy 

apteki lub punktu aptecznego”.
28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów 

leczniczych (Dz.U. z 2008 r. Nr 210, poz. 1327).
29 Rozporządzenie w sprawie środków odurzających. Zasady prawidłowego prowadzenia doku-

mentacji w aptece, w tym środków odurzających, psychotropowych i prekursorów, zostały 

omówione w biuletynie „Farmacja Krakowska” 2012, nr 1.
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ze stanem komputerowym (może być pobrany wydruk komputero-

wy aktualnego stanu), prawidłowość wydawania leków na receptę 

i na zapotrzebowania (jeżeli apteka ma zgodę na realizację zapotrze-

bowań), przechowywanie recept30.

24. Terminy ważności środków odurzających  Terminy ważności środków odurzających ii psychotropowych gru-psychotropowych gru-

py II-P oraz substancji psychotropowych grupy III-P, IV-P py II-P oraz substancji psychotropowych grupy III-P, IV-P ii pre-pre-

kursorów kategorii 1 – kursorów kategorii 1 – daty ważności środków znajdujących się 

w obrocie, zawiadomienia inspektora farmaceutycznego o środkach 

przeterminowanych, sposób zabezpieczenia tych środków przed mo-

żliwością ich użycia do czasu skreślenia ich z ewidencji i przekazania 

do unieszkodliwienia31. 

25. Biblioteka fachowa Biblioteka fachowa – czy dostępne są w aptece obowiązujące wersje 

Urzędowego wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do ob-

rotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Urzędowego wykazu 

wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli są dostępne w wersjach elektronicz-

nych, to personel fachowy powinien umieć z nich skorzystać), 

obowiązująca Farmakopea oraz niezbędna literatura32. Na stronie 

internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej znajduje się informacja 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego na temat literatury facho-

wej niezbędnej w aptece33.

Opracowała mgr farm. Barbara J�kot
Przypisami opatrzyła mgr farm. El�bieta Rz�sa-Duran

30 Rozporządzenie w sprawie środków odurzających.
31 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi 

i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfał-

szowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki 

odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 (Dz.U. z 2012 r. poz. 236); 

zagadnienia dotyczące postępowania z lekami przeterminowanymi w aptece zostały omówio-

ne w biuletynie „Farmacja Krakowska” 2012, nr 4.
32 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apte-

ki, § 10.
33 NIA, Literatura fachowa w aptece, 9.12.2003, http://nia.org.pl/news/12/literatura-fachowa-w-

-aptece.html, dostęp: 10.07.2013.
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Ewidencja prowadzona 
w aptece szpitalnej

Z
godnie z zapisami zawartymi w ustawie Prawo farmaceutyczne1 

w aptekach szpitalnych należy prowadzić ewidencję:

 badanych produktów leczniczych;

 produktów leczniczych i wyrobów medycznych otrzymywanych w for-

mie darowizny;

 dostarczanych próbek produktów leczniczych.

Badane produkty lecznicze
Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 8 ustawy Prawo farmaceutyczne farmaceuta 

szpitalny powinien brać udział w badaniach klinicznych prowadzonych na 

terenie szpitala. Taki zapis jest niewystarczający, ponieważ w praktyce spro-

wadza się to do narzucania dodatkowych zadań farmaceutom bez przyznania 

odpowiednich środków na ich realizację. Faktyczny nadzór nad lekami sto-

sowanymi w badaniach klinicznych w szpitalu daje dopiero obecność farma-

ceuty w składzie zespołu badawczego – wówczas wszystkie kwestie szczegó-

łowe mogą być uregulowane przez wprowadzenie odpowiedniej procedury 

opracowanej przez farmaceutę szpitalnego.

Produkty lecznicze i wyroby medyczne 
otrzymywane w formie darowizny
Szpital może przyjmować produkty lecznicze oraz wyroby medyczne 

w formie darowizny. Każda darowizna musi być przekazana na podstawie za-

wartej odpowiedniej umowy darowizny, która określa: przedmiot darowizny, 

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 

z późn. zm.).
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wartość darowizny, oświadczenie darczyńcy, że jest właścicielem przedmiotu 

darowizny i że jest on wolny od praw osób trzecich, oraz oświadczenie obda-

rowanego, że przekazanie darowizny nie powoduje powstania jakiegokolwiek 

zobowiązania w zakresie zakupu produktów darczyńcy. Darowizna powinna 

być przyjmowana w aptece szpitalnej, gdzie następuje sprawdzenie ilości, dat 

ważności oraz numerów serii, a następnie potwierdzenie przyjęcia przedmio-

tu darowizny.

Dostarczane próbki produktów leczniczych
Próbki dostarczane lekarzowi i zastosowane do leczenia pacjentów 

w szpitalach muszą być ewidencjonowane przez aptekę szpitalną. Należy 

podkreślić, że prawidłowo prowadzona ewidencja może być sporządzona po 

sprawdzeniu przez farmaceutę szpitalnego, w związku z tym próbki powinny 

być dostarczane do apteki szpitalnej. Szczegółowe określenie zasad prowa-

dzenia ewidencji dostarczanych próbek produktów leczniczych powinno być 

opisane w dokumentach wewnętrznych, takich jak: regulamin organizacyjny 

lub procedura albo zarządzenie dyrektora. W załączeniu znajduje się formu-

larz ewidencji próbek produktów leczniczych obowiązujący w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych w Krakowie.

Zasady ewidencji opisane powyżej są określone w art. 86 ust. 4 oraz 

w art. 54 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, które mają następujące 

brzmienie:

Art. 86.

4.  W aptekach szpitalnych poza udzielaniem usług farmaceutycznych: 

1)  prowadzona jest ewidencja badanych produktów leczniczych 

oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych otrzymy-

wanych w formie darowizny.

Art. 54.

3.  Reklama produktu leczniczego polegająca na bezpłatnym dostar-

czaniu jego próbek może być kierowana wyłącznie do osób upraw-

nionych do wystawiania recept, pod warunkiem że:

1)  osoba upoważniona do wystawiania recept wystąpiła w formie 

pisemnej do przedstawiciela handlowego lub medycznego o do-

starczenie próbki produktu leczniczego;
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2)  osoba dostarczająca próbkę prowadzi ewidencję dostarczanych 

próbek;

3)  każda dostarczana próbka nie jest większa niż jedno najmniejsze 

opakowanie produktu leczniczego dopuszczone do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4)  każda dostarczana próbka jest opatrzona napisem „próbka bez-

płatna – nie do sprzedaży”;

5)  do każdej dostarczanej próbki dołączona jest Charakterystyka 

Produktu Leczniczego albo Charakterystyka Produktu Leczni-

czego Weterynaryjnego;

6)  ilość próbek tego samego produktu leczniczego dostarczanych 

tej samej osobie nie przekracza pięciu opakowań w ciągu roku.

4.  Przepis ust. 3 stosuje się również do próbek dostarczanych do leka-

rza i zastosowanych do leczenia pacjentów w podmiotach leczni-

czych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdro-

wotne. Próbki te muszą być ewidencjonowane przez aptekę szpitalnąPróbki te muszą być ewidencjonowane przez aptekę szpitalną 

[wyr. W.Z.], o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 2, aptekę zakładową, 

o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3, lub dział farmacji szpitalnej, 

o którym mowa w art. 87 ust. 4.

Przewodnicz�cy Komisji
ds. Aptek Szpitalnych

 mgr farm. Walenty Zajdel
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Kraków, dnia ...................

Formularz ewidencji próbek produktów leczniczychFormularz ewidencji próbek produktów leczniczych

Zwracam się z prośbą do firmy ..............................................................................................

o dostarczenie do Apteki Szpitalnej SP ZOZ MSW w Krakowie bezpłatnych próbek 

następujących produktów leczniczych:

Nazwa leku
postać, dawka, wielkość opakowania

Numer serii Termin 
ważności

Ilość 
opakowań

Nazwę leku oraz ilość wpisuje lekarz. Numer serii oraz termin ważności wpisuje farmaceuta 

szpitalny.

Oświadczam, że wyżej wymienione próbki zostaną odebrane z Apteki Szpitalnej 

i będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem do leczenia pacjentów hospitalizowa-

nych w SP ZOZ MSW w Krakowie.

----------------------------------------------------        --------------------------------------

 Pieczątka Oddziału Pieczątka i podpis Lekarza

Oświadczam, że wyżej wymienione bezpłatne próbki produktów leczniczych były 

przechowywane i transportowane zgodnie z wymogami zawartymi w Charakterystyce 

Produktu Leczniczego.

----------------------------------------------------        --------------------------------------

 Imię i nazwisko przedstawiciela medycznego Podpis przedstawiciela

AKCEPTACJA Kierownika Apteki Szpitalnej:

ZGODA Dyrektora:ZGODA Dyrektora:
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II Halowe Mistrzostwa 
Polski Farmaceutów 
w Piłce Nożnej

T
egoroczne zmagania piłkarzy farmaceutów odbyły się 13 kwietnia 

2013 roku w hali sportowej Gimnazjum Publicznego w Łęczycy. 

W ostrej sportowej rywalizacji udział wzięło osiem drużyn pił-

karskich z siedmiu okręgowych izb aptekarskich.

