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Informacje bieżące
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel.: (12) 264 25 53
faks: (12) 264 25 09
e-mail: biuro@oia.krakow.pl
kod dostępu: 7447

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745
Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 17.00
we wtorki, środy i piątki od 9.00 do 15.30
Używając kodu dostępu do lokalu OIA w Krakowie, należy wybrać na klawiaturze
domofonu 68, nacisnąć przycisk „klucz” i wpisać kod

Prezes
mgr farm. Barbara Jękot pełni dyżury:
w poniedziałki i czwartki od 10.00 do 17.00
w piątki od 10.00 do 12.00

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Barbara Zakrzewska pełni dyżur:
we wtorki od 10.00 do 12.00

Radca prawny OIA
mgr Janusz Brol pełni dyżur:
w poniedziałki od 14.00 do 17.00

Wysokość składek członkowskich OIA – od 1.07.2012
 członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 40 zł
 emeryci i renciści, którzy przed 31.03.2012 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
Zgodnie z powyższą informacją zwracamy uwagę, że tylko po zgłoszeniu w Izbie faktu
przejścia na emeryturę lub rentę i zaprzestania w związku z tym wykonywania zawodu członek Izby może skorzystać ze zwolnienia ze składek. Izba nie ma możliwości
pozyskania takiej informacji z innych źródeł i do momentu zgłoszenia przez Państwa
zaprzestania wykonywania zawodu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
składka jest naliczana, a część należnej składki ustalonej przez Krajowy Zjazd Aptekarski jest odsyłana do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
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Słowo Prezesa

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

M

ija kolejny rok naszej wytężonej
pracy w aptekach. Wkrótce będziemy sobie składać życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. Tylko czy anioły
zechcą nas wysłuchać? Bo przecież dla jednych
szczęściem jest spokojna praca i realizowanie się w zawodzie (a nie sprzedaż
preparatów dnia za punkty), a dla innych utrzymanie własnej apteki i możliwość godnego życia.
Czasy są ciężkie. Podzieliśmy się na „tych sieciowych” i „tych prywatnych”, a stanowimy przecież jeden samorząd i mamy wspólne zadania i cele.
Boleję bardzo nad tym podziałem, bo nie jest to dobra droga dla naszego
zawodu. Nie mówimy jednym głosem i dlatego korzystają z tego inni – właściciele aptek, którzy nie są farmaceutami. Po 1 stycznia 2014 roku zacznie
obowiązywać nowelizacja ustawy refundacyjnej i zobaczymy, co nam przygotuje Ministerstwo. Mam nadzieję, że dzięki determinacji samorządu uda
się wywalczyć takie marże na leki refundowane, które nawet niewielkim aptekom pozwolą się utrzymać na rynku.
W dalszym ciągu pełnimy dyżury nocne, które w większości przynoszą
stratę finansową. Zazdrościmy naszym zachodnim sąsiadom wywalczonych
dopłat do dyżurów nocnych (w Niemczech od 1 sierpnia 2013 roku wprowadzono do każdego dyżuru dopłatę). Miejmy nadzieje, że kilkuletnia walka
naszego samorządu o płatne dyżury również zakończy się sukcesem.
Zastanawiam się, czy w 2014 roku będziemy spełniać swoją misję w aptekach, służąc radą, i pomagać pacjentom, czekając na nich z uśmiechem na
ustach, czy będziemy ich odsyłać po leki na następny dzień z powodu braków
w zaopatrzeniu spowodowanych rzadszymi dostawami z hurtowni. Ile aptek,
których właścicielem jest aptekarz, obroni się przed sieciami?
Może jestem niepoprawną optymistką, ale wierzę, że jesteśmy w stanie
przekonać do swoich racji Ministra Zdrowia. Będzie ciężko, ale nie czas się
poddawać. Należy dążyć do wprowadzenia płatnej opieki farmaceutycznej (tak by apteki konkurowały fachowością, a nie cenami) i przywrócenia
„apteki dla aptekarza”, tak jak jest w wielu państwach Unii Europejskiej. Jest
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Słowo Prezesa
to jedynym gwarantem niezależnego od biznesu zdrowia publicznego, bezpiecznej dystrybucji leków opartej na rzeczywistych potrzebach pacjentów
i wiedzy farmaceutów oraz niezależności zawodu.
Życząc zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, zacytuję fragment z Piątej góry
Paulo Coelho:
Każdy człowiek ma prawo czasem zwątpić i porzucić swoje dzieło,
natomiast nie ma prawa o nim zapomnieć1.

Pamiętajmy o naszym pięknym, przeżywającym obecnie trudne chwile
zawodzie i jego misji!
Kraków, grudzień 2013
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Wszystkim farmaceutkom i farmaceutom
radosnego spędzenia
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu sukcesów
w Nowym Roku
życzą Okręgowa Rada Aptekarska
oraz pracownicy
Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Krakowie

1
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Za: P. Coelho, Przemiany. Kalendarz 2013, Warszawa 2012.
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Od redakcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

M

ijający rok kończy dla wielu z nas kolejny pięcioletni okres
edukacyjny. Zawsze przy takiej okazji zaczynamy śledzić statystyki i przyglądać się wynikom. Jestem pod wielkim wrażeniem
tego, jak masowo farmaceuci podnoszą swoje kwalifikacje, poszerzają starą
i zdobywają nową wiedzę fachową, uczestniczą w szkoleniach, konferencjach,
posiedzeniach naukowych, sympozjach, a także bardzo często korzystają ze
szkoleń internetowych. Wielu przed końcem roku złożyło w Okręgowej Izbie
Aptekarskiej karty szkolenia ciągłego z certyfikatami potwierdzającymi zaliczenie 100 punktów edukacyjnych. Zazwyczaj jest to okupione brakiem czasu dla
rodziny i siebie, ale świadczy dobitnie o jednym: większość naszych koleżanek
i kolegów niezwykle poważnie traktuje wykonywanie zawodu, zdaje sobie również sprawę, że wiedza raz zdobyta i nieaktualizowana staje się mało użyteczna.
Chciałabym podkreślić, że jako Izba staramy się Państwu umożliwić
uczestniczenie w różnych formach szkolenia. Mamy nadzieję, że obecnie
poczynione kroki będą dawały efekty w przyszłości. Komisja Naukowo-Szkoleniowa zainicjowała cykl szkoleń połączonych z praktycznymi warsztatami.
Jako Okręgowa Rada Aptekarska nawiązaliśmy ściślejszą współpracę z Krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Prezes i wiceprezesi spotykali się z władzami Wydziału Farmacji UJ CM, by omawiać
sprawy aktualizacji tematów szkoleń. Moje ostatnie spotkanie z prof. Barbarą
Filipek poświęcone było modernizacji szkoleń internetowych na platformach
e-learningowych e-duk@cja i e-farmacja.
W obecnym numerze szczególnie rekomenduję działy:
 Vademecum kierownika apteki – omówienie pozostałych rodzajów
kontroli inspekcji farmaceutycznej, postępowania pokontrolnego oraz
praw, obowiązków i odpowiedzialności karnej kontrolowanego;
 Legislacja – artykuł na temat zmian w prawie farmaceutycznym, jakie
weszły w życie w ostatnim okresie;
 Wydarzenia i Dzień Aptekarza – wiadomości o odbywających się imprezach korporacyjnych.
Polecam także zapoznanie się z informacją o II Europejskiej Konferencji
Farmacji Onkologicznej, która odbędzie się 26–28 czerwca 2014 roku w Krakowie.
Wszystkim koleżankom i kolegom farmaceutom oraz pracownikom Izby
Aptekarskiej życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie
rodziny, bliskich lub znajomych, w atmosferze miłości i życzliwości, oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.
Redaktor naczelna
Elżbieta Rząsa-Duran
Farmacja Krakowska 4 / 2013
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Kalendarium
2.08.2013	
Kraków – VI Festiwal Muzyczny „Barbakan”. Mecenat nad koncertem po raz kolejny objęła Farmina sp. z o.o. Kraków. Udział wzięła
Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
19.08.2013	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
27.08.2013
Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
30.08–2.09.2013	
Kietlice – zorganizowane przez OIA w Olsztynie II Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
5.09.2013	
Warszawa – spotkanie w Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia w sprawie prac nad e-receptą. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
13.09.2013	
Słomniki – spotkanie przedstawicieli aptek ogólnodostępnych z Burmistrzem Słomnik w sprawie ustalenia dyżurów aptek na 2014 rok.
W spotkaniu wziął udział Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński
6–8.09.2013	
Zakopane – Konferencja Aptek Szpitalnych „Interakcje i działania
niepożądane leków”
18.09.2013	
Warszawa – uroczyste obchody X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.
Organizatorem uroczystości była NIA
19.09.2013
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
20.09.2013
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
20.09.2013	
Warszawa – uroczysta Gala Farmaceuty – spotkanie Farmaceutów
Aptek Niezależnych zorganizowane przez Grupę Neuca. Samorząd
aptekarski reprezentowała Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
21.09.2013	
Kraków – Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Geriatria – opieka farmaceutyczna” zorganizowana pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
23.09.2013	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania
zawodu
23.09.2013
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
24.09.2013
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
25.09.2013	
Dąbrowa Tarnowska – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie ustalenia dyżurów aptek ogólnodostępnych na 2014 rok. Samorząd aptekarski reprezentowali Prezes
ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy
Jasiński
26.09.2013	
Kraków – spotkanie Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbiety Rząsy-Duran z kierownikiem Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prof. Barbarą Filipek w sprawie
aktualizacji kursów na platformie e-duk@cja i e-farmacja. W spotkaniu uczestniczył kierownik Pracowni Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego UJ CM dr hab. Sebastian Polak
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Kalendarium
4.10.2013

Limanowa – otwarcie stałej ekspozycji „Apteka mgr Klementyny Bączkowskiej” w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej. List gratulacyjny dla władz muzeum w imieniu ORA odczytał mgr farm. Jakub
Tokarz
6.10.2013	
Kraków – Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia Nowohuckiego
Centrum Kultury w Krakowie. Samorząd reprezentowała Prezes ORA
mgr farm. Barbara Jękot
8.10.2013	
Warszawa – robocze spotkanie w siedzibie NIA w Warszawie w sprawie e-recepty. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
9.10.2013	
Warszawa – spotkanie w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie prac nad e-receptą. Udział wzięła Prezes ORA
mgr farm. Barbara Jękot
12.10.2013	
Kraków – spotkanie z seniorami zawodu, członkami OIA w Krakowie,
połączone ze zwiedzaniem z przewodnikiem podziemi Rynku Głównego. W spotkaniu wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
12.10.2013	
Kraków – Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa DLAFARMACEUTY.INFO nt. „Leki pediatryczne”, zorganizowana pod
patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
14.10.2013	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania
zawodu
17.10.2013	
Nowy Targ – spotkanie przedstawicieli samorządu aptekarskiego:
Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot i Wiceprezesa ORA mgr. farm.
Jerzego Jasińskiego z Wicestarostą Maciejem Jachymiakiem w sprawie
rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowotarskiego w 2014 roku
18.10.2013	
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. W obradach
wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
22.10.2013	
Kraków – zwiedzanie krakowskiej firmy Farmina sp. z o.o. zorganizowane przez Komisję Naukowo-Szkoleniową OIA w Krakowie i skierowane do farmaceutów – członków samorządu
23.10.2013
Warszawa – posiedzenie NRA
24.10.2013	
Warszawa – konferencja nt. „Projekt integracji prototypów Internetowego Konta Pacjenta oraz e-Recepty w kontekście Projektu P1”
zorganizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia. W konferencji wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara
Jękot
25.10.2013
Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
25.10.2013	
Kraków – Akademia Farmaceutyczna zorganizowana przez firmę
Berlin-Chemie/Menarini Polska; wykład w ramach szkoleń ciągłych
farmaceutów: „Objawowa terapia zakażeń dróg oddechowych”
31.10.2013	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania
zawodu
Farmacja Krakowska 4 / 2013
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Vademecum kierownika apteki