Nasza ekipa, pod kierownictwem Prezes mgr farm. Barbary Jękot, w ca-

łodniowych zmaganiach godnie reprezentowała farmaceutów krakowskiej 

OIA. Po losowaniu wystartowaliśmy w grupie eliminacyjnej z ekipami okrę-

gowych izb aptekarskich łódzkiej (Hurtap Łęczyca) i dolnośląskiej oraz 

z pierwszą drużyną śląskiej OIA.

Już w pierwszym meczu osiągnęliśmy ogromny sukces, pokonując dru-

żynę Prezesa Wiktora Napióry 1 : 0, czym wywołaliśmy aplauz zarówno za-

wodników, jak i publiczności. Była to bodaj największa niespodzianka tych 

mistrzostw! W kolejnym, pełnym kontrowersyjnych decyzji sędziów meczu 

ulegliśmy ekipie z Wrocławia 3 : 4, a w ostatnim meczu grupowym, zmęcze-

ni, przegraliśmy z drużyną Śląska 0 : 5, zajmując ostatecznie siódme miejsce. 

Zwyciężyła drużyna OIA z Gdańska, zyskując tytuł Mistrza Polski.

W zawodach krakowską OIA reprezentowali: mgr farm. Piotr Zając – kapi-

tan drużyny, mgr farm. Tomasz Wójcicki, mgr farm. Sebastian Janik, mgr farm. 

Dawid Panek, mgr farm. Tomasz Płatek, mgr farm. Piotr Majka, mgr farm. Filip 

Płoch, mgr farm. Karol Czaja, mgr farm. Michał Szczęsny, kierownik drużyny – 

mgr farm. Barbara Jękot, trener i dobry duch zespołu – Hubert Owca. 

Naszą ekipę wsparł, nie tylko swoją obecnością, Pan Wojciech Świderski – 

Prezes Farminy – wraz z małżonką i synem.

Serdecznie dziękuję wszystkim kolegom piłkarzom, którzy swoją posta-

wą przyczynili się do tego, że nasza drużyna wystartowała w zawodach i po 

raz pierwszy reprezentowała krakowską OIA.

Sekretarz Okr�gowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zaj�c







Jesteśmy jedynym wydawcą kalendarzy zapachowych w Polsce.  

W krajach Europy Zachodniej są bestsellerem, np. w branży farmaceutycznej.

 Pachnące pozdrowienia prosto z Waszej Apteki!
Na każdej stronie kalendarza znajdą Państwo nowy aromat. Wystarczy potrzeć stronę i powąchać. 

Będzie to niesamowita przygoda dla Państwa Pacjentów, którzy na długo zapamiętają 

od kogo otrzymali ten wyjątkowy prezent.

Zamów i wypróbuj bezpłatnie, jak pachną nasze kalendarze z minionych lat: 
tel. 71 33 50 360, fax 71 33 50 361, info@medpharm.pl

Gwarancja sukcesu marketingowego 
i zadowolenia odbiorców!

Kalendarz

Nowe, fantastyczne zdjęcia 
i jeszcze lepsze, piękniejsze i trwalsze zapachy:

szałwia, rumianek, dzika róża, czarna porzeczka, 
eukaliptus, koper, lawenda, malina, borówka, 

czosnek, rozmaryn, karambola

W ciągu 7 lat zaufały nam setki Aptek i ich Pacjentów!

  Wysokiej jakości kalendarze   •   Stworzone z myślą o Farmaceutach i ich Pacjentach •  Zaskakujące, trwałe, zapachy

Zapachy Roślin
Leczniczych 

2014
Zapachy Roślin

Leczniczych
2014

Kalendarz zapachowy
POTRZYJ ZDJĘCIA I POWĄCHAJ

Potrzyj i powąchaj jak pachnie cytryna

To miejsce czeka na informację

o Państwa Aptece

www.medpharm.pl



Lp. Asortyment

1 butelka sterylna 10 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5

2 butelka sterylna 30 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5

3 butelka sterylna 40 ml + nakr. NG 28

4 butelka sterylna 60 ml + nakr. NG 28

5 butelka sterylna 100 ml + nakr. NG 28

6 butelka sterylna 125 ml + nakr. NG 28

7 butelka sterylna 150 ml + nakr. NG 28

8 butelka sterylna 250 ml + nakr. NG 28

9 zakraplacz z nakr tk  ø 18 sterylny

10 pude ko apteczne sterylne 10 ml

11 pude ko apteczne sterylne 20 ml

12 pude ko apteczne sterylne 30 ml

13 pude ko apteczne sterylne 50 ml

14 pude ko apteczne sterylne 80 ml

15 pude ko apteczne sterylne 100 ml

16 pude ko apteczne sterylne 150 ml

17 opakowanie do ma ci ocznych z aplikatorem 5 g sterylne

18 pojemnik zamykany z szerokim wlewem 100 ml sterylny

19 pojemnik zamykany z szerokim wlewem 200 ml sterylny
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Półmaraton
12 maja 2013 roku, tradycyjnie już w chłodzie i deszczu, odbył się w Ka-

towicach Półmaraton Farmaceutów w ramach Silesia Maraton. W biegu na 

21 km, którego trasa wiodła spod katowickiego Spodka do Parku Śląskiego 

w Chorzowie, wystartowało 748 biegaczy, w tym farmaceuci z OIA w Krako-

wie i Katowicach. Naszą Izbę reprezentowali Jakub Jończyk i Szymon Kołek. 

Mimo niskiej temperatury nam kibicom robiło się ciepło na sercu, gdy zo-

baczyliśmy determinację i wyniki naszych zawodników. Jakub Jończyk zajął 

pierwsze miejsce w klasyfikacji farmaceutów i dziewiąte miejsce w klasyfikacji 

generalnej z czasem 1 godz. 23 min. 34 sek., a Szymon Kołek – trzecie miej-

sce w klasyfikacji farmaceutów i czterdzieste szóste w klasyfikacji generalnej 

z czasem 1 godz. 34 min. 37 sek. 

Gratulujemy naszym biegaczom! Puchary wręczyły: Wiceprezes Śląskiej 

Izby Aptekarskiej, dr n. farm. Bożena Kwaśniak i Prezes OIA w Krakowie 

mgr farm. Barbara Jękot. Dziękujemy zawodnikom i kibicom za udział w tej 

wspaniałej imprezie.

Skarbnik Okr�gowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Małgorzata Lelito
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Piknik farmaceutyczny 
„Mixtura 2013” 
8 czerwca w Mariackim Domu Rekolekcyjnym w Krakowie odbył się 

V Jubileuszowy Piknik Farmaceutyczny „Mixtura 2013”. Przybyło ponad 

200 gości, w tym aptekarze z zaprzyjaźnionych izb. Naczelną Izbę Aptekarską 

reprezentował Wiceprezes Michał Pietrzykowski.

Najwięcej emocji budziły oczywiście mecze damsko-męskich drużyn 

w turnieju piłkarskim o Puchar Prezesa OIA. Do walki zagrzewali swoje 

drużyny nie tylko kibice, ale również piękne cheerleaderki Studia Tańca i Fit-

nessu Zumba4life. 

Rozstrzygnięcie nastąpiło po serii rzutów karnych. Czwarte miejsce za-

jęła już tradycyjnie nasza drużyna Drug-ony. Zawodnicy dali się ograć, jak 

twierdzą... z gościnności. Tym razem w nagrodę dostali notesy i długopisy, 

by dokładnie zapisali wszystkie błędy popełnione w trakcie meczów. Trzecie 

miejsce zajęła drużyna SIA The special one z Katowic, drugie – Orzełki z No-

wego Sącza, a Puchar Prezesa OIA zdobyły Smoki z Farminy. Pani Prezes 

Barbara Jękot wręczyła puchary. 

Tymczasem lubiący taniec rozgrzewali biodra na warsztatach zumby. 

Panie, które nie zdążyły zrobić makijażu, udały się do stolika Mary Kay. Ci, 

którzy bardzo potrzebowali gotówki, zasiedli do „Słonecznego pokera”. Wszy-

scy wysłuchaliśmy punktowanego wykładu „100 anegdot na 100 lat tradycji”.

Niespodziankę stanowił występ – w ramach akcji charytatywnej związa-

nej z piknikiem –  zespołu muzycznego złożonego z wolontariuszy i pracow-

ników Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, którzy po występie kwestowali 

dla chorych ze swojego ośrodka.

Atrakcją były konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych. Piękna pogoda, 

pyszne jedzenie i koncert zespołu Mirage dopełniły uczucia wspaniałego re-

laksu i radości ze wspólnego spotkania.
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Wszystko to było możliwe między innymi dzięki współorganizatorom, 

którym serdecznie dziękujemy!

Farmina Sp. z o.o.

Hurtap Sp. z o.o.

Neuca S.A. 

Sequoia Sp. z o.o.

Auto Special Sp. z o.o. 

Bayer Sp. z o.o.

Medicare Sp. z o.o.

Galfarm Sp. z o.o.

Skarbnik Okr�gowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Małgorzata Lelito

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli drużyn uczestniczących w turnieju piłkarskim o Puchar 
Prezesa OIA po wręczeniu nagród, fot. E. Rząsa-Duran
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IX Polsko-Niemiecka
Konferencja Farmacji 
Onkologicznej
Drezno 2013

O
d 14 do 15 czerwca 2013 roku odbywała się w Dreźnie IX Pol-

sko-Niemiecka Konferencja Farmacji Onkologicznej, stano-

wiąca część 5. NZW-Dresden Onkologisch-Pharmazeutischer 

Fachkongress. Konferencję otworzyli i jej obrady prowadzili: Klaus Meier 

(Prezes ESOP) i dr Jerzy Łazowski. Uczestniczyło w niej 16 osób z Polski 

i liczne grono farmaceutów niemieckich. 

Wygłoszono następujące wykłady: dr Thekla Kiffmeyer (Duisburg) – 

Badania zewnętrznych skażeń i ich skutki dla osób pracujących z substancjami 

cytotoksycznymi;  prof. dr hab. med. Mieczysław Pasowicz (Prezes Polskiego 

Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali, Kraków) – Zadania farmaceuty w pro-

gramie akredytacji szpitali w Polsce; dr med. Stephen Koch (Bad Saarow) – 

Organizacja klinicznego rejestru chorób nowotworowych i ustanowienie 

przedgranicznego systemu opieki onkologicznej; mgr Ewelina Korczowska 

(Poznań) – Pierwsze doniesienie na temat skażenia środowiska pracy w pol-

skich szpitalach, gdzie są przygotowywane i podawane leki cytotoksyczne; 

Jurgen Barth (Gieβen) – Bezpieczeństwo terapeutyczne i bezpieczeństwo pracy 

w onkologii; dr hab. Tomasz Bączek (Gdańsk) – Czy racjonalne jest rozwa-

żanie nowoczesnej analizy biometrycznej jako użytecznego narzędzia w he-

matologii?.

Uzupełnieniem wykładów był czterogodzinny kurs „Przypadki farma-

ceutyczne w onkologii”, doskonale przygotowany oraz prowadzony przez 

mgr Teresę Pociechę  (Kraków) i Klausa Meiera.

W programie konferencji znalazły się też bardzo miłe spotkanie kole-

żeńskie w Sophienkeller na drezdeńskim starym mieście oraz zwiedzanie 

Drezna z polskojęzycznym przewodnikiem. 
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Organizatorem wyjazdu polskich uczestników był Zarząd Polskiego Sto-

warzyszenia Farmaceutów Onkologicznych.

Uczestnicy konferencji mieli też możliwość wysłuchania wykładów 

w języku niemieckim w trakcie 5. NZW-Drezden, które w znacznej części 

poświęcone były praktycznym aspektom pracy farmaceuty. Konferencji to-

warzyszyła wystawa firm produkujących sprzęt i utensylia znajdujące zasto-

sowanie w przygotowywaniu cytostatyków. 
Jerzy Łazowski

Wykaz członków Okręgowej Izby Aptekarskiej 

w Krakowie, którzy w 2012 roku uzyskali 

tytuł specjalisty w dziedzinie farmacja apteczna:

mgr farm. Piotr Knapik 

mgr farm. Katarzyna Rupik 

mgr farm. Łukasz Żydek 

mgr farm. Mariola Nowakowska-Salamon

Wszystkim specjalistom serdecznie gratulujemy!
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Dietetyka – wybrane 
zagadnienia
cz. II

Wegetarianizm
Dieta wegetariańska to jedna z najpowszechniejszych diet alternatywnych, 

różniących się od zwyczajowego sposobu żywienia dobrowolną rezygnacją 

z określonych pokarmów. Klasyczny wegetarianizm, zwany również jarstwem, 

to dieta polegająca na ograniczaniu się do pokarmów pochodzenia roślinnego. 

Głównym źródłem pożywienia są rośliny zbożowe, okopowe, strączkowe i ole-

iste oraz warzywa, owoce, orzechy i grzyby. Dodatkowo uzupełnieniem diety 

mogą być produkty odzwierzęce: mleko, nabiał, jaja, a także ryby. Dobór skład-

ników pokarmowych jest różny w zależności od typu diety wegetariańskiej. 

Jako sposób odżywiania wegetarianizm bywa wybierany z rozmaitych 

względów: humanitarnych, ekonomicznych, a także zdrowotnych. W najogól-

niejszej postaci kładzie nacisk na wyłączenie z diety pokarmów mięsnych. Bar-

dzo często jest równoznaczny z postawą życiową, której zwolennicy nie tylko 

rezygnują ze spożywania mięsa, ale również ograniczają używanie wyrobów 

wykonanych ze skór zwierzęcych czy kosmetyków testowanych na zwierzętach.

Historia
Dieta wegetariańska w różnych modyfikacjach stosowana była przez lud-

ność zamieszkującą Indie i tereny Bliskiego Wschodu już dwa tysiące lat p.n.e. 

Tego typu diety związane były z wyznawaną religią i jej zasadami. W Europie 

wegetariańską dietę przyjęli m.in. Pitagorejczycy (VI wiek p.n.e.), a także inni 

filozofowie i uczeni starożytni, którzy kierowali się przede wszystkim wzglę-

dami etycznymi i wyznawali zasadę, że: „zwierzęta mają prawo do życia tak 

samo jak ludzie”. W okresie wczesnego chrześcijaństwa również mnisi rezy-

gnowali ze spożywania mięsa, kierując się – dla odmiany – zasadami ascezy. 
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Nazwę „wegetarianizm” wywodzi się od kilku łacińskich słów, m.in. od 

słowa vegetarius, czyli ‘roślinny’. Tak więc wegetarianin to człowiek odżywia-

jący się pokarmem roślinnym. Według innych tłumaczeń słowo „wegetaria-

nizm” pochodzi od łacińskiego vegetabilis, co oznacza „zdolny do wzrostu, 

odżywiania, pobudzania życia”.

Dziś dieta wegetariańska jest często utożsamiana z określonymi pogląda-

mi; bywa również medycznym wskazaniem w niektórych rodzajach chorób. 

Szczególnie zalecana jest u osób cierpiących na tzw. choroby cywilizacyjne.

Nierozstrzygnięta pozostaje kwestia tego, czy człowiek z natury jest stwo-

rzeniem roślinożernym, czy też mięsożernym. „Jesteśmy z natury wszystko-

żercami, i to o dużych możliwościach przystosowawczych” – podaje Kompen-

dium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu pod redakcją Jana Gawęckiego 

i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. Są jednak na świecie społeczności, których 

sposób żywienia opiera się wyłącznie na produktach zwierzęcych – Eskimosi, 

Masajowie; są też ludy od wieków żywiące się wyłącznie pokarmem roślin-

nym – np. Papuasi czy Kikujowie.

Przystosowanie człowieka 
do „roślinożerności” oraz zalety 
diety wegetariańskiej
Wśród typowych przystosowań człowieka do „roślinożerności” wy-

mienia się: ruszającą się poziomo żuchwę, skład śliny (ptialina) i podłużny 

żołądek, wydzielający mniej kwasu solnego niż u innych mięsożerców (należy 

jednak podkreślić, że żołądek człowieka nie jest zbudowany tak jak żołądek 

typowego roślinożercy). Uwagę zwraca się również na jelita, znacznie dłuższe 

niż u mięsożerców, palce pozbawione pazurów i przystosowane do zrywania 

owoców oraz fakt, że wątroba człowieka ma piętnaście razy mniejszą zdolność 

do usuwania kwasu moczowego niż u mięsożerców. Zwolennicy wegetaria-

nizmu zwracają uwagę na to, że najbliższe ewolucyjnie człowiekowi goryl 

i szympans są owocożerne, ale można je przyuczyć do jedzenia mięsa. Skut-

kuje to jednak znacznym pogorszeniem stanu zdrowia. Wegetarianie pod-

kreślają także, że u człowieka nie występuje tzw. mechanizm psychologiczny 

spożywania mięsa (potrzeba gryzienia żywego mięsa, picia krwi i wgryzania 

się w ciało żywego zwierzęcia). Od pradziejów występuje jednak mechanizm 

przeciwstawny – chęć jak najgłębszego przetworzenia mięsa.

Najistotniejsze wydają się argumenty dietetyczne. Pożywienie wegeta-

riańskie jest mniej kaloryczne, a otyłość u wegetarianów należy do rzadkości. 
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Dieta jarska dostarcza także znacznych ilości błonnika, co korzystnie wpływa 

na funkcjonowanie przewodu pokarmowego i skład mikroflory jelitowej, a to 

z kolei ma niezwykle istotne znaczenie w profilaktyce zaparć, raka jelita gru-

bego i hemoroidów. Dieta wegetariańska w pełni pokrywa zapotrzebowanie 

organizmu na witaminy A, B
1
 i C przy jednocześnie zmniejszonej podaży soli 

i przy zmniejszonym narażeniu na substancje rakotwórcze: benzo[a]piren, 

dioksyny, nitrozoaminy, ściśle związane z przetwarzaniem mięsa.