Kontrola inspekcji
farmaceutycznej
cz. II
Inne rodzaje kontroli
Oprócz kontroli planowej, przewidzianej w planie kontroli inspekcji
farmaceutycznej w danym roku kalendarzowym, apteka zawsze może się spodziewać kontroli doraźnej. Kontrola taka przeprowadzana jest w sprawach
interwencyjnych, w celu:
 potwierdzenia słuszności lub nie zgłaszanych skarg, zażaleń, reklamacji, informacji o łamaniu prawa;
 weryfikacji wyników kontroli Głównej Inspekcji Farmaceutycznej
u innych podmiotów w związku ze współpracą z aptekami lub hurtowniami farmaceutycznymi;
 stwierdzenia stanu faktycznego wynikającego z zapytań instytucji zlecających kontrolę.
Może być prowadzona na pisemny wniosek zarówno osób prywatnych,
jak i instytucji (takich jak: NFZ, GIF, prokuratura, policja, służby celne).
Inspektorat ma obowiązek zbadać każdą leżącą w obszarze działania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego sprawę, o jakiej dostanie pisemne,
nieanonimowe zawiadomienie.
O zamiarze przeprowadzenia kontroli wojewódzki inspektor farmaceutyczny zawiadamia pisemnie. W zawiadomieniu musi być określony
dokładny zakres kontroli, np. sprawdzenie przestrzegania zakazu reklamy
apteki oraz jej działalności zgodnie z przepisem art. 94a ust. 1 ustawy Prawo
farmaceutyczne1. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni
i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
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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Vademecum kierownika apteki
o zamiarze wszczęcia kontroli2. Przy tym należy podkreślić, że istnieją wyjątki od tego przepisu przewidziane zarówno w ustawie o swobodzie gospodarczej, jak i w ostatnio wprowadzonej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Inspektor jest uprawniony do przeprowadzenia niezapowiedzianej
kontroli, jeżeli stwierdzi, że istnieje podejrzenie nieprzestrzegania wymogów
określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne3 lub gdy przeprowadzenie
kontroli jest niezbędne do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub
wykroczenia.
Celem kontroli sprawdzającej jest zweryfikowanie, czy zalecenia pokontrolne zostały wykonane w całości i zgodnie z pisemnym oświadczeniem
apteki kontrolowanej. Śledząc sprawozdania z przeprowadzonych kontroli,
można szacunkowo określić, że co 10. kontrola planowa kończy się kontrolą
sprawdzającą.
Plan kontroli sprawdzających dla województwa małopolskiego w 2013
roku zamieszczony był na stronie internetowej Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Zgodnie z oświadczeniem inspektora
również w 2014 roku podmioty prowadzące obrót lekami będą mogły się
zaznajomić z planem kontroli.
Zasady prowadzenia wszystkich kontroli są identyczne. Czynności
kontrolne muszą być podejmowane w obecności kontrolowanego lub osoby
przez niego upoważnionej. Kontrolę przeprowadza inspektor farmaceutyczny na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli4. Upoważnienie
jest ważne jedynie za okazaniem legitymacji służbowej. Rozpoczęcie kontroli
inspektor potwierdza w książce kontroli, którą jest zobowiązany posiadać
podmiot prowadzący aptekę.
Podobnie jak w przypadku kontroli planowych z każdej kontroli sporządza się protokół. Jeżeli w kontroli brali udział biegli lub eksperci, to w protokole należy wskazać te osoby5. Jeśli w trakcie kontroli inspektor sporządzał
dokumentację w formie dźwiękowej, fotograficznej lub filmowej, to powinna
ona być również dołączona do protokołu. Protokół z kontroli podpisują kierownik apteki lub osoba upoważniona, inspektor kontrolujący i ewentualnie
osoby, których wyjaśnienia zostały przytoczone w protokole jako istotne dla
czynności kontrolnych.
2

3

4
5

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 672), art. 79 ust. 1.
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1245), art. 37at. ust. 6.
Ustawa Prawo farmaceutyczne, art. 122b ust. 2.
Ibidem, art. 122e ust. 1–3.
Farmacja Krakowska 4 / 2013
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Vademecum kierownika apteki

Postępowanie pokontrolne
We wszystkich przypadkach kontroli protokół sporządzany jest w dwu
jednobrzmiących egzemplarzach i przesyłany do apteki. Kierownik powinien się zapoznać z jego treścią i jeżeli nie wnosi zastrzeżeń, podpisać oba
egzemplarze, a jeden z nich dostarczyć do inspektoratu w nieprzekraczalnym
terminie określonym przez inspektora.
Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych
kontroli inspektor wpisuje do książki kontroli.
Jeżeli stwierdzone uchybienia są drobne, to na podstawie otrzymanego
protokołu inspektor wydaje polecenie pokontrolne usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości. W poleceniu określa się termin jego wykonania oraz zobowiązuje się kierownika apteki do pisemnego powiadomienia o tym inspektoratu. Jeżeli uchybienia w prowadzeniu apteki były poważne, to po otrzymaniu podpisanego protokołu inspektor wydaje w formie decyzji6 polecenie
wykonania zaleceń pokontrolnych, określając jednocześnie termin realizacji
i formę powiadomienia inspektoratu o usunięciu uchybień oraz informując
o środkach odwoławczych od decyzji. Należy pamiętać, że w tym przypadku
również obowiązuje forma pisemna powiadamiania inspektoratu o wykonaniu zaleceń. Jej brak będzie uznany za ich niezrealizowanie.
Jeśli zachodzą okoliczności uniemożliwiające usunięcie uchybień we
wskazanym przez inspektora terminie (np. przyczyny losowe), należy niezwłocznie poinformować o tym inspektora i określić nowy realny termin
działań naprawczych. Informacja o usunięciu uchybień ma mieć oczywiście
faktyczne odzwierciedlenie w rzeczywistości.
W tym miejscu zacytuję fragment sprawozdania Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego za 2012 rok:
Liczba wykrytych nieprawidłowości
i opis podjętych działań naprawczych
Stwierdzono 1004 uchybienia w przeprowadzonych kontrolach. Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia najczęściej dotyczyły:
1) wykorzystanie pomieszczeń funkcjonalnych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
2) brak termometru i higrometru w pomieszczeniach magazynowych,
które przeznaczone są do przechowywania produktów leczniczych
lub wyrobów medycznych,
6

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 267).
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3) brak aktualnej legalizacji wag i odważników,
4) brak prowadzenia ewidencji sporządzanych w aptece leków recepturowych,
5) brak dokumentacji przekazywanych do utylizacji produktów leczniczych bądź nieprawidłowo prowadzona ww. dokumentacja
przeterminowanych produktów leczniczych,
6) nieprawidłowe przechowywanie środków termolabilnych,
7) nieprawidłowe prowadzenie książki kontroli środków odurzających,
8) brak ewidencji recept farmaceutycznych,
9) niezgodności stanów magazynowych substancji psychotropowych
z stanami prowadzonej ewidencji,
10) brak podstawowej literatury fachowej,
11) obrót produktami leczniczymi niedozwolonymi w punktach aptecznych,
12) brak raportów o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wstrzymania, wycofania z obrotu produktów leczniczych lub
wyrobów medycznych,
13) brak odpowiedniego oznakowania naczyń i utensyliów receptorowych do przygotowywania leków recepturowych z wykorzystaniem środków z grupy bardzo silnie działających,
14) brak zgłoszenia zmiany w podmiocie prowadzącym aptekę ogólnodostępną,
15) wydawanie produktów leczniczych przewidzianych do stosowania
wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, bez zapotrzebowań,
16) używanie nazwy, której brak w zezwoleniu na prowadzenie apteki,
17) brak zapewnienia wymaganych przepisami warunków do prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P, przy równoczesnym braku zgody Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie na
zwolnienia z prowadzenia ww. substancji7.

Jak widać, mimo wielu informacji dotyczących prawidłowego prowadzenia apteki przekazywanych na kwartalnych zebraniach kierowników, komunikatów zamieszczanych na stronach Izby, porad prawnych udzielanych
przez radców prawnych Izby, artykułów w biuletynie oraz rozmów z kandy-

7

Zakres działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie od początku
roku do końca IV kwartału 2012 r., http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_AZ/root_Malopolski+Wojewodzki+Inspektor+Farmaceutyczny/podmiotowe/
Inspektorat/Dokumentacje+kontroli/Sprawozdawczosc, dostęp: 1.11.2013.
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datami na kierowników aptek o ich obowiązkach, ciągle w aptekach zdarzają
się nieprawidłowości.
Skrajnymi konsekwencjami braku realizacji zaleceń pokontrolnych,
uniemożliwienia lub utrudniania inspektorowi wykonywania czynności kontrolnych mogą być8:
w stosunku do właściciela apteki – wszczęcie procedury cofnięcia zezwolenia (lub koncesji) na prowadzenie apteki;
w stosunku do kierownika apteki – złożenie wniosku do rzecznika odpowiedzialności zawodowej o wszczęcie postępowania wyjaśniającego
w sprawie popełnienia przewinienia zawodowego.
Skrajnymi konsekwencjami stwierdzenia nieprawidłowej realizacji recepty lub nieprawidłowego wykonania leku złożonego mogą być9:
w stosunku do kierownika apteki – złożenie wniosku do rzecznika
odpowiedzialności zawodowej o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie popełnienia przewinienia zawodowego (brak nadzoru,
niedopełnienie obowiązków kierownika);
	w stosunku do magistra farmacji – złożenie wniosku do rzecznika odpowiedzialności zawodowej o wszczęcie postępowania wyjaśniającego
w sprawie popełnienia przewinienia zawodowego, a niekiedy zawiadomienie prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Z doświadczenia, jakie mam, będąc Przewodniczącą Okręgowego Sądu
Aptekarskiego w Krakowie, wiem, że w większości przypadków zgłoszenie
wniosku do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie popełnienia przewinienia zawodowego znajdowało finał w Okręgowym Sądzie Aptekarskim
w Krakowie10. Zaznaczam jednak, że od części orzeczeń skazujących farmaceuci odwoływali się do Naczelnego Sądu Aptekarskiego11.
Opracowała mgr farm. Barbara Jękot
Przypisami opatrzyła mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

8
9

10
11

Ustawa Prawo farmaceutyczne, art. 103 ust. 2 pkt 1–2.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856
z późn. zm.), art. 33.
Ibidem, art. 45.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach
odpowiedzialności zawodowej farmaceutów (Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 612), § 43.
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Prawa i obowiązki
kontrolowanego,
procedury odwoławcze,
odpowiedzialność karna
w przypadku kontroli
inspekcji farmaceutycznej

P

odmiot kontrolowany powinien być zawiadomiony pisemnie
o terminie planowanej kontroli. Kontrola nie może być wszczęta
wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem
30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Przed
rozpoczęciem kontroli inspektor ma obowiązek okazać upoważnienie oraz
pouczyć kontrolowanego o jego prawach, obowiązkach i odpowiedzialności
karnej za złożenie nieprawdziwego lub zatajającego prawdę oświadczenia1.