Coraz więcej autorytetów świata medycyny opowiada się za stosowa-

niem diety wegetariańskiej jako najbardziej odpowiedniej dla człowieka ży-

jącego we współczesnej cywilizacji. Prowadzone badania epidemiologiczne 

wykazują, że wegetarianie mają niższy poziom cholesterolu we krwi, nie 

cierpią na nadciśnienie, zawały serca, cukrzycę, znacznie rzadziej zapadają na 

nowotwory, żyją dłużej niż ludzie, którzy nie stosują takiej diety. Wybierając 

wegetarianizm, należy mieć na uwadze nie tylko jego pozytywne aspekty, lecz 

także negatywne następstwa, wynikające najczęściej z braku wiedzy o skład-

nikach odżywczych ważnych dla organizmu.

Wady diety wegetariańskiej
Dieta wegetariańska może się stać niekorzystna, a nawet szkodliwa dla 

zdrowia człowieka przy nieumiejętnym komponowaniu posiłków wegeta-

riańskich. Jako pierwsze pojawiają się niedobory białka, którym zaczynają 

towarzyszyć niedobory witamin i minerałów. Na skutek niskiej przyswajal-

ności zawartych w pokarmach roślinnych składników mineralnych wystę-

pują głównie niedobory wapnia, żelaza i cynku. Możliwe są także niedobory 

witamin D i B
12

, których brakuje w pokarmach roślinnych. Należy jednak 

pamiętać, że w sprzyjających warunkach organizm człowieka może wytwo-

rzyć pewne ilości tych witamin. Witamina B
12

 produkowana jest przez florę 

bakteryjną w jelitach, a witamina D może powstawać w skórze pod wpływem 

promieniowania słonecznego z prowitaminy produkowanej przez nasz orga-

nizm. Z powyższych względów najczęstsze choroby u wegetarian to: neuro-

patie, niedokrwistość, krzywica i osteomalacja (niedostateczna mineralizacja 

kości wynikająca z braku witaminy D
3
).

Trzeba również zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na charakter diety 

wegetarianie narażeni są w większym stopniu na zatrucie pozostałościami ze 

środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.
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Nie istnieją oficjalne wytyczne zalecające lub odradzające dietę wegeta-

riańską. Powszechnie jednak uważa się, że stosowanie jej nie jest wskazane 

u dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i karmiących. 

Aminokwasy egzogenne
Decydując się na dietę wegetariańską, należy pamiętać przede wszyst-

kim o umiejętnym doborze pokarmów, tak by zapewniony był prawidłowy 

zestaw aminokwasów niezbędnych do syntezy białek. Głównymi składnika-

mi odróżniającymi pokarmy roślinne od zwierzęcych są tzw. aminokwasy 

egzogenne. Aminokwasy egzogenne to takie, których organizm człowieka 

nie może sam wytworzyć z dostępnych składników i muszą być stale, w od-

powiednich ilościach, dostarczane z pokarmem. Do aminokwasów egzogen-

nych, niezbędnych do prawidłowej syntezy białka, należą: lizyna, metionina, 

leucyna, izoleucyna, walina, treonina, fenyloalanina, tryptofan. Aminokwa-

sami względnie egzogennymi są histydyna i arginina.

Mleko, sery i jaja zawierają białka o wysokiej wartości odżywczej i dużej 

ilości niezbędnych aminokwasów egzogennych.

Aminokwasy ograniczające
Aminokwas ograniczający  to aminokwas egzogenny, którego podaż 

z pokarmem jest najmniejsza w stosunku do ilości wymaganej do biosyntezy 

białek w organizmie i który ogranicza wykorzystanie innych aminokwasów. 

Aminokwas ograniczający decyduje o tym, czy dany pokarm jest pod wzglę-

dem zawartości białka pełnowartościowy.

Organizm nie ma zdolności magazynowania aminokwasów egzogen-

nych. Aby była możliwa prawidłowa biosynteza białka, musimy mu dostarczyć 

wszystkie egzogenne aminokwasy w jednym posiłku. Dla białek zbóż ami-

nokwasem ograniczającym jest lizyna, dla białek nasion strączkowych – me-

tionina. Wartość odżywczą białka produktów roślinnych zwiększa się przez 

dobieranie odpowiednich produktów żywnościowych, np. połączenie fasoli 

z ryżem, pieczywa, kaszy lub ziemniaków z mlekiem, pierogów, klusek, ma-

karonu z twarogiem.

Niektóre produkty roślinne, np. soja, mają białko zbliżone wartością od-

żywczą do białek zwierzęcych i dlatego nazywane są „zamiennikami mięsa” 

(soja zwana jest dlatego „mięsem z pól”).
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Odmiany diety wegetariańskiej
Dieta wegetariańska doczekała się wielu modyfikacji i występuje obecnie 

w kilku odmianach, takich jak: 

1. Semiwegetarianizm Semiwegetarianizm – jest najmniej rygorystyczną postacią diety we-

getariańskiej. Dopuszcza uzupełnianie pokarmów roślinnych pro-

duktami mlecznymi, jajami, a w ograniczonych ilościach także ry-

bami i drobiem. Przy wyborze tej odmiany wegetarianizmu mamy 

możliwość łatwego zbilansowania diety pod względem wszystkich 

niezbędnych do życia składników. Niebezpieczeństwo niedoborów 

żywieniowych nie powinno wystąpić.

2. Laktoowowegetarianizm Laktoowowegetarianizm – odmiana wegetarianizmu dopuszczająca 

spożywanie takich produktów pochodzenia zwierzęcego, jak: mleko, 

sery, jaja, tłuszcze zwierzęce. Z diety wykluczone są pokarmy mięsne 

oraz ryby.

3. Laktowegetarianizm Laktowegetarianizm – z diety eliminowane są wszystkie produkty 

pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem mleka i jego przetworów. 

W przypadku laktoowo- i laktowegetarianizmu nieco trudniej jest 

zbilansować dietę niż w przypadku semiwegetarianizmu.

4. WitarianizmWitarianizm – dieta wykluczająca produkty poddane obróbce ter-

micznej. Witarianie dopuszczają podgrzewanie pokarmów do tem-

peratury nieco wyższej niż temperatura ciała (maksymalnie 40ºC). 

Wśród witarian można wyróżnić: frutarianfrutarian – osoby dopuszczające 

wyłącznie spożycie owoców i niektórych warzyw; juicerianjuicerian – osoby 

żywiące się wyłącznie własnoręcznie przygotowanymi sokami oraz 

sproutariansproutarian – osoby jedzące wyłącznie kiełki roślin. Według zwo-

lenników diety witariańskiej gotowanie pokarmów niszczy enzymy 

i składniki mineralne zawarte w owocach i warzywach, a zwiększa 

zawartość substancji kancerogennych, np. wielopierścieniowych wę-

glowodorów aromatycznych.

Na uwagę zasługuje coraz popularniejszy w Polsce weganizmweganizm, czyli dieta 

wyłączająca wszystkie produkty zwierzęce, nie tylko mięso, ale także nabiał 

i jajka. Kwestią sporną pozostaje spożycie miodu. Nazwa diety pochodzi od 

słowa vegan – stworzonego w 1944 roku przez Donalda Watsona, założyciela 

Towarzystwa Wegańskiego. Zawiera w swojej nazwie trzy pierwsze i dwie 

ostatnie litery pochodzące od słowa vegetarian. Według założeń Towarzy-

stwa „weganizm oznacza filozofię i styl życia, który dąży do wykluczenia – na 

ile to możliwe i praktyczne – wszelkich form wykorzystywania okrucieństwa 
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wobec zwierząt, używanych jako jedzenie, ubranie czy z jakiegokolwiek inne-

go powodu”. 

W Polsce promowaniem weganizmu zajmuje się Stowarzyszenie „Em-

patia”, definiujące weganizm jako  „sposób życia dążący do rzeczywistej mi-

nimalizacji uczestnictwa w eksploatacji zwierząt. Najważniejszy aspekt tego 

pojęcia dotyczy diety, ponieważ dla pożywienia jest wykorzystywana naj-

większa ilość zwierząt. Weganizm w tym zakresie oznacza odrzucenie z przy-

czyn etycznych produktów odzwierzęcych. W innych dziedzinach cechuje się 

podobnie konsekwentną postawą, np. w sprzeciwie wobec hodowli zwierząt 

z przeznaczeniem na futra, wykorzystywania zwierząt do doświadczeń, do 

celów rozrywki itd.”. Swoją postawę wobec zwierząt zwolennicy weganizmu 

argumentują tak: „ponieważ zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi do 

bólu, strachu, stresu, cierpienia, zadowolenia i wielu innych odczuć i stanów 

umysłowych, oraz ze względu na fakt, że dzięki nauce coraz więcej o nich 

wiemy i widzimy łączące nas pokrewieństwo pod względem zdolności do od-

czuwania, uważamy, że z naszej strony zamiast pogardy i eksploatacji należy 

im się szacunek i opieka. Proponujemy weganizm jako najpełniejszą realiza-

cję tej postawy”.

Według niektórych teoretyków weganizmu  weganie potępiają tylko wa-

runki panujące na fermach i w masowych hodowlach, w których zwierzęta 

muszą przebywać, nie zaś samo spożywanie jaj, mleka czy wykorzystywanie 

wełny owczej lub jedwabiu. Inni twierdzą, że zwierzętom w ogóle nie można 

niczego „zabierać”.