Prawa kontrolowanego
Jako kontrolowani:
1. Macie prawo do uczestniczenia w czynnościach w ramach kontroli,
chyba że zrezygnujecie z tego uprawnienia (w formie pisemnej)2. Możecie też upoważnić inną osobę do uczestniczenia w waszym imieniu
w czynnościach w ramach kontroli.
1

2

Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca
2009 r. w sprawie określenia dokumentów związanych z przeprowadzeniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań
jakościowych pobranych próbek (Dz.U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1069), dalej: rozporządzenie
w sprawie dokumentów związanych z przeprowadzeniem kontroli.
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, art. 122c ust. 1 i 2.
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2. Jeżeli nie zgadzacie się z ustaleniami protokołu, możecie zgłosić zastrzeżenia lub wyjaśnienia3.
3. Możecie wskazać (w formie pisemnej), że czynności kontrolne zakłócają w sposób istotny prowadzoną przez aptekę działalność gospodarczą.
4. Możecie wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności
kontrolnych do organu kontrolującego, jeżeli kontrola jest prowadzona z naruszeniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej4.
Protokół z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden jest przekazywany kontrolowanemu5. Jeżeli nie zgadzacie
się z ustaleniami protokołu, możecie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia zgłosić, w formie pisemnej, zastrzeżenia lub wyjaśnienia z jednoczesnym
wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. Inspektor ma obowiązek
w terminie 7 dni je rozpatrzyć. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń powinien uzupełnić protokół oraz przedstawić go ponownie do podpisu.
Macie też prawo odmowy podpisania protokołu, lecz w takim przypadku należy złożyć pisemne wyjaśnienie jej przyczyn. O odmowie podpisania protokołu, przyczynie tej odmowy oraz o złożeniu wyjaśnień inspektor
dokonuje wzmianki w protokole6.
Elementami naruszającymi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej są:
brak zawiadomienia o kontroli7;
prowadzenie kontroli bez doręczenia upoważnienia i okazania legitymacji8, niepoinformowanie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach;
prowadzenie kontroli pod nieobecność kontrolowanego (przy braku
osoby upoważnionej);
3
4

5

6
7

8

Ustawa Prawo farmaceutyczne, art. 122f ust. 2.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 672), dalej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Zazwyczaj oba egzemplarze przesyłane są do apteki w terminie późniejszym. Kontrolowany
lub osoba przez niego upoważniona powinni się zapoznać z treścią protokołu, podpisać go,
przybić pieczątkę kontrolowanego, zaparafować każdą stronę i jeden egzemplarz dostarczyć
do inspektoratu.
Ustawa Prawo farmaceutyczne, art. 122f ust. 3–4.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, art. 79. Obowiązek zawiadomienia o kontroli
nie dotyczy sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska naturalnego,
sytuacji gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia oraz kiedy „przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu
siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione”.
Ibidem, art. 79a.
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złamanie zakazu kontroli równoległej, czyli prowadzenie kontroli
w okresie kontrolowania przez inną instytucję;
prowadzenie kontroli pomimo wyczerpania limitu9.
Sprzeciw (wraz z uzasadnieniem) należy wnieść w formie pisemnej
w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli do inspektoratu.
Tyle samo dni pozostaje organowi kontrolującemu na rozpatrzenie naszego
sprzeciwu. Po tym terminie powinien wydać postanowienie o odstąpieniu
od czynności kontrolnych albo o ich kontynuowaniu. W tym drugim przypadku przysługuje nam prawo zażalenia, które możemy złożyć w ciągu 3 dni
od otrzymania postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze
postanowienia (organ kontrolny ma na to 7 dni). Warto zaznaczyć, że zarówno złożenie sprzeciwu, jak i zażalenia powoduje wstrzymanie czynności
kontrolnych do czasu ich rozpatrzenia.
Jeżeli nasz sprzeciw lub zażalenie nie zostaną rozpatrzone w przewidzianym w prawie terminie, to jest to równoznaczne w skutkach z decyzją
o odstąpieniu od kontroli.
O złożeniu sprzeciwu informujemy pisemnie inspektora prowadzącego
kontrolę.
Nie mamy prawa do wnoszenia sprzeciwu, jeżeli przeprowadzenie kontroli jest niezbędne do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (i innych określonych w ustawie)10.
Jeżeli w wyniku kontroli wojewódzki inspektor wyda decyzję, to mamy
prawo się od niej odwołać do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zachowując 14-dniowy termin odwołania. Tryb składania odwołania jest zawsze określony w decyzji11.

Obowiązki kontrolowanego
Jeżeli nie złożymy sprzeciwu co do prowadzenia kontroli, to zobowiązani jesteśmy do:
udostępnienia inspektorowi (biegłemu lub ekspertowi) w związku
z prowadzoną kontrolą wszystkich pomieszczeń, przedstawienia pi9

10
11

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli, w tym wypadku Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie, w jednym roku kalendarzowym nie
może przekroczyć w odniesieniu do małych przedsiębiorców 18 dni roboczych. Ibidem, art. 83
ust. 1 i 2.
Ibidem, art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 267).
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semnego lub ustnego wyjaśnienia, okazania niezbędnych dokumentów, umożliwienia pobrania próbek do badań12;
umożliwienia kontrolującemu sporządzenia za pomocą jego własnych
środków technicznych dokumentacji, również dźwiękowej, fotograficznej i filmowej13;
zapakowania pobranych próbek do badań w sposób zapobiegający
zmianom wpływającym na ich jakość i przesłania wraz z protokołem
pobrania próbki14 i wnioskiem o przeprowadzenie badań do wskazanej przez inspektora jednostki prowadzącej badania laboratoryjne;
niezwłocznego okazania inspektorowi książki kontroli15.

Odpowiedzialność karna
Przed rozpoczęciem kontroli inspektor ma obowiązek pouczyć – w sposób dla kontrolowanego zrozumiały – o odpowiedzialności karnej za złożenie
nieprawdziwego lub zatajającego prawdę oświadczenia mającego służyć za
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne. Kodeks karny w takim wypadku przewiduje karę pozbawiania wolności do 3 lat16.
Na zakończenie chcę podkreślić, że kontrola i zalecenia pokontrolne
odgrywają ważną rolę w aptekach, których właścicielami nie są farmaceuci.
Często kierownik takiej apteki ma trudności z przekonaniem właściciela o konieczności dostosowania jej do obowiązującego prawa (np. nieodpowiednie
wyposażenie, wykorzystanie pomieszczeń w celach nieprzewidzianych zezwoleniem, braki w zatrudnieniu personelu fachowego, braki w literaturze).
Zalecenia pokontrolne zawarte w protokole są w takim wypadku argumentem wymuszającym działania naprawcze.
Opracowała mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

12
13
14

15
16

Ustawa Prawo farmaceutyczne, art. 119 ust. 3.
Ibidem, art. 122d ust. 1.
Wzór stanowi załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów związanych z przeprowadzeniem kontroli.
Wzór stanowi załącznik nr 5 cytowanego rozporządzenia.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn.
zm.), art. 233 § 1: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
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Nowelizacja ustawy
Prawo farmaceutyczne

W

eszła w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie
ustawy – Prawo farmaceutyczne1, która wdrożyła do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. Główne zmiany,
które zostały wprowadzone, są następujące:
1. Dodano nowy rozdział 2a zatytułowany „Nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, z wyłączeniem produktów
leczniczych weterynaryjnych”.
2. Celem proponowanych zmian jest zwiększenie średniej wykrywalności przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych
w społeczeństwie z obecnych około 3 tys. do około 20 tys. w skali
rocznej dla całej populacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, do
2022 roku jako roku docelowego.
3. Wprowadzono nową definicję działania niepożądanego produktu
leczniczego, którym ma być obecnie każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego. Definicja ta jest szersza od obowiązującej dotąd i wiąże pojęcie niepożądanego działania produktu
leczniczego nie tylko ze skutkami jego dozwolonego użycia, ale także
ze skutkiem niewłaściwego stosowania, stosowania poza warunkami
określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu, w tym stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, wynikającego z przedawkowania produktu leczniczego albo błędu medycznego w stosowaniu
produktu leczniczego.
4. Skutkiem poszerzenia definicji będzie z pewnością zwiększenie liczby
zgłoszeń o powikłaniach związanych ze stosowaniem produktu leczniczego, które dotychczas nie były traktowane jako działania niepo1

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1245).
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5.

6.
7.

8.

20

żądane i którymi zajmowały się inne jednostki (m.in. ośrodki leczenia
zatruć, ośrodki uzależnień lekowych).
Wprowadzono definicję zgłoszenia pojedynczego przypadku działania niepożądanego, którym jest „[...] informacja o podejrzeniu
wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego u danego
pacjenta, której źródło uzyskania jest inne niż prowadzone badanie
kliniczne” (art. 2g pkt 43a). Zgłoszenia takiego będzie mogło dokonywać bardzo wiele podmiotów, tj. lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, technicy farmaceutyczni (którzy uzyskali uprawnienie do wykonywania czynności
fachowych w aptece), ratownicy medyczni, felczerzy oraz pacjenci,
ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie faktyczni.
Nałożono na importerów równoległych obowiązek stworzenia systemu nadzoru analogicznego do tego dla podmiotów odpowiedzialnych.
Wprowadzono system EudraVigilance, który ma stanowić bazę danych oraz system wymiany informacji o działaniach niepożądanych
i obejmować zgłoszenia dotyczące produktów leczniczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej pochodzące z samej Unii Europejskiej
i z krajów trzecich, celem udostępnienia przestrzeni informatycznej
będącej instrumentem identyfikacji działań niepożądanych produktów
leczniczych, zwłaszcza tych, które dotychczas nie zostały poznane lub
które poznano niewystarczająco. Za regularne przekazywanie danych
o działaniach niepożądanych produktów leczniczych pochodzących
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do bazy EudraVigilance, jak
również pozyskiwanie informacji w niej gromadzonych, a pochodzących z innych państw, będzie odpowiedzialny Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Analogiczny obowiązek będzie ciążyć na podmiotach odpowiedzialnych w zakresie produktów wprowadzanych przez nie do obrotu.
Podmioty te będą bowiem zobowiązane do przekazywania do bazy
EudraVigilance informacji o działaniach niepożądanych produktów
leczniczych. Importerzy równolegli, w odróżnieniu od podmiotów
odpowiedzialnych, będą przekazywać zgłoszenia działań niepożądanych Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, a dopiero on będzie je wysyłał
drogą elektroniczną do bazy EudraVigilance.
Obowiązek dokonywania zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych będzie objęty co do zasady terminem 90-dniowym
liczonym od dnia powzięcia informacji o tych działaniach, natomiast
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9.
10.

11.

12.

13.

przypadki ciężkich niepożądanych działań będą musiały być zgłaszane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 15 dni od dnia
powzięcia informacji o ich wystąpieniu.
Nałożono na podmiot odpowiedzialny obowiązek przekazywania
raportów okresowych o bezpieczeństwie (periodic safety update report – PSUR).
Nałożono na podmiot odpowiedzialny obowiązek wdrożenia i stosowania systemu zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego, rozumianego jako: „[...] ogół działań podejmowanych w ramach nadzoru
nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, których
celem jest identyfikacja i opisanie ryzyka związanego ze stosowaniem
produktu leczniczego, zapobieganie takiemu ryzyku lub jego zminimalizowanie, łącznie z oceną skuteczności tych działań; do produktów
leczniczych weterynaryjnych stosuje się system zarządzania ryzykiem
użycia produktu leczniczego weterynaryjnego” (art. 2e pkt 40d).
Odstąpiono od dotychczasowego obowiązku przedstawiania przez
podmioty odpowiedzialne pełnego opisu systemu nadzoru nad
bezpieczeństwem stosowania produktu leczniczego i zastąpiono go
streszczeniem tego opisu.
Odstąpiono od konieczności wzajemnego przekazywania i pozyskiwania informacji o działaniach niepożądanych produktów leczniczych pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym a poszczególnymi
agencjami rejestracji leków państw członkowskich Unii Europejskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (European Free Trade Association – EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – oraz zastąpiono ją
obowiązkiem przekazywania tych zgłoszeń bezpośrednio do bazy
danych EudraVigilance.
Wprowadzono definicję systemu nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, rozumianego jako „[...] system wykorzystywany przez podmiot odpowiedzialny oraz właściwe organy
do wypełniania zadań i obowiązków wymienionych w rozdziale 2a
oraz mający na celu monitorowanie bezpieczeństwa dopuszczonych
do obrotu produktów leczniczych, a także wykrywanie wszelkich
zmian w ich stosunku korzyści do ryzyka” (art. 2e pkt 40c).
Przewodniczący Komisji
ds. Aptek Szpitalnych OIA w Krakowie
Walenty Zajdel
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II Żeglarskie Mistrzostwa
Polski Aptekarzy
31 sierpnia w Kietlicach odbyły się II Żeglarskie Mistrzostwa Polski
Aptekarzy. Regaty zostały rozegrane na jeziorze Mamry w klasach jachtów
kabinowych Tango 780. Na starcie stanęło 16 załóg reprezentujących poszczególne okręgowe izby aptekarskie. Ponieważ z krakowskiej Izby zgłosiła
się większa liczba farmaceutów żeglarzy, utworzyliśmy dodatkowo wspólną
załogę z kolegami aptekarzami z Wrocławia. W zawodach wzięli udział aptekarze i sympatycy żeglarstwa.
Po uroczystym otwarciu mistrzostw oraz dokładnym przestudiowaniu
przepisów regatowych wyruszyliśmy na linię startu. Nasza pięcioosobowa
załoga z krakowską czapeczką jako banderą w pierwszym wyścigu radziła
sobie bardzo dobrze. Na mecie byliśmy czwartą załogą. Niestety wiatr wiał
coraz słabiej i nasz jacht coraz mniej chciał z nami współpracować. Dopiero
w wyścigu długodystansowym, kiedy zerwała się burza i zaczęło mocno wiać,
mogliśmy się wykazać swoimi umiejętnościami żeglarskimi. Wyprzedziliśmy
wtedy 8 jachtów! Aptekarze to ludzie przyzwyczajeni do walki w trudnych
warunkach, dlatego też – mimo że mokrzy, zmęczeni i głodni – wszyscy
przy kei byli uśmiechnięci i zadowoleni z wyścigów. Wieczorem najlepszym
załogom wręczono puchary i nagrody. Zwyciężyła reprezentacja z Białegostoku, a my zmieściliśmy się w pierwszej dziesiątce... Przyjaźń krakowsko-wrocławska zaowocowała piątym miejscem. Organizatorowi – Olsztyńskiej
Izbie Aptekarskiej – serdecznie dziękujemy. To był wspaniały czas spotkań
aptekarzy z całej Polski, czas rozmów i śpiewu szant przy ognisku. Niesamowita atmosfera wzajemnej serdeczności pozwala z optymizmem spojrzeć na
zintegrowanie naszego farmaceutycznego środowiska.
Skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Małgorzata Lelito