 Wbrew powszechnie przyjętej opinii także dietę wegańską można wła-

ściwie zbilansować. Białka mogą pochodzić z produktów sojowych, amaran-

tusa, komosy ryżowej, spiruliny (sinica), chlorelli (alga), soczewicy, grochu, 

kaszy, makaronów, pieczywa razowego, orzechów i nasion. Źródłami żelaza 

w diecie wegetariańskiej mogą być zielone warzywa liściaste, fasola, soczewi-

ca, wyroby sojowe, glony, pełnoziarnisty chleb, nasiona dyni i słonecznika 

oraz orzechy. Wymienione składniki należy łączyć w posiłkach z owocami 

i warzywami bogatymi w witaminę C, która zwiększa przyswajalność żelaza. 

Wapń może pochodzić z zielonych warzyw, roślin strączkowych, brązowe-

go ryżu i pomidorów. Potencjalne źródła cynku to soczewica, dynia, chleb 

pełnoziarnisty, brązowy ryż, orzechy, pieczarki i sezam. Witamina B
12

 może 

pochodzić z pyłku pszczelego, mleczka pszczelego i pieczarek, a witamina D – 

z kiełków słonecznika, grzybów i zbóż.

Szczególnie istotne w diecie wegańskiej są skiełkowane nasiona zbóż 

i warzyw. Stanowią one cenne źródło witamin i minerałów, zwłaszcza nie-
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zbędnych dla wegan: witaminy B
12

, witaminy B
2
, żelaza, wapnia, kwasów 

tłuszczowych i protein. Do kiełkowania wykorzystywane muszą być jednak 

nasiona niezaprawione nawozami (dostępne w sklepach ze zdrową żywno-

ścią). Weganie zalecają spożywanie kiełków na surowo, jedynie kiełki nasion 

strączkowych (grochu, fasoli i soi) trzeba przed spożyciem dusić około 10 mi-

nut ze względu na zawartość fazyny (wykazuje niewielką toksyczność).

W przeciwieństwie do wegetarianizmu klasycznego oficjalna nauka o ży-

wieniu potępia jego radykalne formy – weganizm, witarianizm, fruitarianizm – 

i określa je jako „praktyki żywieniowe niebezpieczne dla zdrowia każdego 

człowieka”. Trafnym podsumowaniem tematu diety wegetariańskiej i jej 

odmian mogą być słowa, jakie odnajdujemy w przywoływanym Kompen-

dium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu: „dieta wegetariańska nie ma 

w sobie żadnej magicznej mocy uzdrawiającej i wymaga umiarkowania oraz 

starannego dobierania pokarmów, w przeciwnym wypadku może być równie 

szkodliwa dla zdrowia jak niewłaściwie realizowana dieta tradycyjna czy lecz-

nicza. Jej potencjalne walory warto dostrzec i wykorzystać we własnej kuchni, 

zwiększając spożycie warzyw, owoców, orzechów i przetworów zbożowych, 

ale bez narzucania sobie radykalnych ograniczeń względem produktów zwie-

rzęcych. Jeśli ktoś pragnie tą drogą doskonalić się duchowo i fizycznie, niech 

raczej naśladuje wegetarian w ich stylu życia, unikając używek i alkoholu, 

wyrabiając nawyki higieny i umiejętność obcowania z przyrodą”.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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ednym z coraz częściej spotykanych na łamach czasopism nauko-

wych pojęć, a zarazem nową dziedziną nauki rozwijającą się w bar-

dzo szybkim tempie jest nutrigenomika. W najnowszym numerze

„Postępów Higieny i Medycyny Doświadczalnej” ukazał się bardzo ciekawy 

artykuł przeglądowy zatytułowany Nutrigenomika – bioaktywne składniki 

żywności. Autorami pracy są pracownicy naukowi Katedry i Oddziału Kli-

nicznego Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach1. W artykule szeroko omówiono 

genezę pojęcia nutrigenomiki, scharakteryzowano jej początki, rozwój samej 

dziedziny, począwszy od genetyki, a zakończywszy na podstawach medycyny 

spersonalizowanej. Umiejscowiono naukę zajmującą się wpływem sposobu 

żywienia na ekspresję genów w skali globalnej, przedstawiono również po-

wiązania z nowatorską koncepcją żywności funkcjonalnej i udowodniono 

korzystny wpływ tej ostatniej na funkcję organizmu niezależnie od wywie-

ranego rezultatu odżywczego. Autorzy publikacji scharakteryzowali bioak-

tywne składniki diety, czyli te komponenty, których działanie w organizmie 

człowieka polega na przenoszeniu informacji pochodzących ze środowiska 

zewnętrznego i dzięki temu wpływa na ilość i jakość procesu ekspresji genów. 

Szczegółowo opisano dotychczasowy profil badań naukowych nad tym zagad-

nieniem i poziomy działania biologicznego bioaktywnych składników diety, 

polegającego m.in. na regulacji struktury chromatyny oraz bezpośrednim 

wpływie na aktywność receptorów jądrowych. Autorzy przytoczyli rezultaty 

rozważań potwierdzających m.in. oddziaływanie antyoksydantów (flawo-

noidów, izotiocyjanianów, terpenów) oraz niskocząsteczkowych związków 

zawierających siarkę na inhibitory enzymatycznych białek i wewnątrzkomór-

kowe szlaki sygnalizacyjne. Bioaktywne składniki diety mają także możliwość 

indukowania apoptozy (programowanej śmierci komórki) lub zahamowania 

cyklu komórkowego. Kwercetyna, sylimaryna, kurkumina mogą zahamować 

działanie czynnika transkrypcyjnego NF-κB. Inne oddziałują z cytochro-

mem P450E1, odpowiedzialnym za kancerogenezę. Braki kwasu foliowego,

1 M. Gętek, N. Czech, K. Fizia, A. Białek-Dratwa, M. Muc-Wierzgoń, T. Kokot, E. Nowakow-

ska-Zajdel, Nutrigenomika – bioaktywne składniki żywności, „Postępy Higieny i Medycyny 

Doświadczalnej” 2013, 67, s. 255–260.

J
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witaminy B
6
 i B

12
 mogą być z kolei odpowiedzialne za występowanie raka 

jelita i dysfunkcje mózgu. Szczegółowo opisano również profil i istotę dzia-

łania makro i mikroelementów na syntezę i naprawę DNA. Podkreślono 

także istotny wpływ diety (niektórych tłuszczów, witamin i składników 

mineralnych) na sam proces metylacji DNA. Na końcu pracy stwierdzono 

jednoznacznie, że nutrigenomika jest na razie nauką raczkującą, ale w przy-

szłości może być praktycznie wykorzystana podczas projektowania sposo-

bu żywienia dla konkretnej populacji lub w nowatorskich rozwiązaniach 

w leczeniu i profilaktyce osób cierpiących na konkretną chorobę. 

Kolejny bardzo interesujący artykuł naukowy pojawił się na łamach cza-

sopisma „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”. Dotyczy on biotrans-

formacji oraz kumulowania się niesteroidowych leków przeciwzapalnych 

w środowisku. Artykuł Biotransformacja wybranych niesteroidowych leków 

przeciwzapalnych w środowisku, którego autorkami są Urszula Guzik, Kata-

rzyna Hupert-Kocurek, Adrianna Mazur i Danuta Wojcieszyńska2, dotyka 

istotnego problemu lawinowego zwiększania się spożycia niesteroidowych 

leków przeciwzapalnych (np. przeciwbólowych) dostępnych bez recepty, 

w których składzie można znaleźć m.in. ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, 

naproksen czy diklofenak. W każdym z krajów europejskich rocznie zażywa 

się około 100 ton samego ibuprofenu. Stanowi to więc duży problem środo-

wiskowy. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, które w organizmach żywych 

ulegają tylko częściowej transformacji, nie są degradowane i w wyniku wy-

dalania wraz z kałem i moczem dostają się do kanalizacji, skąd trafiają do 

oczyszczalni, a kolejno mogą przeniknąć nawet do wód powierzchniowych. 

Leki niesteroidowe lub ich metabolity mogą być także zatrzymane w szlamie 

ściekowym, który często stosowany jest do rekultywacji terenu lub jako na-

wóz w rolnictwie. Przez te zabiegi szkodliwe substancje mogą trafiać do gleby. 

Kolejną przyczyną przedostawania się leków niesteroidowych do środowiska 

naturalnego są błędy w przechowywaniu i nieprawidłowe sposoby utylizacji 

niezużytych lub przeterminowanych leków (wyrzucanie do kontenerów, to-

alety). Trafiają one na wysypisko śmieci lub bezpośrednio do oczyszczalni, 

skąd mogą się dostawać do wód gruntowych i zanieczyszczać glebę. Autorzy 

publikacji podkreślają także toksyczność w szczególności długotrwałego na-

-rażenia nawet na niewielkie ilości niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

2 U. Guzik, K. Hupert-Kocurek, A. Mazur, D. Wojcieszyńska, Biotransformacja wybranych nie-

steroidowych leków przeciwzapalnych w środowisku, „Bromatologia i Chemia Toksykologicz-

na” 2013, 1, s. 105–112.
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Przytaczają wyniki badań, m.in. nad określeniem toksyczności diklofenaku 

dla składnika fitoplanktonu Dunaliella tertiolecta. Po narażeniu trwającym 

96 godzin EC 50, czyli stężenie, które spowodowało wystąpienie 50% reakcji 

u grupy testowej, wynosiło 185,69 mg/dm3, u pstrąga tęczowego (Oncorhyn-

chus mykiss) po 28 dniach przebywania w akwariach, w których dodano ten 

lek w różnych stężeniach (1, 5, 20, 100 i 500 μg diklofenaku/dm3 wody). Już 

w akwariach, gdzie dodano 5 μg diklofenaku na dm3 wody, obserwowano 

zmiany zwyrodnieniowe i nekrotyczne w nerkach i skrzelach badanych ryb. 

Z powyższych względów niezbędne jest poszukiwanie alternatywnych, inno-

wacyjnych metod i rozwiązań, które przyczyniłyby się do degradacji leków 

przez szybką biotransformację. Zaprezentowano rezultaty międzynarodo-

wych badań nad zastosowaniem wybranych bakterii (np. Actinoplanes sp) 

i grzybów (Cunninghamella elegans, Beauveria bassiana, Cunninghamella 

echinulata, Phanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor, Irpexlacteus, 

Ganoderma lucidum, Phanerochaete chrysosporium) w degradacji poszcze-

gólnych leków. Autorzy przybliżyli również problemy wynikające z wyko-

rzystania tychże mikroorganizmów, opisali metabolity wtórne oraz układy 

enzymatyczne i szlaki zaangażowane w biotransformację, a także potencjalną 

całkowitą degradację szkodliwych substancji. W konkluzji wskazano potrze-

bę zastosowania zintegrowanych systemów (chemicznego i biologicznego) 

w celu skuteczniejszego oczyszczania ścieków z trudno degradowanych 

związków, jakimi są niesteroidowe leki przeciwzapalne. Prezentując ten arty-

kuł, warto podkreślić, że farmaceuci w aptekach powinni informować pacjen-

tów o szkodliwym wpływie nieprawidłowo utylizowanych leków i uczulać ich 

na związany z tym problem zanieczyszczenia środowiska.

Ze względu na coraz większą popularność alternatywnych surowców 

pozyskiwanych z roślin i zwierząt w medycynie, farmakoterapii i kosmetolo-

gii uwaga pacjentów aptek często skupiona jest na kremach, balsamach i to-

nikach powstających na bazie substancji naturalnych. Jednymi z produktów 

wzbudzających takie zainteresowanie są rozpowszechnione przede wszyst-

kim w sprzedaży wysyłkowej kosmetyki, których głównym komponentem 

jest śluz ślimaka. Do tej pory, szukając doniesień naukowych na temat 

wpływu tego typu produktów na skórę człowieka, można się było natknąć 

na niewiele istotnych, fachowych i potwierdzonych badaniami naukowymi 

publikacji. W większości doniesienia dotyczyły samego składu śluzu różnych 

ślimaków oraz działania pojedynczych komponentów wydzieliny mięczaków 

na etapie badań laboratoryjnych. Autorzy publikacji The effects of filtrate of 
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the secretion of the Cryptomphalus aspersaCryptomphalus aspersa on photoaged skin3  pokusili się 

o wykonanie  trwającego 14 tygodni doświadczenia, w którym brało udział 

25 kobiet w wieku od 45 do 65 lat z objawami fotostarzenia się skóry twarzy. 

Naukowcy używali do badań powszechnie dostępnego kremu (8% wydzieliny 

Helix aspersa Müller = Cryptomphalus aspersa, SCA) oraz płynnego serum 

w ampułkach (40% wydzieliny) po jednej stronie twarzy pacjentki, drugą 

stronę twarzy traktowano natomiast placebo. Systematycznie (w 2., 8. i 14. ty-

godniu doświadczenia), przy użyciu najnowszej aparatury stosowanej w ba-

daniach dermatologicznych, skórę kobiet poddawano kontroli i oceniano 

zmiany zachodzące w jej strukturze. Istotne różnice pomiędzy cerą smarowa-

ną placebo a częścią twarzy, gdzie zastosowano krem lub ampułki zawierające 

SCA, zaobserwowano już w 8. tygodniu badania. Parametry utrzymywały się 

jeszcze 14 dni po zakończeniu kuracji. Różnice te objawiały się przykładowo 

zmniejszeniem głębokości zmarszczek okołoocznych, zmarszczek w oko-

licy ust oraz ogólną poprawą tekstury skóry po stronie twarzy traktowanej 

kosmetykiem stworzonym na bazie śluzu ślimaka. Dowiedziono więc, że 

wydzielina Cryptomphalus aspersa (w porównaniu z nieaktywnym placebo) 

stosowana regularnie przez 14 tygodni była dobrze tolerowana, nie wywołała 

niepożądanych skutków ubocznych, istotnie zniwelowała ilość zmarszczek 

u badanych pacjentek w średnim wieku, a przede wszystkim przyczyniła się 

do poprawy kondycji ich skóry. 

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

3 S.G. Fabi, J.L. Cohen, J.D. Peterson, M.G. Kiripolsky, M.P. Goldman, The effects of filtrate of 

the secretion of the Cryptomphalus aspersa on photoaged skin, „Journal of Drugs in Dermatol-

ogy” 2013, 12(4), s. 453–457.
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W
edług Atlasu diabetologicznego opublikowanego przez In-

ternational Diabetes Federation, prezentującego wyniki epi-

demiologiczne z całego świata dotyczące liczby dorosłych 

osób (w wieku 20–79 lat) z cukrzycą, w 2012 roku liczba diabetyków w na-

szym kraju przekroczyła trzy miliony! Polska plasuje się na czwartym miejscu 

w Europie pod względem procentowego udziału cukrzyków w społeczeństwie, 

a liczba mieszkańców Polski dotkniętych cukrzycą stanowi 10,6% ogółu lud-

ności w naszym kraju1. Jest to więc bardzo powszechny problem, z którym 

muszą sobie radzić także farmaceuci. Tym bardziej że to właśnie na pra-

cownikach aptek spoczywa obowiązek prowadzenia opieki farmaceutycznej, 

pozwalającej w przypadku cukrzycy zarówno typu 1, jak i 2 na szczególnie 

efektywną pomoc chorym. Cukrzyca jest zresztą opisywana w wielu podręcz-

nikach i opracowaniach z zakresu opieki farmaceutycznej jako modelowe 

schorzenie, w którym rola aptekarza może być wręcz decydująca. Z tego też 

powodu warto sięgnąć po odpowiednie lektury, tym bardziej że na półkach 

księgarskich pojawiło się ostatnio kilka wartościowych nowości dotyczących 

cukrzycy – choroby, która zyskała sobie miano „globalnej epidemii XXI wie-

ku” i „największego zagrożenia dla zdrowia populacji ludzkiej na świecie”.

Z pewnością najciekawszą dla aptekarzy pozycją dotyczącą cukrzycy 

jest najnowsza książka Józefa Drzewoskiego zatytułowana Racjonalne pod-

stawy stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych w terapii cukrzycy 

typu 2.  Autor w swej pracy porusza wiele aktualnych problemów, z którymi 

stykają się powszechnie farmaceuci. W kolejnych rozdziałach omawia pato-

genezę choroby, prezentuje rozważania na temat profilaktyki i opisuje krok 

po kroku strategię leczenia cukrzycy i współistniejących chorób towarzyszą-

cych. Z farmakologicznego punktu widzenia najważniejszy jest szczegółowy, 

przedstawiony w przystępny sposób opis danych na temat wprowadzonych 

i stosowanych w terapii cukrzycy preparatów, a także nowych, będących jesz-

cze w fazie badań, doustnych leków przeciwcukrzycowych2.

Kolejną pozycją, z której w codziennej pracy z pacjentami cierpiącymi 

na cukrzycę typu 1 i 2 mogą korzystać pracownicy aptek, jest opracowanie 

z serii „Opieka Farmaceutyczna. Zza pierwszego stołu – dla pierwszego stołu” 

1 http://www.idf.org.
2 http://www.termedia.pl.
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pt. Cukrzyca – poradnik farmaceutyczny autorstwa Iris Hinneburg. Książkę 

opublikował MedPharm, a redaktorami wydania polskiego są Anna Noczyń-

ska, Janusz Pluta i Piotr Bohater. Mimo że pozycja ta ukazała się w 2011 roku, 

nadal stanowi źródło cennych informacji. Według wydawcy po zapoznaniu 

się z kolejnymi rozdziałami książki aptekarz będzie przygotowany do spra-

wowania kompleksowej opieki farmaceutycznej oraz dzielenia się fachową 

wiedzą na temat cukrzycy3.