22

Farmacja Krakowska 4 / 2013

W dniach 26 - 28 czerwca 2014 roku w Krakowie
odbędzie się największe europejskie spotkanie z zakresu farmacji onkologicznej - II Europejska Konferencja
Farmacji Onkologicznej ( ECOP 2nd ), organizowana
przez Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Onkologicznej i Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Założeniem konferencji, w której wezmą udział
specjaliści z całego świata, jest zaprezentowanie wiedzy
o postępie najnowszych badań klinicznych oraz implementacji wyników do leczenia pacjentów z chorobą
nowotworową.
Podstawowym celem Konferencji jest promowanie
najwyższej jakości standardów opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym, której powodzenie
opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami i
farmaceutami.
Tematyka konferencji w formie wykładów plenarnych,
sympozjów naukowych oraz sesji plakatowych zostanie
zaprezentowana równolegle w dwóch różnych aspekwww.esop.eu
tach, klinicznym i praktycznym.
ECOP 2014 oferuje ogromne możliwości wymiany
doświadczeń i debaty pomiędzy ponad 3 tys. członków,
współpracowników i partnerów na całym świecie.
ECOP jest nieocenionym źródłem wiedzy dla każdego,
kto jest zaangażowany w zapewnienie pacjentowi z
chorobą nowotworową najlepszej diagnostyki, terapii
i opieki, również farmaceutycznej, której integralną
częścią jest właściwy sposób edukacji pacjentów.
Pierwsza Europejska Konferencja Farmacji Onkologicznej odbyła się w Budapeszcie w dniach 27 – 29
września 2012 roku. Skupiła ponad 500 uczestników
z 49 krajów z całego świata. Podczas 19 sesji (klinicznych i praktycznych) 45 zaproszonych specjalistów
wygłosiło 112 wykładów.
Weź udział w ECOP 2014 w Krakowie! Weź udział w
wymianie ciekawych doświadczeń z zakresu farmacji
onkologicznej!

26.-28. June 2014

Krakow - Poland

www.esop.eu

The European Conference of Oncology Pharmacy

ìHurtownia, która nie ma w∏asnych
aptek, nigdy nie b´dzie ze mnà
konkurowaç. Mam gwarancj´, ˝e
nie otworzy mi apteki pod nosem.
I to jest bardzo wa˝ne, bo liczy si´
dla mnie bezpieczeƒstwo. NEUCA
daje mi wsparcie i codziennie
udowadnia, ˝e mo˝na na nià
liczyç.î
mgr farmacji Tomasz Kloc
Apteka Âw. B∏a˝eja, Bytom

W Grupie NEUCA najwa˝niejsza zasada to:

WSPIERAMY NIEZALE˚NE APTEKI.
W spó∏kach Grupy NEUCA:
Nie konkurujemy i nie chcemy konkurowaç z aptekami, dlatego nigdy nie b´dziemy posiadaç w∏asnych.
Od zawsze stosujemy z sukcesem t´ bezpiecznà zasad´ ≠ w tym czasie zostaliÊmy numerem 1 w dystrybucji farmaceutyków w kraju.
Sukces spó∏ek z Grupy NEUCA to potwierdzenie skutecznoÊci przyj´tych zasad i dowód na toë ˝e warto przy nich trwaç.

www.neuca.pl

p ac
ałe, za
j jakości kalendarze • Stworzone z myślą o Firmach i ich Klien
tach • Zaskakujące, trw
Wysokie

hy

W ciągu 7 lat zaufały nam setki Firm i ich Klientów!
To miejsce czeka na informację
o Państwa Firmie
KALENDARZ
ZAPACHOWY

2014

Zapachy
dla Zmysłów

2014

Zapachy

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

Zmysłów

kawa, czekolada, piernik, pieprz, goździki,
ziemia, banan, truskawka, morska bryza,
cynamon, wanilia, brzoskwinia.

dla

Potrzyj zdjęcia
i powąchaj

Kalendarz

Gwarancja sukcesu marketingowego
i zadowolenia odbiorców!

Jesteśmy jedynym wydawcą kalendarzy zapachowych w Polsce.

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

Pachnące pozdrowienia prosto z Waszej Firmy!
Na każdej stronie kalendarza znajdą Państwo nowy aromat. Wystarczy potrzeć stronę i powąchać.
Będzie to niesamowita przygoda dla Państwa Klientow,
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

w w w. m e d p h a r m . p l

Dzień aptekarza

Obchody
X Ogólnopolskiego
Dnia Aptekarza

R

eprezentanci naszego zawodu z całego kraju spotkali się 18 października w Warszawie na – organizowanych już po raz dziesiąty
przez Naczelną Izbę Aptekarską – obchodach Ogólnopolskiego
Dnia Aptekarza. W głównych uroczystościach, odbywających się w Filharmonii Narodowej, uczestniczyło ponad 300 osób. Mieliśmy zaszczyt gościć
Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza, parlamentarzystów reprezentujących Sejm i Senat RP, przedstawicieli bratnich samorządów zawodowych
oraz reprezentantów hurtowni farmaceutycznych, producentów leków i inspekcji farmaceutycznej. Na nasze święto przybyło liczne grono Koleżanek
i Kolegów ze wszystkich okręgowych izb aptekarskich.
Gości powitał Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Pan dr Grzegorz
Kucharewicz. W swoim wystąpieniu m.in. podziękował Ministrowi Zdrowia
Bartoszowi Arłukowiczowi za wycofanie z „Projektu założeń do projektu
o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych
ustaw” propozycji zmiany art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne w celu
doprecyzowania zakazu reklamy aptek. Prezes NRA podziękował również
wszystkim sygnatariuszom listu otwartego aptekarzy do Ministra Zdrowia za
udzielone poparcie.
Minister Bartosz Arłukowicz, składając środowisku aptekarskiemu życzenia z okazji jego święta, podziękował za konstruktywny dialog samorządu
z Ministerstwem w obszarze wszystkich spraw bezpośrednio lub pośrednio
związanych z wykonywaniem zawodu. Serdeczne życzenia przekazali aptekarzom również Wicemarszałek Sejmu RP Wanda Nowicka, Wicemarszałek
Senatu RP Stanisław Karczewski, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz oraz wielu innych zaproszonych gości, w tym przedstawiciele innych samorządów zaufania publicznego.
Farmacja Krakowska 4 / 2013
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Dzień aptekarza
Stałym elementem centralnych obchodów święta aptekarza jest uhonorowanie szczególnie zasłużonych dla rozwoju korporacji Koleżanek i Kolegów. Minister Bartosz Arłukowicz wręczył grupie aptekarzy odznaczenia
państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi
w działalności na rzecz rozwoju samorządu zawodowego farmaceutów oraz
odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.
Kolejna grupa aptekarzy otrzymała przyznany decyzją Kapituły i uchwałą
Naczelnej Rady Aptekarskiej Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego.
To najwyższe odznaczenie, jakim samorząd aptekarski może uhonorować
swojego członka za wieloletnią pracę na rzecz korporacji. Z naszej Okręgowej Izby Aptekarskiej otrzymali je: mgr farm. Barbara Jękot (obecna prezes,
a w przeszłości przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego), mgr farm.
Maria Hajdon-Chełmińska (obecnie członek Okręgowej Rady Aptekarskiej,
a w przeszłości zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej), a także
mgr farm. Franciszek Krupa (w przeszłości pełniący funkcję Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej).
Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy wysłuchali koncertu kwartetu smyczkowego INSANO.
Przewodniczący Naczelnego Sądu Aptekarskiego
mgr farm. Kazimierz Jura
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Ocalony dorobek
przeszłych pokoleń

1

O

kruchy pamięci – albumy archiwalnych fotografii Limanowej,
„historii obrazem pisanej”, którym poświęciłem pięć lat pracy – wydały wiele cennych owoców. Jednym z nich jest izba
pamięci limanowskich farmaceutów: Müllerów, Zubrzyckich, Bączkowskich.
Po przeszło roku od przekazania pamiątek przez Jana Postawę (kuzyna
Krystyny Bączkowskiej-Cynke), jedynego spadkobiercę majątku limanowskich aptekarzy, 4 października br. otwarta została izba pamięci w Muzeum
Regionalnym Ziemi Limanowskiej. Zwiedzającym udostępniono ciekawe
i wartościowe pamiątki związane z limanowską pięciopokoleniową rodziną farmaceutów. Dla kultury Limanowej było to ważne wydarzenie, został bowiem
ocalony dorobek przeszłych pokoleń, świadectwo naszej tożsamości społecznej.
O projekcie stałej ekspozycji w postaci izby pamięci informowałem na
łamach „Echa Limanowskiego” w roku ubiegłym w artykule Izba pamięci
limanowskich aptekarzy2. Przeciągający się czas przygotowania wystawy
w pewnym sensie okazał się korzystny dla historycznej prawdy i został wykorzystany do uporządkowania, poszerzenia i głębszego poznania tej zasłużonej
dla społeczności limanowskiej rodziny, o czym w dalszej części artykułu.
Dotychczasowe źródła wiedzy opisujące dzieje limanowskich farmaceutów głównie oparte były na wspomnieniach pani mgr farm. Krystyny
Bączkowskiej-Cynke, ostatniej z rodu limanowskich farmaceutów, która
zmarła 22 maja 2012 roku. To dzięki Jej wspomnieniom powstało wiele szkiców
dotyczących rodziny limanowskich aptekarzy, które ukazały się zarówno na
łamach „Echa Limanowskiego”, jak i w książce opisującej dzieje tej rodziny
autorstwa dr. Macieja Bileka, zatytułowanej: Apteki i aptekarze południo1

2

Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Echo Limanowskie” (nr 230–231, listopad–grudzień 2013).
Dziękujemy autorowi tekstu i zdjęć, Panu Stanisławowi Ociepce, za wyrażenie zgody na jego
publikację w biuletynie „Farmacja Krakowska”.
S. Ociepka, Izba pamięci limanowskich aptekarzy, „Echo Limanowskie” 2012, nr 216–217
(wrzesień–październik).
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wej Małopolski do 1951 roku, w rozdziale: „Historia apteki »Pod Gwiazdą«
w Limanowej”3. W następstwie dalszych poszukiwań okazało się, że w publikacjach tych relacje są niepełne, a w niektórych wątkach nieprawdziwe,
o czym pisałem w artykule pt. Nowe odkrycie – pierwsi limanowscy aptekarze,
rodzina Müllerów4.
Z dokumentów pozyskanych w późniejszym czasie wynikało, że tradycje
limanowskich farmaceutów sięgają wcześniejszych lat, a pionierem ich nie
był Antoni Müller, lecz jego ojciec Ludwik.
Krystyna Bączkowska-Cynke nic o tych faktach nie wiedziała. Choć
w zbiorach rodzinnych fotografii znalazła w 2010 roku zdjęcie przedstawiające budynek apteki z połowy XIX wieku, sama nie potrafiła wyjaśnić, jaką
aptekę fotografia przedstawia.
Kiedy po raz kolejny odwiedziłem panią Krystynę, bardzo poruszona
podzieliła się tą tajemniczą wiadomością o istnieniu w Limanowej wcześniejszej apteki, która miała funkcjonować jeszcze przed założeniem rodzinnej
apteki przez pradziadka, Antoniego Müllera. Gdyby tak było, to dotychczasowe twierdzenie o założeniu pierwszej apteki w Limanowej przez jej przodka
stałoby się nieprawdą. Wymienialiśmy wiele razy poglądy na temat tej tajemniczej apteki, zadając w dyskusji wielokrotnie zasadnicze pytanie: „Do kogo
więc apteka mogła należeć?”.
W konsekwencji tej polemiki napisałem artykuł pt. Pierwsza apteka
w Limanowej 5. W przekazie tym powiązałem logicznie fakty, wskazując, czyją
własnością mogła być owa dziewiętnastowieczna apteka w Limanowej.
Jednak nie do końca ta analiza okazała się poprawna – jeszcze wówczas nie
posiadałem dokumentów archiwalnych. Rozwiązanie zagadki nastąpiło dopiero pod koniec 2012 roku, kiedy nawiązałem kontakt z potomkami rodziny
Müllerów mieszkającymi poza Limanową. Niestety wówczas już nie żyła Krystyna Bączkowska-Cynke.
Okazało się, że historię rodziny Müllerów z Limanowej opisała w księdze rodzinnej Ewa z Kwiatkowskich Gładysińska, prawnuczka Antoniego
Müllera. W tej właśnie księdze odnalazłem tę samą fotografię limanowskiej
apteki, którą w 2010 roku odnalazła Krystyna Bączkowska-Cynke w Limanowej. Podpis pod fotografią głosił: „Apteka pradziadka mgr. farm. Antoniego
Müllera w Limanowej ok. roku 1865”. Należy dodać, że prawnuczki Antonie3
4