Pośród licznych nowości traktujących o cukrzycy na uwagę zasługuje 

również pozycja wydawnictwa Termedia pod redakcją Leszka Czupryniaka 

zatytułowana Nowe trendy w diabetologii 2012/2013. Publikacja została po-

dzielona na 14 rozdziałów prezentujących kolejno cztery główne obszary, te-

maty, związane z perspektywami (najnowsze osiągnięcia naukowe w leczeniu 

cukrzycy), patogenezą, leczeniem i potencjalnymi powikłaniami u pacjentów 

dotkniętych cukrzycą. Książka stanowi cenne uzupełnienie wiedzy akademic-

kiej o najnowsze informacje dotyczące samej choroby, metod jej leczenia, po-

stępów medycyny, a także alternatywnych metod walki z cukrzycą. Autorzy 

opisują podłoże genetyczne tej choroby, zwracają uwagę na postęp osiągnięty 

przez świat nauki w zapobieganiu cukrzycy i przytaczają nowatorskie sposoby 

terapii powikłań powstających w trakcie przebiegu choroby. Miejsca nie mo-

gło zabraknąć także dla obszernego omówienia leków przeciwcukrzycowych4.

Książką adresowaną przede wszystkim do lekarzy jest pozycja zatytułowa-

na Zespół stopy cukrzycowej. Patogeneza, diagnostyka, klinika, leczenie  pod 

redakcją naukową Waldemara Karnafla, wydana przez PZWL. Opracowanie 

to, opatrzone licznymi fotografiami, radiogramami i pedobarografiami, stwo-

rzono, opierając się na najnowszej wiedzy praktycznej i teoretycznej, popartej 

badaniami naukowymi dotyczącymi zespołu stopy cukrzycowej (ZSC). Książka 

została podzielona na 13 rozdziałów traktujących z detalami o epidemiologii, 

etiologii ZSC, czynnikach sprzyjających jego powstaniu oraz możliwościach za-

pobiegania. W monografii autorzy zawarli również opis nowoczesnych metod 

leczenia ogólnoustrojowego i miejscowego stopy cukrzycowej5. 

Wystąpienie ZSC należy do najczęstszych przyczyn amputacji kończyn 

u pacjentów cierpiących na cukrzycę, tym samym skutkując ciężkim inwa-

lidztwem6. Wczesna interwencja jest podstawą w leczeniu ran diabetyków, 

3 http://www.medpharm.pl.
4 http://www.termedia.pl.
5 http://www.wydawnictwopzwl.pl.
6 A. Korzon-Burakowska, Stopa cukrzycowa – patogeneza i praktyczne aspekty postępowania, 

„Forum Medycyny Rodzinnej” 2006, nr 2, s. 234–241.
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dlatego też edukacja powinna stanowić bodziec stymulujący prawidłowe 

zachowania wśród osób narażonych na wystąpienie ZSC. Zarówno lekarze 

pierwszego kontaktu, jak i farmaceuci powinni zachęcać pacjentów do więk-

szej dbałości o profilaktykę stopy cukrzycowej.

Cukrzyca coraz częściej dotyka także najmłodszych członków społe-

czeństwa. Niezmiernie istotne jest więc zwiększenie świadomości oraz pre-

cyzyjne określenie sposobów postępowania rodziców dzieci cierpiących na 

cukrzycę. W tym celu powstała książka Cukrzyca u dzieci. Po drugiej stronie 

lustra. Choroba widziana oczami dziecka. Jest to pozycja napisana przez 

Rachel Besser. Autorka jest pediatrą, specjalizuje się w leczeniu cukrzy-

cy u najmłodszych, ma doświadczenie w pracy zarówno z rodzicami, jak 

i dziećmi diabetykami. Autorka przybliża problemy, z jakimi stykają się na 

co dzień rodziny, w których występuje problem cukrzycy, i sytuacje, na które 

narażone są osoby z otoczenia diabetyka. Jednak co najistotniejsze, książka 

ta jest również próbą spojrzenia na codzienną egzystencję chorego młodego 

człowieka z nieco odmiennej perspektywy: osoby dorastającej i wkraczającej 

w życie z bagażem złych doświadczeń związanych z cukrzycą. Polecana jest 

jako lektura dla rodziców, pedagogów i wszystkich osób mających kontakt 

z dziećmi chorymi na cukrzycę7.

W połowie bieżącego roku na rynku księgarskim pojawiło się także kilka 

poradników o tematyce kulinarnej skierowanych do diabetyków. Na uwagę 

zasługuje pozycja zatytułowana Co jeść przy cukrzycy autorstwa Wiesławy 

Rusin. W książce zawarte są ułożone według pór roku propozycje odżywczych 

potraw, w szczególności dla osób cierpiących na cukrzycę. Publikacja może 

stanowić cenne źródło, dzięki któremu diabetycy poznają nowatorskie prze-

pisy kulinarne powstałe na bazie m.in. kuchni śródziemnomorskiej i innych 

kuchni europejskich. Wielowariantowe rozwiązania dotyczące serwowanych 

posiłków stwarzają wiele możliwości dostarczania diabetykowi odpowiedniej 

porcji zbilansowanych racji pokarmowych. Autorka prezentuje wachlarz 

kolorowych, wartościowych i tanich dań wspomagających leczenie cukrzy-

cy. Pozycja ta szczególnie polecana jest dla osób, które przez swoją chorobę 

zatraciły wiarę w możliwości smacznej konsumpcji i dla których cukrzyca 

równoważna jest z codziennym wyobcowaniem kulinarnym8.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

7 http://www.medicon.pl.
8 http://www.ksiazki-medyczne.pl.
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Marcin Gorzecki

B
ohaterem kolejnego odcinka cyklu Aptekarze Małopolski jest 

magister farmacji Marcin Gorzecki, postać kojarzona w pierw-

szych trzech dekadach XX wieku z Nowym Sączem, w którym to 

mieście prowadził aptekę Pod Gwiazdą.

Magister Marcin Gorzecki urodził się w Tarnowie w 1856 roku jako 

Marcin Goltman. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie, w 1872 roku, roz-

począł praktykę apteczną we Lwowie. Egzamin 

tyrocynalny zdał 4 września 1875 roku, po czym – 

przez kilka lat – pracował w aptekach lwowskich. 

13 lipca 1881 roku uzyskał dyplom magistra far-

macji Uniwersytetu Lwowskiego. W 1884 roku 

zmienił nazwisko na Gorzecki, o czym skwapli-

wie doniosło „Czasopismo Towarzystwa Aptekar-

skiego”: „P. Marcin Goltman, magister farmacyi 

rodem z Tarnowa, zmienił na podstawie zezwo-

lenia c.k. Namiestnictwa swoje rodowe nazwisko 

Goltman na Gorzecki”.

Kolejnymi miejscami pracy Marcina Gorzec-

kiego po ukończeniu studiów były apteka Fran-

ciszka Jamrógiewicza w Tarnopolu (dwa lata), 

a następnie Piotra Mikolascha we Lwowie (dzie-

sięć lat). Od 1 maja 1893 roku dzierżawił aptekę 

Zygmunta Kalickiego w Przemyślu na Zasaniu. 

Z tego okresu życia Gorzeckiego zachował się interesujący dokument po-

zostający obecnie w zbiorach krakowskiego Muzeum Farmacji. Jest to odpis 

pisma c.k. Starostwa w Przemyślu, adresowanego do magistra Gorzeckiego, 

w którym przedstawione zostały jego wysokie kwalifikacje i wzorowy spo-

sób prowadzenia apteki: „prowadzona jest [...] wzorowo, jakość artykułów 

utrzymywanych jest doborowa, a osoba Pana jako sumiennego aptekarza 

i człowieka nieposzlakowanego charakteru ma tutaj ustaloną sławę”.

Magister Marcin Gorzecki

Źródło: „Wiadomości Farma-
ceutyczne” 1931, nr 14, s. 177. 
Ze zbiorów autora.
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Dzierżawa apteki na przemyskim Zasaniu trwała w sumie pięć lat, a po jej 

zakończeniu – na kolejnych pięć lat – Gorzecki wydzierżawił aptekę Ignacego 

Lesikowskiego przy krakowskim Kleparzu. W 1897 roku musiał przeżywać 

ciężkie chwile – 27 sierpnia tegoż roku otrzymał koncesję na założenie upra-

gnionej własnej apteki w podkrakowskim Zwierzyńcu. Aptekę tę otworzył 

10 lutego 1899 roku, po czym... 1 sierpnia Najwyższy Trybunał Administra-

cyjny uchylił decyzję nadającą koncesję! Musiał więc Gorzecki zlikwidować 

aptekę i powrócić do dzierżawy apteki Lesikowskiego.

W 1903 roku magister Gorzecki został zwycięzcą konkursu na otwarcie 

apteki w Nowym Sączu. Koncesję na jej założenie i prowadzenie przyznało 

Gorzeckiemu c.k. Starostwo w Nowym Sączu w styczniu 1904 roku. Apteka 

Pod Gwiazdą otwarta została 29 października 1904 roku w domu Völkera 

przy ul. Grodzkiej 2. Jednak już w 1905 roku... c.k. Namiestnictwo cofnęło 

decyzję c.k. Starostwa i nadało koncesję magistrowi farmacji Edwardowi 

Kiernikowi! Nie znamy niestety szczegółów batalii, jaką Gorzecki musiał 

stoczyć z administracją austriacką, ostatecznie jednak koncesja pozostała 

przy nim i nowo otwartej apteki nie musiał likwidować.

Lokalizacja apteki Pod Gwiazdą w domu Völkera przy ul. Grodzkiej 

Źródło: zbiory autora, fot. M. Bilek.