5

M. Bilek, Apteki i aptekarze południowej Małopolski do 1951 roku, Nowy Targ 2009, s. 303–325.
S. Ociepka, Nowe odkrycie – pierwsi limanowscy aptekarze, rodzina Müllerów, „Echo Limanowskie” 2013, nr 220–221 (styczeń–luty).
S. Ociepka, Pierwsza apteka w Limanowej, „Echo Limanowskie” 2010, nr 190–191 (lipiec–
–sierpień).
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go Müllera, Ewa Gładysińska i Krystyna Bączkowska-Cynke, nie spotkały się
nigdy, a więc nie znały się.
Zaistniałe fakty pozwoliły dopisać do zasobu już istniejącej wiedzy nieznane do tej pory istotne wątki w dziejach tej aptekarskiej rodziny (elektroniczne wydanie kroniki jest w posiadaniu redakcji „Echa”).
Obecnie nasza wiedza o młodości Antoniego Müllera jest pełniejsza
i wiemy, że urodził się w 1813 roku w Limanowej, a drogą spadku przejął
od ojca Ludwika jedyną w powiecie limanowskim aptekę, która jest pokazana na tej tajemniczej fotografii. Przejęcie apteki prawdopodobnie nastąpiło
w 1835 roku, kiedy Antoni powrócił z Nowego Sącza, gdzie odbywał praktykę
w obwodowej aptece Woycikowskiego.
W 1842 roku ożenił się z Karoliną z Heinleinów, limanowianką, urodzoną w 1823 roku. Co więcej, odtworzona została historia całej rodziny Antoniego Müllera. Wiemy również, że w wyniku wydarzeń losowych, jakie miały
miejsce w rodzinie – nagła śmierć jedynego syna, który miał przejąć aptekę –
Antoni zmuszony był do poszukiwania farmaceuty. Z ogłoszenia zgłosił się
Walerian Wieniawa Zubrzycki, który w krótkim czasie został zięciem Antoniego Müllera, żeniąc się z Franciszką, jedną z jego pięciu córek.
Informacje te oparte są na dokumentach odnalezionych w archiwach parafialnych w Limanowej. Toteż w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej
poprzez skrupulatną, dokumentalną pracę można było przygotować pełniejsze
wiadomości. Zostały one zilustrowane na trzech tablicach ekspozycyjnych;
m.in. przygotowane zostało drzewo genealogiczne limanowskich aptekarzy,
ułatwiające prezentację zebranych danych o tej pięciopokoleniowej rodzinie.
Co możemy jeszcze obejrzeć w izbie pamięci, która zlokalizowana została w jednym z pomieszczeń północno-zachodniej części dworu Marsów?
Przed wejściem do niej, nad drzwiami, znajduje się reprodukcja fotografii przedstawiającej budynek apteki z charakterystyczną drewnianą werandą.
Budynek ten usytuowany był przy ul. Krakowskiej (dziś Jana Pawła II). W jego
drzwiach stoi właścicielka apteki Klementyna z Zubrzyckich Bączkowska
(1887–1968), „zapraszając” przybyłych do odwiedzenia miejsca, w którym zebrane zostały ocalałe pamiątki rodziny: Müllerów, Zubrzyckich, Bączkowskich.
Zwiedzających wita dźwięk starego dzwonka zawieszonego nad drzwiami. Jest
to ten sam dzwonek, który przez dziesiątki lat witał pacjentów kupujących
medykamenty w tej jedynej wówczas limanowskiej aptece, gdzie za ladą można było spotkać przedstawiciela tej wielopokoleniowej rodziny farmaceutów.
Gdy przekroczymy próg aptekarskiej izby, zostaniemy wprowadzeni
w niepowtarzalny nastrój, jaki panował w aptece jeszcze w latach powojennych. Nie była to już wtedy apteka rodzinna, gdyż w 1951 roku została
Farmacja Krakowska 4 / 2013

31

Apteki
znacjonalizowana, ale nadal prowadziły ją potomkinie limanowskich farmaceutów: Klementyna, Janina i Krystyna Bączkowskie.
Na frontowej ścianie izby, za oryginalną ladą z wieloma szufladami,
z których każda miała tabliczkę z łacińską nazwą leku, zauważymy naturalnej
wielkości reprodukcję fotografii przedstawiającej stojącą dumnie Klementynę
z Zubrzyckich Bączkowską, właścicielkę apteki w latach międzywojennych
i tuż po II wojnie światowej.
W tle znajduje się pamiątkowa zaszklona szafa, w której została wyeksponowana kolekcja szklanych naczyń aptecznych. Na szafie, w miejscu centralnym,
umieszczono godło farmacji – węża Eskulapa, tak jak było to przez wiele lat
w aptece Pod Gwiazdą Bączkowskich (fot. 1). Obok znajduje się lampa naftowa

Fot. 1
Źródło: wszystkie fotografie zostały wykonane przez S. Ociepkę i pochodzą ze zbiorów autora.
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podarowana przez Ignacego Łukasiewicza Antoniemu Müllerowi, który przez
pewien okres pracował z Łukasiewiczem w aptece Mikolascha we Lwowie.
Nad szafą zawieszone są reprodukcje zdjęć ukazujące wyposażenie apteki z lat międzywojennych i okresu okupacji. Możemy podejrzeć, jak dawniej
pracowali aptekarze. Uwagę zwracają ponadto meble oraz niesamowity porządek i harmonia w ułożeniu eksponatów. Obok, na regałach aptecznych,
pokazane są pojemniki porcelanowe, butelki służące do przechowywania
aptecznych surowców, porcelanowe moździerze z tłuczkami, młynek do
mielenia surowców ziołowych, wagi apteczne i wiele innych przedmiotów
związanych z laboratorium aptecznym, czyli sprzęt służący do przetwarzania
substancji leczniczych i sporządzania leków (fot. 2).
Na uwagę zasługują portrety pędzla limanowskiego malarza Franciszka
Mrażka przedstawiające dwa pokolenia limanowskich farmaceutów: Waleriana Wieniawę Zubrzyckiego oraz jego żonę Franciszkę z Müllerów, a także
ich wnuczki Janinę i Krystynę Bączkowskie w latach dziecięcych, córki Klementyny z Zubrzyckich i Zdzisława Bączkowskich.
Warto również zwrócić uwagę na trzy plansze stojące na stelażach, które
umożliwiają w klarowny sposób zapoznanie się z dziejami farmaceutów limanowskich. Pierwsza przedstawia drzewo genealogiczne rodzin: Müllerów,
Zubrzyckich, Bączkowskich. Dwie następne, których tłem jest pochodząca
z XIX wieku archiwalna fotografia budynku pierwszej apteki w powiecie

Fot. 2
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Fot. 3

limanowskim, własności Ludwika Müllera, opisują zwięźle historię pięciopokoleniowej rodziny aptekarzy z Limanowej. Obok tekstu umieszczonych zostało kilka reprodukcji archiwalnych fotografii ukazujących życie tej rodziny,
począwszy od lat 80. XIX wieku po lata 50. XX wieku (fot. 3).
Izba pamięci pozwala nam się zatrzymać i spojrzeć, jak kiedyś podchodzono do leczenia. Oglądając eksponaty apteczne i wiele innych rodzinnych pamiątek zgromadzonych w izbie pamięci, trudno nie wyjść z podziwu, jak estetyczne, piękne i bliskie człowiekowi były dawne przedmioty związane z farmacją.

***
W oficjalnym otwarciu izby pamięci uczestniczyli m.in. potomkowie rodziny limanowskich aptekarzy: Jan Postawa z Poznania, syn Marii Zubrzyckiej, jedyny spadkobierca pamiątek rodzinnych, który przekazał je do Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej – potomek Antoniego Müllera po
córce Franciszce Zubrzyckiej z Müllerów, Mariola Antonina z Kwiatkowskich
Wilk z Tarnowa z córką Pauliną, Witold Kazimierz Nowina Kwiatkowski
oraz Jacek Stanisław Szumański z Nysy – potomkowie Antoniego Müllera
po córkach Bronisławie Głębockiej z Müllerów i Leokadii Kwiatkowskiej
z Müllerów.
W imieniu potomków rodziny limanowskich aptekarzy głos zabrał Jan
Postawa, który powiedział:
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Szanowni Państwo!
Uczestniczymy w uroczystości związanej z moją najbliższą rodziną,
jaką jest otwarcie izby pamięci w Muzeum Ziemi Limanowskiej.
Dzięki zapobiegliwości śp. Krystyny Bączkowskiej-Cynke (mojej kuzynki), udało się zgromadzić szereg materialnych pamiątek z wyposażenia
rodzinnej apteki, jak i liczne dokumenty dotyczące moich przodków z rodziny Müllerów, Zubrzyckich, Bączkowskich i Górnych. Rodziny te były
od wielu lat związane z miastem Limanowa. Pamiątki te są materialnym
świadectwem o historii naszego miasta. Początkowym zamysłem było przekazanie tych pamiątek do Muzeum Farmacji w Krakowie. Jednakże dzięki
mądrej sugestii Pana Stanisława Ociepki postanowiłem, jako jedyny żyjący
jeszcze potomek rodziny, już jednak nie farmaceuta, przekazać zbiór tych
rodzinnych pamiątek do Muzeum Ziemi Limanowskiej. Mam pełną świadomość słuszności tej decyzji i muszę przyznać z zadowoleniem, że spotkała
się ona z ogromnym zrozumieniem ze strony szerokiego grona pracowników Muzeum. Dlatego pragnę dziś serdecznie podziękować wszystkim tym
osobom, które przyczyniły się bezpośrednio, jak i pośrednio do utworzenia
stałej izby pamięci tak zasłużonej dla Ziemi Limanowskiej mojej rodziny.
Na zakończenie wypada mi przypomnieć o tym, że rodzinna apteka
w Limanowej działała nieprzerwanie od XIX wieku, a zwłaszcza w trudnych latach dla narodu polskiego w okresie I i II wojny światowej, niosąc
pomoc mieszkańcom całego regionu powiatu limanowskiego. To w okresie
I wojny światowej na stanowisku aptekarskim czuwał Zdzisław Bączkowki.
Było to jedyne wówczas miejsce pomocy medycznej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność patriotyczna rodziny Bączkowskich: Klementyny, Janiny i Krystyny w czasie II wojny światowej w zakresie pomocy
oddziałom partyzanckim działającym na terenie powiatu limanowskiego.
Wspominała o tym Janina Bączkowska w napisanym eseju pod tytułem
Stały dyżur, który ukazał się w książce Wspomnienia farmaceutów z lat
1939–19456. Esej ten był również publikowany w „Echu Limanowskim”.
Kończąc, jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy przyczynili się do utworzenia otwieranej dziś oficjalnie izby pamięci.

Na zakończenie oficjalnej części Jan Postawa uhonorowany został tytułem i medalem Za Zasługi dla Miasta Limanowa, nadanym przez Radę Miasta
Limanowa. Medal wręczyli: Irena Grosicka, przewodnicząca Rady, i Władysław Bieda, burmistrz Limanowej.
Stanisław Ociepka
6

J. Bączkowska, Stały dyżur [w:] Wspomnienia farmaceutów z lat 1939–1945, wybrał, oprac.
i poprzedził wstępem W.W. Głowacki, Kraków 1975.
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Dietetyka – wybrane
zagadnienia
cz. III
Diety dostosowane
do stanu fizjologicznego organizmu
Powszechnie znane są klasyczne diety dostosowujące spożywane pokarmy do trapiących pacjenta chorób bądź też diety o charakterze profilaktycznym. Będą one wkrótce szczegółowo omówione na łamach „Farmacji
Krakowskiej”. Tymczasem zapraszam do zapoznania się z dietami, które
dostosowują rodzaj konsumowanego pokarmu do potrzeb wynikających
z fizjologicznego stanu organizmu (ciąża, karmienie), aktywności fizycznej
(sportowcy), wieku (dieta dla osób starszych), a nawet pory roku. Diety te
są rzadko wdrażane, a pacjenci zwykli twierdzić, że wystarczy „zdrowo się
odżywiać”. Tymczasem wspomniane stany fizjologiczne wymagają drobiazgowego dostosowania rodzaju spożywanych posiłków.

Diety dla osób starszych
Po 65.–70. roku życia nasilają się naturalne procesy starzenia się organizmu. Objawiają się one m.in. upośledzeniem zdolności trawienia i wchłaniania składników pokarmowych, a także osłabieniem wrażliwości zmysłów
i zmniejszeniem natężenia przemiany materii. Istnieje kilka prostych zasad,
które wdraża się w diecie osób starszych.
Mniejsza sprawność przewodu pokarmowego osób starszych wymusza,
aby ich dieta miała charakter diety lekkostrawnej, w której w ciągu dnia spożywanych jest regularnie 5–6 niewielkich posiłków. W związku ze słabszym
wyczuwaniem smaku i zapachu potrawy powinny być wzbogacone dużą ilością przypraw ziołowych i korzennych, które dodatkowo pobudzają apetyt
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i regulują pracę jelit. Należy unikać nadmiaru soli kuchennej ze względu na
ryzyko pogłębiania nadciśnienia tętniczego. Niezwykle istotne jest, aby podaż
energii była dostosowana do rzeczywistych potrzeb organizmu, które bardzo
często znacznie się zmieniają, np. po przejściu na emeryturę i zmniejszeniu
aktywności fizycznej. Zalecane jest ograniczenie spożycia tłustych mięs i serów, przy jednoczesnym zwiększeniu podaży olejów roślinnych, bogatych
w kwasy tłuszczowe nienasycone. Ostatni ze spożywanych posiłków nie
powinien być przyjęty później niż 2–3 godziny przed snem, aby dodatkowo
nie potęgował pogłębiających się z wiekiem trudności w zasypianiu. Z tego
samego względu należy unikać picia mocnej kawy i herbaty, które utrudniają
zaśnięcie. Ponadto trzeba zaznaczyć, że moment przejścia pacjenta na diety papkowate powinien być jak najbardziej odwlekany w czasie, z uwagi na
negatywne konsekwencje ich długotrwałego stosowania. Jeżeli jednak braki
w uzębieniu lub kłopoty z połykaniem twardych kęsów pokarmów są zbyt
duże, wskazane jest sporządzanie potraw z mięsa mielonego z dodatkiem
niezbyt tłustych sosów.
Niezwykle istotna jest w diecie osób starszych właściwa podaż błonnika.
Jeżeli nie istnieją przeciwwskazania, powinien on być na stałe wprowadzony do diety, a zawierające go posiłki powinno się podawać regularnie i bez
przerw. Ewentualnie można stosować preparaty farmaceutyczne suplementujące błonnik. Należy jednak zwrócić uwagę na to, czy błonnik jest dobrze
tolerowany, gdyż zdolność ta może ulegać częstym zmianom.
Stosując dietę u osób starszych trzeba pamiętać, że ze względu na upośledzone wchłanianie składników odżywczych konieczne jest zwiększenie
podaży białka, składników mineralnych i witamin, głównie A, D i C. Ich najbogatszymi źródłami mogą być: chude mleko, twarogi, mięso i ryby, ciemne
pieczywo, kasze, a także warzywa i owoce.

Diety dla osób uprawiających sport
Wzmożona aktywność fizyczna pociąga za sobą konieczność znacznej
modyfikacji diety, gdyż uprawianie sportu wielokrotnie zwiększa zapotrzebowanie na energię. W zależności od dyscypliny może ono wynosić
od 3500 do 6000 kcal dziennie, a intensywny trening lub zawody sportowe
podnoszą to zapotrzebowanie do 7000 kcal. Rośnie również zapotrzebowanie na białka, gdyż regularny trening powoduje wzrost masy mięśniowej,
a to oznacza konieczność spożywania większej ilości tych składników pokarmowych. Najważniejsze źródło energii dla osób uprawiających sport,
a szczególnie sportowców dyscyplin wytrzymałościowych, stanowią węgloFarmacja Krakowska 4 / 2013
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wodany. Pozwalają tworzyć w mięśniach glikogen, który jest podstawowym
źródłem energii w czasie długotrwałej pracy fizycznej. Zapotrzebowanie na
węglowodany, zwłaszcza w dyscyplinach wytrzymałościowych, wynosi około 60% ponad dzienną normę. Tłuszcze z kolei powinny stanowić źródło
energii przy wysiłku umiarkowanym, ale trwającym dłużej. Zwykle jednak
w żywieniu sportowców obserwuje się nadmierną podaż tych składników
pokarmowych, przede wszystkim tłuszczów zwierzęcych. Powinny one być
zastąpione tłuszczami roślinnymi, bogatymi w kwasy tłuszczowe nienasycone i tokoferole.
Niezwykle istotna w ustalaniu diety dla sportowców jest właściwa podaż
płynów. W zależności od intensywności i rodzaju wysiłku sportowiec może
bowiem stracić w ciągu godziny od 100 ml do 2000 ml potu. Aby utrzymać
organizm w stanie normalnego uwodnienia, należy więc dostarczać płynów
ponad uczucie pragnienia. Najlepsze wchłanianie wody gwarantują płyny
izotoniczne. Podczas wzmożonego wysiłku fizycznego stwierdza się również
znaczny wzrost zapotrzebowania na witaminy z grupy B, witaminy antyoksydacyjne (C, E i β-karoten) oraz składniki mineralne: potas, sód, magnez,
wapń, żelazo, cynk, miedź, chrom i selen.
Klasyczna dieta dla sportowców przewiduje spożywanie dziennie 5–6 posiłków, które są lekkostrawne, łatwo przyswajalne, wysokoenergetyczne i niewielkie objętościowo. W ich skład powinny wchodzić ryby morskie, będące
źródłem fosforu i kwasu glutaminowego, sprzyjającego procesom odnowy
tkanek. Ponadto powinno się dostarczać dużych ilości warzyw i owoców, będących źródłem witamin i soli mineralnych. Dieta powinna być wzbogacona
o pieczywo z pełnej mąki, obfitować w twaróg, kefir i kasze.
Przy bardzo intensywnym wysiłku fizycznym dostarczenie wymaganej
ilości składników energetycznych i odżywczych przy diecie konwencjonalnej wymagałoby spożywania ogromnych ilości pożywienia, co obniżyłoby
wydolność zawodnika. Stąd też praktykowane są diety wysokobiałkowe,
obciążające jednak nerki koniecznością wydalania dużej ilości produktów
metabolizmu białkowego. Stąd też u sportowców wdrażane jest podawanie
wysokoenergetycznych odżywek o optymalnym składzie aminokwasów. Muszą się one charakteryzować dużą gęstością odżywczą, szybkim wchłanianiem
i składem odpowiednio dostosowanym do zwiększonych potrzeb organizmu.
Ponadto powinny być łatwostrawne. W składzie odżywek dla portowców
uwagę zwraca się szczególnie na odpowiednią kompozycję energii, białek,
witamin i minerałów. Odżywki kategorycznie nie mogą być stosowane przez
dłuższy czas, gdyż nie zastępują pełnej, zbilansowanej diety. Powinny być
więc stosowane pod kontrolą lekarza medycyny sportowej bądź dietetyka.
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Żywienie kobiet ciężarnych
Ciąża i okres karmienia piersią stanowią dla organizmu kobiety wielkie
wyzwanie. Jest to unikalna sytuacja fizjologiczna, która wymaga niezwykle
wnikliwego kontrolowania spożywanych pokarmów. Jednak co najważniejsze, muszą być one dostosowane zarówno do potrzeb matki, jak i dziecka.
W przeciwnym razie bardzo szybko może dojść do wystąpienia wad rozwojowych płodu, a ciąża może się odbić bardzo niekorzystnie również na stanie
zdrowia matki.
Wskazania dotyczące spożywanych pokarmów zmieniają się w czasie
ciąży. W pierwszym trymestrze przyszłe matki często skarżą się na brak apetytu i wymioty. Stąd też wskazane jest zakwaszanie potraw sokiem z kapusty i sokiem z cytryny. Tradycyjnie zaleca się, by posiłki nie były popijanie,
bo może to nasilać odruch wymiotny. Wbrew powszechnie pokutującemu
mniemaniu nie należy zwiększać podaży produktów wysokoenergetycznych.
Konieczne jest jednak zapewnienie właściwej podaży witamin i soli mineralnych. Białka mogą pochodzić ze spożywania mleka i jego przetworów. Mleko,
jeżeli występuje nietolerancja pokarmowa, może być zastąpione produktami
fermentowanymi. Ponadto wskazane są duże ilości owoców i warzyw.
W drugim i trzecim trymestrze ciąży zalecane jest spożywanie 5–6 posiłków w ciągu dnia, niezbyt obfitych, by nie przeciążać żołądka. Również wtedy
występuje największy wzrost zapotrzebowania na pełnowartościowe białka,
do mniej więcej 95 g na dobę. Stąd też konieczne jest spożywanie: mleka i jego
przetworów, chudego mięsa, ryb i jaj. Zalecane spożycie wapnia wynosi 1,2 g
na dobę. Zalecane są m.in. razowy chleb, warzywa i owoce. Zabronione są
produkty ciężkostrawne i wzdymające, m.in. nasiona strączkowych, grzyby,
pory, cebula i gotowana kapusta. Podobnie zakaz spożywania obejmuje sól
kuchenną, która może zwiększać obrzęki. Niezwykle istotne jest, by pamiętać
o tym, że nadmierne żywienie kobiet w ciąży może powodować otyłość, zarówno u matki, jak i u dziecka. Ogólnie przyjmuje się, że w czasie pierwszych
6 miesięcy ciąży masa ciała kobiety może wzrosnąć o 4–5 kg, a w ostatnim
trymestrze – nie więcej niż do 7 kg.

Żywienie kobiet karmiących
W żywieniu kobiet ciężarnych konieczna jest zwiększona podaż pokarmów. Powinno się spożywać około 500 kcal i 20–45 g białka ponad klasyczne,
fizjologiczne zapotrzebowanie. Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie
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na niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i składniki mineralne
należy przygotowywać posiłki bardzo zróżnicowane.
Zaleca się wykorzystanie m.in. produktów nabiałowych, mięsa, ryb, olejów roślinnych, a także różnorodnych warzyw i owoców. Niewskazane są natomiast produkty, z których określone związki chemiczne mogą przechodzić
do pokarmu: ostre przyprawy (pieprz, papryka, musztarda), alkohol, kawa,
herbata, napoje typu cola i energetyzujące.