W Nowym Sączu Gorzecki dał się poznać jako działacz społeczny. Był 

m.in. sędzią obywatelskim w sądzie handlowym. Obowiązki te pełnił od 

1914 roku. Był także członkiem nowosądeckiego Towarzystwa Gimnastycz-

nego „Sokół”. Angażował się w życie zawodowe. W 1886 roku brał udział 
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w „XVIII walnym zgromadzeniu galicyjskiego towarzystwa aptekarskiego 

i wybrany został w czasie wyborów do skrutynium”. W 1901 roku, na „nad-

zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Kasy chorych dla współpra-

cowników aptekarskich”, działającej przy Towarzystwie „Unitas”, wybrany 

został „sędzią polubownym” Kasy. W 1902 roku Walne Zebranie Gremium 

Aptekarzy Galicji Zachodniej mianowało Gorzeckiego „przez aklamacyę” 

swym sekretarzem. Dodatkowo powierzono mu funkcję zastępcy członka 

„komisyi egzaminacyjnej” oraz członka „komisyi kwalifikacyjnej”. Jako se-

kretarz Gremium brał udział w najważniejszych wydarzeniach w życiu za-

wodu – m.in. w walnych zgromadzeniach Ogólnoaustriackiego Towarzystwa 

Aptekarzy. W 1904 roku był członkiem „komisyi dyscyplinarnej” Gremium, 

a w 1906 roku ponownie zasiadał w Komisji Kwalifikacyjnej. W 1912 roku 

magister Gorzecki nie był już sekretarzem, ale w pracach Gremium nadal brał 

udział, piastując ważną funkcję „wydziałowego gremialnego”. W 1913 roku wy-

znaczony został przez Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej jako „delegat do 

wizytacyi” aptek w Krościenku, Szczawnicy, Limanowej, Krynicy i Muszynie.

Marcina Gorzeckiego niezwykle ciepło scharakteryzował magister far-

macji Franciszek Herod, redaktor i wydawca czołowego polskiego czasopi-

sma farmaceutycznego okresu międzywojnia – „Wiadomości Farmaceutycz-

nych”. Herod, który praktykował w aptece Gorzeckiego w pierwszych latach 

jej istnienia, tak wspominał dawnego szefa: „wdzięczność moja nigdy nie 

wygaśnie dla rozmiłowanego w swym zawodzie p. M. Gorzeckiego w N. Są-

czu, który dał mi przykład wzorcowego aptekarza”. Ponadto w krótkiej notce 

jubileuszowej poświęconej Gorzeckiemu charakteryzował nowosądeckiego 

aptekarza: „w pracy skromny i cichy, nie szuka rozgłosu”. Zapewne dzięki 

staraniom magistra Heroda w 1932 roku Gorzecki otrzymał dyplom hono-

rowy Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego „L annos In 

Labore pro aegroti bono”, przyznawany farmaceutom pracującym w zawo-

dzie 50 lat i więcej. Obecnie dyplom ten, podobnie jak dyplom magisterski 

Gorzeckiego, eksponowany jest w krakowskim Muzeum Farmacji.

Magister Gorzecki zmarł w wieku 75 lat 5 stycznia 1932 roku. Pogrzeb 

odbył się dwa dni później, 7 stycznia. Redakcja „Wiadomości Farmaceutycz-

nych”, w których ukazał się nekrolog, wspominała, że aptekę swą „prowadził 

do ostatnich chwil życia”, a była ona „wzorem placówki pedagogiczno-

-zawodowej”. Na nowosądeckim cmentarzu komunalnym znajduje się grób 

rodzinny Boruckich i Gorzeckich, na którym umieszczono jednak tylko ta-

blicę nagrobną Marcina Gorzeckiego, „właściciela apteki, Obywatela miasta 

N. Sącza, Sędziego Obywatelskiego”.
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Druga lokalizacja apteki Pod Gwiazdą w narożnym domu u zbiegu ulic Grodzkiej 
i Kunegundy. Widoczny napis „Apteka” na fasadzie

Źródło: zbiory autora, fot. M. Bilek.

Emaliowana tabliczka „Dzwonek do apteki” umieszczona przy drzwiach apteki Pod Gwiazdą

Źródło: zbiory autora, fot. M. Bilek.

Po śmierci Marcina Gorzeckiego apteka Pod Gwiazdą przeszła na włas-

ność spadkobierców. 1 września 1932 roku wydzierżawili oni aptekę krewnej, 

magister farmacji Janinie Jurackiej, która przeniosła lokal apteczny z domu Völ-

kera do pobliskiej kamienicy na rogu ulic Grodzkiej i Kunegundy. W 1939 roku 

apteka Pod Gwiazdą była już własnością Jurackiej. Warto wspomnieć, że 

o dawnym przeznaczeniu tego lokalu nadal świadczą czytelny napis „Apteka” 

na fasadzie od strony ul. Grodzkiej oraz emaliowana tabliczka „Dzwonek do 

apteki” przy wejściu od strony skrzyżowania z ul. Kunegundy. Są to jedne z nie-

licznych zachowanych pozostałości po dawnych małopolskich aptekach...

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

Praktyki wakacyjne studentówPraktyki wakacyjne studentów.  Tegoroczne praktyki wakacyjne dla stu-

dentów szkół akademickich nie ominęły i słuchaczów Wydziału Farmaceu-

tycznego Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego. Mianowicie studentka farmacji 

Halina Zagórska otrzymała praktykę w Bułgarii w laboratorium analitycz-

nym Banku Rolnego przy badaniu olejku różanego.

„Wiadomo�ci Farmaceutyczne” z �� lipca !"#$ roku.

Handel lekami przez lekarzyHandel lekami przez lekarzy.  „Nowa Rzeczpospolita” podaje: sądy dys-

cyplinarne izb lekarskich rozpatrzyły kilka spraw lekarzy, pociągniętych do 

odpowiedzialności za uprawianie handlu aptekarskiego. Za handel aptekarski 

lekarzy skazano na grzywny pieniężne i nagany. 

„Wiadomo�ci Farmaceutyczne” z % sierpnia !"#$ roku.

Rośliny lecznicze na autostradach Rośliny lecznicze na autostradach w w NiemczechNiemczech.  „Pharmazeutische 

Post” powtarza w nrze z dn. 2 lipca za „Völkischer Beobachter” propozycję, 

żeby wobec głodu ziemi uprawnej w Niemczech zużyć dla hodowli roślin 

leczniczych pochyłości i pasmo środkowe autostrad. Grunt ten jest zasadni-

czo dla ludzi niedostępny, można by na nim hodować i rośliny trujące. 

„Wiadomo�ci Farmaceutyczne” z !� sierpnia !"#$ roku.

Apteka ofiarą rozbudowyApteka ofiarą rozbudowy.  Jedna z największych prowadzonych obecnie 

robót miejskich w Warszawie – to połączenie śródmieścia z Żoliborzem, dla 

którego burzy się 6 wielkich kamienic, położonych przy ul. Bonifraterskiej 

i Franciszkańskiej. W jednej z nich mieściła się apteka J. Weintrauba i L. Lich-

tenfelda, która musiała się przenieść. W ostatniej dopiero chwili z trudem 

apteka ta została przeniesiona kilka domów dalej do lokalu przy ul. Francisz-

kańskiej nr 12.

„Wiadomo�ci Farmaceutyczne” z � wrze�nia !"#$ roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Z dawnej apteki

Cort. Sassafras (Cortex Sassafras) – kora sasa-

frasowa; surowiec: korzenie sasafrasu lekarskie-

go (Sassafras offi  cinale Nees & Eberm.) – gatu-

nek drzewa występującego we wschodniej części 

Ameryki Północnej; używany leczniczo przez 

ludność tubylczą, do Europy trafi ł w drugiej po-

łowie XVI wieku. Zarówno z kory, jak i z korze-

ni sasafrasu otrzymuje się aromatyczny olejek 

safrolowy o słodkawym, lekko szczypiącym za-

pachu przypominającym zapach kopru włoskie-

go. Olejek ten znalazł zastosowanie w przemyśle 

perfumeryjnym. Dawne przepisy medyczne za-

lecały stosowanie olejku i  drewna sasafrasowe-

go w  leczeniu nadciśnienia i  puchliny wodnej 

(działanie diuretyczne). Był to również środek 

napotny, pobudzający trawienie, poprawiający 

nastrój, a przede wszystkim antyseptyczny – na-

par z rozdrobnionej kory to skuteczny preparat 

do przemywania wyprysków skórnych w  cho-

robach zakaźnych. Obecnie jego zastosowanie 

zostało ograniczone ze względu na stwierdzone 

właściwości kancerogenne.

Naczynia ze zbiorów Muzeum Farmacji UJ CM: 

puszka apteczna (Cortex Sassafras) – drewno, 

XVIII wiek (nr inw. 4250), dar Apteki Społecz-

nej w  Międzychodzie k. Poznania przekazany 

w  1958 roku. Karafk a apteczna (Oleum sas-

safras) – szkło białe, przeźroczyste, XIX wiek 

(nr inw. 3171), dar Apteki Społecznej nr 2 w Lu-

blinie przekazany w 1955 roku.

mgr farm. Iwona Dymarczyk

Ol. Sassafras (Oleum sassafras) – 

olejek safrolowy.
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