Żywienie w zależności od pór roku
Dostosowanie sposobu odżywiania do zmieniających się pór roku jest
niezwykle istotne i przeciwdziała poważnym zaniedbaniom żywieniowym,
których dopuszcza się współczesny człowiek.
Najtrudniejszym okresem dla prawidłowego żywienia jest wiosna. To
czas, w którym organizm człowieka potrzebuje więcej składników budulcowych i regulujących, a zwykle ich brakuje. Wiosenne jadłospisy są monotonne: przeładowane potrawami mącznymi, tłustymi mięsami, ubogie w warzywa i owoce. Niestety warzywa i owoce, które są na rynku dostępne, mają
obniżoną wartość na skutek niewłaściwego przechowywania. W rezultacie
występują niedobory witaminy C, objawiające się zmęczeniem, szarością cery,
bólami stawów, obniżeniem odporności na choroby, krwawieniami z dziąseł.
Często dochodzi do niedoborów witaminy A, których objaw stanowi tzw. kurza ślepota. Skutkiem braków błonnika w codziennych racjach pokarmowych
są natomiast zaparcia. Występuje ogólne zakwaszenie organizmu.
Wśród proponowanych przez dietetyków wiosennych potraw i produktów wymieniane są: surówki z porów, kapusty białej lub czerwonej, z marchwią, pietruszką, czarną rzodkwią i selerem. Muszą one być w odpowiedni
sposób przyprawione, aby zrekompensować utratę naturalnych substancji
smakowo-zapachowych. Wskazany jest także dodatek śmietany i oleju, aby
zwiększyć przyswajalność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Bardzo
istotne mogą się okazać gotowane potrawy z warzyw i zupy. Należy je przygotowywać bez długotrwałego moczenia i grubego obierania, w wyniku których
posiłki tracą witaminy i sole mineralne. Warzywa należy gotować w jak najmniejszej ilości wody i jak najkrócej. Potrawy z warzyw są niskokaloryczne,
pod warunkiem że nie wzbogaca się ich śmietaną i tłuszczem czy dużymi
ilościami makaronu lub klusek. Korzystne są też przetwory owocowo-warzywne, bogate w witaminę C: konfitury, marmolady, dżemy, powidła i soki
z truskawek, czarnej porzeczki, malin i dzikiej róży, a także sok z kwaszonej
kapusty. Należy również pamiętać o pokarmach bogatych w błonnik: kaszach,
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i pieczywie razowym. Pokarmami zmniejszającymi zakwaszenie organizmu
są mleko i jego przetwory. Oczywiście do naszej dyspozycji pozostają także
produkty świeże – nowalijki: rzodkiewka, szczypiorek, rzeżucha, cykoria,
pietruszka i ogórki, z których można sporządzać wartościowe sałatki. Bardzo
pożywne są twarożki z kiełkami; nie należy jednak używać kiełków otrzymywanych z zaprawionych nasion.
Nieco inaczej wygląda żywienie w okresie letnim. Jest to bowiem okres,
gdy następuje intensywna utrata wody i składników mineralnych wraz z potem. Konieczne jest więc zapewnienie odpowiedniej podaży płynów. Wskazane są kawa zbożowa lub herbata miętowa lekko osłodzone miodem, gdyż to
właśnie te dwa napoje optymalnie gaszą pragnienie. Zalecane są rozcieńczone
kompoty, soki owocowe i warzywne, które poza wodą dostarczają także dużych ilości soli mineralnych. Należy natomiast unikać napojów gazowanych
i wysokosłodzonych, które nasilają pragnienie, a także napojów o zbyt niskiej temperaturze, które mogą być niekorzystne dla zdrowia. W śniadaniach
powinny dominować zupy mleczne o zróżnicowanych dodatkach, na obiad
proponowane są zupy owocowe i jarzynowe w postaci chłodników, na kolację
zaś: ryż, kasze, surówki.
Prawidłowe żywienie jesienią powinno w pełni wykorzystywać obfitość
owoców i warzyw. Przy zmniejszonej kaloryczności można wówczas dostarczać pokarmy bogate w błonnik, witaminy i sole mineralne. Dietetycy zwracają uwagę, że właściwe odżywianie jesienią pozwala wzmocnić organizm,
zwiększyć jego odporność na choroby, unormować jego pracę i zgromadzić
fizjologiczne zapasy na okres zimy. W okresie jesiennym polecane jest komponowanie obiadu tak, aby zawierał on dwa dodatki warzywne, w tym jeden
w postaci surówki. Deserami powinny być również świeże owoce, podane
w surowej postaci.
Z kolei żywienie zimą powinno uwzględniać to, że pomimo zmniejszonej aktywności fizycznej wzrasta zapotrzebowanie na energię ze względu
na konieczność utrzymania stałej ciepłoty ciała. Najważniejszym posiłkiem
w tym czasie jest śniadanie, które nie pozwala na utratę temperatury ciała.
Powinno się składać z gorącej zupy mlecznej, mieszanego pieczywa, serów,
jaj, wędlin, dżemów. Warto także spożywać drugie śniadanie, które powinno
być posiłkiem pełnowartościowym. Bardzo istotna jest troska o podaż witaminy D w związku z brakiem jej wytwarzania w okresie zimowym przez
organizm. Należy więc spożywać więcej mleka, masła, serów i deserów na
bazie śmietany i mleka. Do codziennej diety powinny być też wprowadzone
surówki z warzyw korzeniowych, kapustnych i cebulowych oraz kompoty
i przetwory owocowe.
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Przedstawione diety i sposób ich stosowania możemy z powodzeniem
polecać naszym pacjentom – nie są to interwencje u osób chorych, a jedynie
porady profilaktyczne w bardzo ważkich kwestiach zdrowotnych, znakomicie wkomponowujące się w program opieki farmaceutycznej.
W kolejnych numerach „Farmacji Krakowskiej” omówione zostaną diety klasyczne, modyfikujące podaż: białka, węglowodanów, tłuszczów, błonnika, składników mineralnych oraz energii, a także konsystencję spożywanych
pokarmów.
Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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agnez jest jednym z pierwiastków odgrywających kluczową
rolę w wielu procesach komórkowych. Wpływa także na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W ostatnim numerze
„Roczników Państwowego Zakładu Higieny” odnajdujemy artykuł przeglądowy autorstwa Urszuli Błaszczyk i Aleksandry Dudy-Chodak, zatytułowany
Magnesium – its role in nutrition and carcinogenesis1, zwięźle prezentujący
rolę tego pierwiastka w utrzymaniu homeostazy organizmu. Autorki przedstawiają również konsekwencje niedoboru magnezu. Braki tego pierwiastka
wiąże się często z występowaniem takich chorób, jak: choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, choroby układu pokarmowego, marskość wątroby,
choroby tarczycy i przytarczyc oraz ADHD. W artykule zaprezentowano
także aktualny stan wiedzy na temat współzależności pomiędzy poziomem
magnezu w organizmie a powstawaniem nowotworów. We wstępie autorki
omówiły rolę magnezu i wpływ tego pierwiastka na takie procesy, jak: regulacje biochemiczne, działanie enzymów, metabolizm, replikacja DNA,
procesy naprawy DNA, proliferacje komórek, programowana śmierć komórek. Artykuł zapoznaje nas również z procentową zawartością magnezu
w strukturach organizmu dorosłego człowieka. Odnajdujemy informacje
o tym, jak należy się odżywiać, by zapewnić właściwą podaż tego pierwiastka.
I tak bogate w magnez są przede wszystkim: pełne ziarna zbóż, kakao, orzechy, migdały, zielone, świeże warzywa liściaste, żywność mniej kaloryczna
oraz twarda woda. Autorzy zwracają uwagę na złe nawyki żywieniowe, które
przyczyniają się do obniżenia zawartości magnezu w organizmie, np. spożywanie nadmiernych ilości wapnia (m.in. w suplementach diety!), pokarmów wysokokalorycznych, dużych ilości mocnej kawy, herbaty, alkoholu.
Przedstawione zostały również kwestie przyswajania magnezu w organizmie
i czynniki mające na nie wpływ. Statystyczne badania wykazały, że niedobory
magnezu zwykle występują u osób starszych, dzieci, ludzi intensywnie uprawiających sport oraz pracujących umysłowo. W podrozdziale zatytułowanym
„Magnez i kancerogeneza” omówiono, przytaczając najnowsze wyniki badań
eksperymentalnych i klinicznych, złożoność roli magnezu w mechanizmach
powstawania różnego rodzaju nowotworów.
1

U. Błaszczyk, A. Duda-Chodak, Magnesium – its role in nutrition and carcinogenesis, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 2013, t. 64, nr 3, s. 165–171.
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Coraz częściej w naszej pracy spotykamy się z pytaniami pacjentów o zamienniki cukru: sztuczne i naturalne substancje słodzące. I jedne, i drugie produkty stanowią bowiem ofertę aptek. Jedną z popularniejszych ostatnimi czasy
substancji słodzących jest stewia. Wiedzę na jej temat możemy poszerzyć, czytając najnowszy numer czasopisma „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”,
gdzie ukazał się artykuł zatytułowany Charakterystyka i prozdrowotne właściwości Stevia rebaudiana Bertoni2 autorstwa Barbary Bugaj, Teresy Leszczyńskej,
Mirosława Pysza, Anety Kopeć, Joanny Pacholarz i Katarzyny Pysz-Izdebskiej.
Stewia to roślina z rodziny astrowatych będąca naturalnym źródłem związków
słodzących. Jak sugerują autorzy artykułu, wprowadzanie stewii do diety jest
sprawą kontrowersyjną, głównie ze względu na brak ujednoliconych regulacji
prawnych odnośnie do stosowania tej rośliny. Stewię powszechnie wykorzystuje się m.in. do produkcji lodów, słodyczy, sosów sojowych, jogurtów, gum do
żucia, napojów. Jest to również najpopularniejszy słodzik w Japonii. Autorzy
dokonali przeglądu przepisów prawnych, z których wynika, że na obszarze Unii
Europejskiej od 2011 roku glikozydy stewiolowe dopuszczono do stosowania
w 31 kategoriach żywności, m.in.: napojach, słodyczach, słodzikach, przetworach owocowo-warzywnych oraz w wyrobach piekarskich pod oznaczeniem
E960. W kolejnej części artykułu opisano podstawowy skład chemiczny liści
stewii. Suszone liście zawierają: białko, węglowodany, tłuszcze, kwas palmitynowy, linolenowy, szczawiowy, foliowy i witaminy (C, ryboflawinę, tiaminę).
Obfitują także w potas, magnez, fosfor, sód, siarkę, żelazo, mangan, selen,
cynk. W liściach stewii zidentyfikowano aż 9 różnych substancji biologicznie
czynnych – słodkich glikozydów stewiolowych (tetracykliczne diterpeny), stanowiących od 4 do 20% masy świeżych liści. Scharakteryzowane zostały glikozydy: stewiozyd, rebaudiozyd A, rebaudiozyd C i dulkozyd A. Glikozydy te są
około trzystu razy słodsze niż sacharoza. W artykule opisano także aktywność
przeciwutleniającą polifenoli zawartych w liściach stewii, jak również sposób,
w jaki glikozydy stewiozydowe metabolizowane są w organizmie człowieka.
Istotne są też właściwości prozdrowotne stewii, manifestujące się działaniem:
hipoglikemicznym, antybakteryjnym, przeciwpróchniczym, przeciwwirusowym, przeciwzapalnym, modyfikującym układ immunologiczny oraz hipotensyjnym. Przedstawiono wyniki badań prowadzonych zarówno na ekstraktach
z liści, suszonych liściach, jak i na samym wyizolowanym stewioidzie.
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek
2

B. Bugaj, T. Leszczyńska, M. Pysz, A. Kopeć, J. Pacholarz, K. Pysz-Izdebska, Charakterystyka
i prozdrowotne właściwości Stevia rebaudiana Bertoni, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2013, nr 3(88), s. 27–38.
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la farmaceutów, których zainteresowania koncentrują się wokół tematu wytwarzania leków, oraz osób, które w swej praktyce zawodowej zajmują się taką problematyką, polecaną nowością książkową na krajowym rynku wydawniczym jest publikacja Postać leku.
Optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej1 pod redakcją naukową Renaty Jachowicz. W ostatnich latach nastąpił wielki rozwój w dziedzinie wytwarzania leków. Wprowadzenie nowoczesnych metod: analitycznych, biotechnologicznych, biofarmaceutycznych,
nanotechnologicznych, inżynierii materiałowej, inżynierii cząstek stałych,
informatyki i sztucznej inteligencji, doprowadziło do zmian na każdym etapie sporządzania leków, począwszy od badań podstawowych, poszukiwania
struktur aktywnych, aż po nadanie im odpowiedniej postaci leku. Omawiana
publikacja umożliwia poznanie poszczególnych etapów powstawania leków.
Opisane zostały metody oraz zakres badań, które stosowane są podczas etapu
preformulacji leków. Szczegółowo omówiono metody fizykochemiczne wykorzystywane w badaniach nad nowymi formami leku. W przejrzysty sposób
przedstawiono wybrane metody analityczne: spektroskopowe (spektrofotometria ramanowska, UV-Vis, IR, NMR, XRD), mikroskopowe (SEM, AFM),
oraz metody analizy termicznej (DTA, DSC, TG), wykorzystywane podczas
tworzenia nowych postaci leku. W rozdziale: „Projektowanie postaci leku –
wpływ substancji pomocniczych i parametrów procesu technologicznego na
jakość postaci leku” został zaprezentowany wpływ stosowanych procesów
technologicznych na właściwości postaci leku. Przedstawiono także rolę często używanych podczas tworzenia i produkcji leku substancji pomocniczych.
Kolejno scharakteryzowano samą postać leku oraz procesy technologiczne,
istotne z punktu widzenia projektowania leków doustnych. Preparaty do oczu
potraktowano jako odrębną linię projektowanych farmaceutyków, ze względu na nietypowe zastosowanie. Przedstawiono biofarmaceutyczne aspekty,
którymi należy się kierować podczas planowania tego typu leków. Zaprezentowano nowe koncepcje, rozwiązania i nurty w tworzeniu preparatów do
oczu, jak również przywołano przykłady leków obecnie stosowanych w terapii okulistycznej. Za odrębną dziedzinę projektowania leków uznano również
leki stosowane w praktyce pediatrycznej, dzieci stanowią bowiem szczególną grupę pacjentów, mają większe wymagania dotyczące zarówno doboru
dawki, jak i zastosowania adekwatnej postaci leku. Stanowią również jedną
1

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/prd,postac-leku,rid,10908.html, dostęp:
2.11.2013.
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z najliczniejszych grup społeczeństwa, w których stosuje się farmaceutyki.
W podrozdziale na temat leków dla dzieci opisano etapy konstrukcji i przykłady form leków doustnych, pozajelitowych oraz preparatów do oczu z przeznaczeniem dla najmłodszych pacjentów. Kolejnym interesującym aspektem
publikacji jest przedstawienie nowoczesnych metod identyfikacji zmian,
które mogą zachodzić w samej postaci leku. Wykorzystanie spektroskopii
THz, CMT oraz obrazowania MRI zostało zasygnalizowane jasno i czytelnie.
W ostatnim rozdziale książki omówiono etap optymalizacji i oceny postaci
zaprojektowanego leku. Zaprezentowano stosunkowo nową koncepcję oceny projektowania, optymalizacji i weryfikacji jakości postaci leku – Quality
by Design, opartą na zrozumieniu wszelkich aspektów mających wpływ na
wytwarzanie nowych produktów leczniczych. Omówiono tu m.in. nadzór
nad wykonywaniem analiz, projektem, wnioskami rejestracyjnymi, walidację
procesu zarządzania ryzykiem oraz pracami z zakresu systemu zapewnienia
jakości. Należy podkreślić, że publikacja przystępnie ukazuje wieloetapowy i bardzo złożony proces, jakim jest projektowanie nowej postaci leku.
Godną polecenia lekturą z serii „Opieka Farmaceutyczna” wydawnictwa
MedPharm jest pozycja zatytułowana Depresja2, autorstwa Jutty Lehnen (redaktorami wydania polskiego są Andrzej Kiejna, Janusz Pluta oraz Piotr Bohater). Adresatami książki są przede wszystkim farmaceuci. Depresja według
danych statystycznych (WHO) stanowi czwarty najpoważniejszy problem
zdrowotny na świecie, a cierpi na nią aż 350 milionów ludzi. W naszym kraju
choruje według nieoficjalnych danych co dziesiąty Polak. W książce zaprezentowano szereg zagadnień związanych z tą chorobą. Oprócz części opisowej, z której dowiadujemy się, jakie są rodzaje depresji, w książce odnajdujemy także porady dotyczące tego, na co pacjent dotknięty tą chorobą powinien
zwracać uwagę w codziennym życiu. W publikacji zamieszczono również
informacje przydatne aptekarzom w sprawowaniu opieki farmaceutycznej,
realizowanej podczas wydawania zarówno leków dostępnych bez recepty, jak
i tych ekspediowanych wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej. Istotną częścią opracowania są wiadomości na temat samego mechanizmu powstawania
depresji, elementów warunkujących jej powstawanie oraz obrazu klinicznego
i możliwości leczenia. Często to właśnie farmaceuta jest osobą, której pacjent
powierza swoje rozterki, zadaje pytania. Dzięki fachowej wiedzy ma szansę
wzmocnić przekaz płynący z konsultacji lekarskiej, związany ze znaczeniem
i potrzebą terapii farmakologicznej, co często bywa kwestionowane przez
pacjenta. W książce zaprezentowano także niefarmakologiczne środki tera2

http://www.medpharm.pl/produkty/medycyna/749/depresje, dostęp: 2.11.2013.
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peutyczne. Lektura przypomina również, że wysłuchanie pacjenta i rozmowa
poprowadzona w prawidłowy sposób mogą zmobilizować go do zasięgnięcia
porady specjalisty. Dlatego też polecając tę publikację, podsumuję ją cytatem z przedmowy autorstwa prof. A. Kiejny: „[...] książka ta przyczyni się do
lepszego poznania problematyki zaburzeń depresyjnych przez farmaceutów,
pracowników aptek i będzie dodatkowym elementem wzmacniającym szeroko rozumianą więź terapeutyczną z pacjentem”.
Marketingowe zarządzanie apteką3 (wydanie drugie) autorstwa Henryka Mruka, Małgorzaty Michalik oraz Tomasza Barałkiewicza to pozycja
skierowana głównie do właścicieli i kierowników aptek. Książka składa się
z 19 rozdziałów, ma wymiar stricte praktyczny. Na początku opracowania
apteka zaprezentowana jest jako mikroprzedsiębiorstwo. Przedstawiono genezę i charakter zmian prawnych regulujących działanie aptek po 2012 roku.
Uwzględniono także przegląd koncepcji i misji, które powinny towarzyszyć
prowadzeniu apteki. Zaprezentowano ponadto szeroko pojęte zagadnienie
konkurencji na rynku aptecznym. Następnie scharakteryzowano strategie
producentów i hurtowników z elementami farmakoekonomiki. W następnym
rozdziale omówiono elementy, które wpływają na zadowolenie pacjentów
z usług apteki, a także potrzeby, oczekiwania i wytyczne, jakimi pacjenci się
kierują. Podkreślono również istotną rolę badań marketingowych, jakości
usług doradczych, graficznej charakterystyki marki, nazwy, aranżacji wnętrza
i sposobu tworzenia ekspozycji oraz promocji apteki w kształtowaniu jej wizerunku. Podjęto próbę charakterystyki samoobsługi w aptekach, jak również
wymieniono cechy popularnego w ostatnim czasie franchisingu aptecznego.
W kolejnych rozdziałach jest mowa o strategiach promocji apteki i elementach
ustalania cen leków. Bardzo interesującym fragmentem książki, polecanym
szczególnie dla młodej kadry farmaceutów, jest rozdział XVI „Zasady i techniki porozumiewania się z pacjentem”, gdzie zostały przedstawione modele
porozumiewania się z pacjentem oraz komunikowania się za pomocą przekazów zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. Wyliczono także punkty
decydujące o skuteczności komunikacji pomiędzy pacjentem a pracownikiem
apteki. Tematem końcowych rozdziałów jest proces planowania strategii marketingowej apteki wraz z oceną i propozycjami działań. Wspomniano także
o sposobach i metodach negocjacji wykorzystywanych na rynku aptecznym.
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek
3

http://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/11719/tytul/marketingowe-zarzadzanie-aptekamruk-michalik-baralkiewicz-wolters-kluwer, dostęp: 2.11.2013.
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Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała...
Zniszczenie apteki wskutek pożaru w mieście. Dn. 18 września w nocy
wybuchł pożar w mieście Narewka woj. białostockiego. Z powodu zapalenia
się budynków w najbliższym sąsiedztwie apteki tłum, wywaliwszy siłą drzwi,
wdarł się do wnętrza apteki podczas nieobecności właściciela p. H. Warsztackiego pod pozorem ratowania ruchomości aptecznych i rozpoczął demolowanie apteki. Wyniesione towary, przybory apteczne itd. zostały, mimo
czujności władz, rozkradzione lub zniszczone wskutek potłuczeń naczyń,
pomieszania ziół, porozlewania płynów itp.
„Wiadomości Farmaceutyczne” z 2 października 1938 roku.

Praca społeczna aptekarzy. Kol. Stanisław Nowakowski, właściciel apteki w Nowym Sączu, został mianowany komisarzem wyborczym na okręg
nr 86 (Nowy Sącz). Kol. Nowakowski obdarzony zaufaniem ludności Nowego Sącza, jest, jak wiadomo, prezydentem tego miasta.
„Wiadomości Farmaceutyczne” z 9 października 1938 roku.

Znamienny wyrok. Sąd apelacyjny w Wilnie rozpatrywał sprawę aptekarza z woj. wileńskiego, którego sąd okręgowy skazał na trzy miesiące więzienia, bo gdy chodziło o ratowanie życia wydobytej z topieli W., odmówił
wydania lekarstwa bez pieniędzy. Aptekarz, do którego wpadł brat tonącej
w przemoczonym ubraniu, prosząc o wydanie potrzebnej do zastrzyku ampułki, odmówił wydania lekarstwa, ponieważ W. nie miał przy sobie pieniędzy. W. musiał pójść po pieniądze i gdy przybył na miejsce wypadku, było już
za późno – W. zmarła. Sąd apelacyjny, po rozpoznaniu sprawy, wyrok pierwszej instancji skazujący aptekarza w całej rozciągłości zatwierdził, skazując go
dodatkowo na zapłacenie grzywny w wysokości 200 złotych.
„Wiadomości Farmaceutyczne” z 9 października 1938 roku.
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek
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Z dawnej apteki

Semen: Phellandr: pulv: (Semen Phellandri pulvis) – nasiona kropidła wodnego
sproszkowane. Surowiec: kropidło wodne,
syn. gałucha wodna (Oenanthe phellandrium), roślina trująca. Zastosowanie: lek
wykrztuśny, napotny, stosowany w chorobach górnych dróg oddechowych i pęcherza moczowego jako środek moczopędny
i odkażający.

Manna electa – manna wyborowa, wyselekcjonowana odmiana manny z jesionu
mannowego (Fraxinus ornus), drzewa z rodziny oliwkowatych. Zastosowanie: środek łagodnie przeczyszczający stosowany
u dzieci i kobiet ciężarnych w postaci syropu mannowego lub jako składnik powidełek przeczyszczających.

Naczynia apteczne porcelanowe, sygnowane; wyprodukowane w Manufakturze Królewskiej w Berlinie w latach 1837–1844. Zbiory Muzeum Farmacji
UJ; dary przekazane w 1954 roku przez Aptekę Społeczną w Reszlu (Semen
Phellandri pulvis, nr inw. MF 2465) i Wrocławskie Przedsiębiorstwo Aptek
(Manna electa, nr inw. MF 2556).

mgr farm. Iwona Dymarczyk

Bezpieczne, skuteczne,
przyjazne preparaty
wspomagające walkę
z infekcjami górnych
dróg oddechowych

TUSSI GARDŁO WZMOCNIENIE KATAR

DROGI ODDECHOWE

SOLbaby to bezpieczne, skuteczne i przyjazne preparaty dla dzieci powyżej 1. roku życia,
które wspomagają walkę z infekcjami górnych dróg oddechowych.
SOLbaby to linia naturalnych preparatów opracowanych na bazie miodu, syropu z agawy
organic lub izotonicznej wody morskiej z dodatkiem roślinnych ekstraktów, które stanowią źródło naturalnych substancji czynnych i witamin.
W skład linii SOLbaby wchodzą:
• syrop SOLbaby TUSSI – Kaszel mokry i suchy, niedrożne zatoki
• syrop SOLbaby GARDŁO – Zapalenie gardła, chrypa i suchość w gardle
• syrop SOLbaby WZMOCNIENIE – Osłabienie po chorobie, niedobór witamin
• izotoniczny spray do nosa SOLbaby KATAR – Schorzenia, którym towarzyszy
powstawanie wydzieliny

Informacja o produkcie Solbaby 11/2013

